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APRESENTAÇÃO

Sejam bem-vindos ao CEI-MAGISTRATURA DO TRABALHO – DISCURSIVAS E SENTENÇAS 
2018. 

Para quem ainda não conhece, o curso CEI já possui tradição e vem demonstrando ótimos 
resultados na preparação de candidatos para os concursos da Magistratura Federal, Estadual e 
Defensorias, dentre outros.

Em razão da ótima aceitação dos cursos lançados com foco na preparação para o primeiro concurso 
nacional para provimento do cargo de Juízes do Trabalho Substituto, atendendo a pedidos, 
lançamos o presente curso focado em questões discursivas e sentenças.

Considerando que a preparação dos candidatos que almejam alcançar a magistratura deve ser 
contínua, mesmo que não exista previsão de abertura do próximo concurso, diante dos rumores 
quanto à possibilidade de retorno das seleções regionalizadas, torna-se muito importante um 
estudo que não seja restrito à primeira fase do certame.

A prática de reunião das provas de segunda e terceira fases em um único final de semana, apesar 
de importar em economia dos gastos para os candidatos, acabou dificultando um pouco o estudo 
direcionado para as respectivas etapas. Por isso, é muito importante que, desde o início de sua 
preparação, o candidato já realize tal estudo, não deixando para última hora, quando o nível de 
estresse e ansiedade pode dificultar a melhor absorção dos conteúdos.

O estudo direcionado para quaisquer das etapas, com a exclusão das demais, quando ainda 
não superadas, pode prejudicar o rendimento do aluno e a obtenção dos melhores resultados. 
Principalmente, diante da possibilidade de ocorrência de, ao menos, um concurso por ano.

O enfoque do curso será a análise dos posicionamentos doutrinários, jurisprudenciais e legais de 
temas previstos no edital do concurso, com eleição dos temas de maior incidência em seleções 
anteriores, com uma mescla de todos os aspectos no decorrer das rodadas.

O método do CEI consiste em acompanhar o aluno para o concurso, desde o início da sua 
preparação, fornecendo espelhos detalhados de correção, selecionando as melhores respostas e, 
especialmente, corrigindo individualmente a do candidato, fazendo as devidas críticas e sugestões. 

Nossos professores acompanharão a evolução dos alunos e tentarão suprir todas as deficiências 
que forem constatadas no decorrer das rodadas, com a possibilidade de abertura de novas turmas 
trimestrais.

Além disso, na medida do possível, as questões aplicadas tendem a ser inéditas, sendo que, assim, 
nossos professores acabam simulando a atuação dos membros da banca examinadora, quando 
da preparação da prova, abordando temas mais atuais e com maior probabilidade de incidência.
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Indicaremos materiais para a leitura dos alunos, na medida em que surgirem temas que possam 
ser de interesse na preparação.

Como todos perceberão, haverá um grande enfoque nas inovações promovidas pela Lei n. 
13.467/2017, estimulando o aluno a trabalhar com os possíveis problemas e soluções interpretativas.

Os alunos que enviarem suas respostas dentro do prazo estabelecido no cronograma receberão a 
correção individualizada feita por nossos professores-Juízes, sendo que, ao final de cada rodada, 
será publicado um espelho de correção detalhado, disponível para todos os inscritos no curso, 
mesmo os que optarem por não responder. 

Sugerimos que o aluno procure responder às questões consultando apenas a legislação, simulando 
a situação que irá encontrar no dia da prova. Mas, se não tiver nenhuma intimidade com o tema, 
sugerimos que proceda a uma breve leitura na doutrina, para se ambientar, antes de iniciar a 
resposta. Está disponível na área do aluno a folha de respostas, a qual deve ser utilizada para o 
envio das respostas, observando, inclusive, o limite de linhas ali existente, salvo menção expressa 
em contrário no enunciado da questão. Se o aluno preferir enviar a resposta redigida à mão 
(digitalizada), ela será corrigida quanto aos aspectos técnicos, mas não quanto à ortografia, além 
de que a resposta não poderá ser selecionada entre as melhores da rodada. Fica ao critério do 
aluno. 

Finalmente, ressalto que estou à disposição, em meu e-mail pessoal (fabriciolimasilva@yahoo.
com.br) para qualquer dúvida ou esclarecimento, seja a respeito do curso ou do certame. 

Desejo a todos muito sucesso! 

Desejo a todos muito sucesso!

FABRÍCIO LIMA SILVA
Juiz do Trabalho do TRT da 3ª Região

Coordenador do Curso CEI – Magistratura do Trabalho

@fabriciosilvatrt

/professorfabriciosilva/
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SEGUNDA FASE – INSTRUÇÕES:

1) Os alunos que enviarem suas respostas dentro do prazo estabelecido no cronograma 
receberão a correção individualizada feita por nossos professores-Juízes, sendo que, ao final 
de cada rodada, será publicado um espelho de correção detalhado, disponível para todos os 
inscritos no curso, mesmo para os que optarem por não responder. 

2) Sugerimos que o aluno procure responder às questões consultando apenas a legislação, 
simulando a situação que irá encontrar no dia da prova. Mas, se não tiver nenhuma intimidade 
com o tema, sugerimos que proceda a uma breve leitura na doutrina, para se ambientar, antes 
de iniciar a resposta. 

3) Está disponível na área do aluno a folha de respostas, a qual deve ser utilizada para o envio 
das respostas, observando, inclusive, o limite de linhas ali existente, salvo menção expressa 
em contrário no enunciado da questão. Se o aluno preferir enviar a resposta redigida à mão 
(digitalizada), ela será corrigida quanto aos aspectos técnicos, mas não quanto à ortografia, 
além de que a resposta não poderá ser selecionada entre as melhores da rodada. Fica ao 
critério do aluno.

4) Os candidatos deverão responder a cada uma das questões em no mínimo 10 (dez) linhas 
e no máximo 40 (quarenta) linhas.

5) Finalmente, considerando que a prova real tem previsão de duração de 5 horas, sugerimos 
o tempo aproximado de 25 minutos, já incluindo consulta e lançamento final na folha de 
resposta, por questão. Anote o tempo utilizado para parâmetro da correção.
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QUESTÕES DISSERTATIVAS

ORIENTAÇÃO: Procure responder com consulta tão somente à legislação seca e com 
agilidade, a fim de simular a situação encontrada em prova.

PROFESSOR: DOROTHEO BARBOSA NETO
E-mail: profcei.dorotheoneto@gmail.com

QUESTÃO 1.  Em convenção coletiva entabulada entre o Sindicato das Indústrias Químicas 
do Estado de São Paulo e o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Químicas do 
Estado de São Paulo, em janeiro de 2018, foram pactuadas cláusulas convencionais com as 
seguintes disposições:

1 – As empresas inseridas no âmbito de representação dos convenientes efetuarão 
o desconto de Contribuição Confederativa de todos os trabalhadores integrantes da 
categoria, na folha de pagamento do mês de março de 2018, independentemente de 
filiação ao respectivo sindicato, com respaldo nas previsões do art. 611-A e do 611-B, 
da CLT.

1.a. – Somente será lícito às empresas deixarem de efetuar o desconto daqueles 
trabalhadores que apresentarem, pessoalmente, na sede do sindicato de 
representação obreira carta de oposição, mediante protocolo, no prazo de 30 
dias, a contar da subscrição da presente.

2 – Fica instituída comissão para composição de acordos extrajudiciais no âmbito do 
sindicato dos trabalhadores.

2.a. – As empresas deverão ser representadas por advogados para celebração 
de acordos no âmbito da comissão e os trabalhadores serão representados pelo 
advogado do Sindicato, se assim optarem.

2.b. – Para intermediação do acordo, que depois será submetido à homologação 
da Justiça do Trabalho, na forma do art. 855-B e seguintes da CLT, será cobrada 
uma taxa negocial de 10% sobre o montante do acordo, que será descontada do 
valor devido ao trabalhador, com respaldo nas previsões do art. 611-A e 611-B, 
da CLT.

Com base nas referidas disposições, responda:
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- As referidas disposições convencionais são lícitas? Justifique.

- Diante do disposto no parágrafo 3º do art. 8º da CLT, é possível que o conteúdo das 
cláusulas seja analisado pela Justiça do Trabalho?

- É possível que a validade das disposições seja analisada incidentalmente em sede 
de ação individual?

A resposta para correção individualizada pode ser enviada para o seguinte e-mail, até o dia 15/03/2017: 
profcei.dorotheoneto@gmail.com 

QUESTÃO 2.  João da Silva retirou-se formalmente de uma sociedade empresária que 
integrava em 10 de janeiro de 2015, sendo que tal modificação societária foi averbada em 16 
de abril de 2015. 

Em 13 de março de 2015, o empregado Luis Fernando ajuizou uma reclamação trabalhista 
em face da referida sociedade, sendo que o pedido foi julgado parcialmente procedente. 
Houve liquidação e a execução foi iniciada.

Em janeiro de 2018, não tendo sido localizados bens da sociedade empresária para garantia 
da execução, o reclamante pleiteou que fosse instaurado o Incidente de Desconsideração 
de Personalidade Jurídica em face dos sócios atuais da empresa e requereu que o sócio 
retirante também viesse a ser responsabilizado.

Com base nas referidas informações fáticas, responda:

- Após o transcurso de 2 anos da averbação da alteração societária, para que o sócio 
retirante pudesse vir a ser responsabilizado, seria necessário que tivesse integrado o 
polo passivo da reclamação trabalhista?

- Seria possível que o reclamante já tivesse requerido a desconsideração da 
personalidade jurídica da empresa na petição inicial da sua reclamação trabalhista e 
postulado a responsabilização do sócio retirante?

A resposta para correção individualizada pode ser enviada para o seguinte e-mail, até o dia 15/03/2017: 
profcei.dorotheoneto@gmail.com 
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PROVA PRÁTICA DE SENTENÇA – instruções:

1) Os alunos que enviarem suas respostas dentro do prazo estabelecido no cronograma 
receberão a correção individualizada feita por nossos professores-Juízes, sendo que, ao final 
de cada rodada, será publicado um espelho de correção detalhado, disponível para todos os 
inscritos no curso, mesmo para os que optarem por não responder. 

2) Sugerimos que o aluno procure responder às questões consultando apenas a legislação, 
simulando a situação que irá encontrar no dia da prova. Mas, se não tiver nenhuma intimidade 
com o tema, sugerimos que proceda a uma breve leitura na doutrina, para se ambientar, antes 
de iniciar a resposta.

3) Está disponível na área do aluno a folha de respostas, a qual deve ser utilizada para o envio 
das respostas, observando, inclusive, o limite de linhas ali existente, salvo menção expressa 
em contrário no enunciado da questão. Se o aluno preferir enviar a resposta redigida à mão 
(digitalizada), ela será corrigida quanto aos aspectos técnicos, mas não quanto à ortografia, 
além de que a resposta não poderá ser selecionada entre as melhores da rodada. Fica ao 
critério do aluno.

4) Finalmente, tente utilizar o prazo de 5 horas, conforme previsto no edital.
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SENTENÇA

ORIENTAÇÃO: Procure responder com consulta tão somente à legislação seca e com 
agilidade, a fim de simular a situação encontrada em prova.

PROFESSOR: FABRÍCIO LIMA SILVA
E-mail: profcei.fabriciolima@gmail.com

Distribuição: 10/07/2017.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DO TRABALHO DA VARA DO TRABALHO DE TRÊS 
CORAÇÕES-MG.

VICENT VAN GOGH, qualificação xxx, vem, respeitosamente, perante V. Exa propor RECLAMAÇÃO 
TRABALHISTA SOB O RITO ORDINÁRIO em face de PABLO PICASSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA., qualificação xxx, e o faz pelos motivos de fato e de direito que passa a expor:

1 – PRELIMINARMENTE

Inicialmente é necessário conceder ao reclamante à assistência judiciária gratuita, nos termos do 
art. 98, do NCPC, e dispositivos vigentes da Lei nº 1.060/50, devido ao fato de no momento não 
possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, o que justifica 
conferir a este o benefício da assistência judiciária gratuita, conforme termo de carência jurídica.

2 – DO CONTRATO DE TRABALHO 

O reclamante foi admitido pela reclamada em 07/02/1984, na função de operador de processo 
de produção I, sendo o contrato de trabalho fraudulentamente rescindido em 01/02/1996, sendo 
que os efeitos do seu contrato se projetaram até 01/03/1996 devido à projeção do aviso prévio, 
recebendo como salário a importância de R$ 4,69 por hora, ou R$ 1.031,80 por mês, conforme 
documentos em anexo.

O reclamante foi recontratado fraudulentamente pela reclamada na data de 01/07/1996, ou seja, 
APENAS 04 (QUATRO) meses após o término dos efeitos do contrato anterior, para exercer a 
mesma função anteriormente exercida, porém, recebendo vencimentos escandalosamente 
inferiores, no importe de R$ 2,36 por hora, ou R$ 519,20 por mês.

O reclamante foi definitivamente dispensando sem justa causa na data de 05/09/2016, com projeção 
de aviso prévio até 04/12/2016.

3 – DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO

O sindicato ao qual o reclamante é vinculado ajuizou protesto interruptivo de prescrição quanto aos 
pedidos de reconhecimento da demissão fraudulenta e posterior recontratação com rebaixamento 
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salarial, conforme comprovam os documentos anexos.

A referida ação levou o número 0001040-28.2010.5.03.0169 e foi distribuída em 17/12/2012, data 
que deve ser levada em consideração para a interrupção da prescrição.

Assim sendo, requer o reclamante a Vossa Excelência que se digne em declarar a interrupção da 
prescrição no dia 17/12/2012, consequentemente deferindo os pleitos imprescritos até 17/12/2007, 
de acordo com a Orientação Jurisprudencial n° 359 da SBDI-1 do Colendo TST c/c Súmula 268 do 
TST.

3 – DA NULIDADE DA RUPTURA CONTRATUAL E DA RECONTRATAÇÃO

Cumpre-nos declinar que o reclamante foi readmitido para a mesma função dantes desenvolvida, 
COM CONTRATO DE EXPERIÊNCIA, apesar de ter 12 (DOZE) ANOS NA MESMA EMPRESA E 
FUNÇÃO.

A UNICIDADE CONTRATUAL e a ISONOMIA SALARIAL devem ser respeitadas, sob pena, 
de afronta aos arts. 9º e 468 da CLT e art. 7º, I e VI, da Constituição Federal, que protegem o 
trabalhador contra prejuízos causados por alteração unilateral de contrato, fraudes aos preceitos 
da lei trabalhista, reconhecendo, enfim, a irredutibilidade de vencimentos.

Assim, o conjunto probatório revela que a dispensa do reclamante foi utilizada como meio de 
reduzir seu salário, o que não suporta o crivo do nosso ordenamento jurídico Constitucional e 
Infraconstitucional.

Importa ressaltar que o caso da reclamante não é fato isolado, conforme declinado no protesto 
interruptivo de prescrição ora juntado, tão prática ocorreu com quase 200 (duzentos) funcionários, 
conforme rol de substituídos indicados pelo sindicato-autor. 

Vale lembra que havia promessa de recontratação.

Por isso mesmo, a prestação de serviços não teve nenhuma modificação, apenas se interrompendo 
pelo período de apenas 04 meses no ano de 1996. Aliás, nem mesmo a interrupção ficou 
demonstrada, já que nem mesmo o convênio médico foi cancelado.

Assim sendo, requer o reclamante a Vossa Excelência que se digne em declarar a nulo o ato 
praticado, com base no artigo art. 7º, incisos I e VI, da Constituição Federal c/c arts. 9º e 468 da 
CLT, com a retificação do contrato na CTPS, reconhecendo a isonomia salarial e/ou unicidade 
contratual, com os pagamentos das diferenças salariais e reflexos legais.

4 – DOS DANOS MORAIS

Ora, Excelência, a atitude ilícita da reclamada em recontratar a reclamante com salário 
extremamente inferior, fez com que o mesmo tivesse uma brusca diminuição de seu padrão de 
vida, consequentemente forçando-o a deixar de frequentar o meio social onde estava inserido, e 
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abdicar de inúmeros benefícios. Imagine ir fazer compras em um supermercado com metade do 
dinheiro que estávamos acostumados!!! Sucrilhos? Iogurtes? Cinema? Com dois terços do salário? 
NÃO DÁ...

Vale destacar que a diminuição no padrão de vida do reclamante se deu por culpa exclusiva da 
reclamada e deixou ao reclamante uma única alternativa: de abdicar pouco conforto que tinha 
para prover. Tal fato apenas a sua sobrevivência e de sua família, nada mais também provocou no 
reclamante o sentimento de impotência perante seus pares.

Além disso, no dia 08/10/2014, ao chegar ao trabalho, foi interpelado pelo gerente da empresa, 
Sr. Rodrigo, que o teria acusado de não ter feito um relatório no dia 05/10/2014, sendo que tal 
conduta foi realizada em voz alta e em tom autoritário.  O referido gerente lhe disse que não sabia 
trabalhar com organização, que tudo era uma bagunça, jogando fora todos os dados de relatório, 
com palavras de baixo calão.

A reclamada possui um capital social de quase um Bilhão de reais, devendo tal valor nortear 
o quantum da indenização por dano moral, para que não se arbitre um valor que não sirva de 
desestimulo.

Assim sendo, requer o reclamante a Vossa Excelência, em razão dos dois fatos alegados, que 
se digne em arbitrar uma indenização por dano moral no importe não inferior ao montante de R$ 
100.000,00 (cem mil reais).

Além disso, o reclamante pretende o pagamento dos honorários advocatícios, em valor a ser 
arbitrado por esse r. juízo.

5 – DA JORNADA LABORAL

Durante todo o pacto laboral, a jornada do reclamante era a seguinte: das 06:00 às 14:30 hs, das 
14:30 hs às 23:00 hs, das 23:00 às 06:00 hs, com 30 minutos de intervalo intrajornada, de segunda 
até sexta-feira.

Saliente-se que a empresa não poderia ter elastecido a sua jornada para mais de 6 horas diárias, 
pois ela não teria autorização para tanto, estabelecida em norma coletiva.

Além disso, o laborista tinha que chegar meia hora antes do início da jornada de trabalho, para 
colocar o uniforme e, somente após isso, dirigia-se até o posto de trabalho. No fim da jornada, 
também demorava 30 minutos para trocar o uniforme, após o término dos seus serviços, para só 
depois disso, ir embora para a sua residência.

Por fim, especificamente nos dias em que tinha que entrar no serviço às 06:00 hs e sair às 23:00 
hs, não havia opção de se locomover até o seu ambiente de trabalho, bem como para regressar 
à sua residência, a não ser pelo transporte fornecido pela empresa, diante da incompatibilidade 
de horários entre as jornas cumpridas e o de fornecimento de transporte público, fazendo jus ao 
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recebimento de faz jus à uma hora e quinze minutos para ida e uma hora e quinze minutos para a 
volta.

Diante disso, o reclamante pretende seja a reclamada condenada no pagamento das horas 
excedentes a 6ª hora diária, como extras, observado o adicional de 50%, além da inclusão das 
parcelas salariais na base de cálculo, com os reflexos legais, aplicando-se o divisor de 180 horas 
mensais. Pretende, ainda, a condenação da empresa no pagamento do intervalo intrajornada, à 
base de uma hora, pela concessão parcial do intervalo intrajornada, acrescido do adicional de 50%, 
com os reflexos legais.

7 – DA MULTA DO ART. 477 DA CLT

Por fim, pretende o Reclamante a aplicação da multa prevista no artigo 477 da CLT, sob o fundamento 
de que a sua dispensa se deu, em 05/09/2016, porém, a homologação da rescisão contratual 
somente se deu, em 15/09/2016. Assim, requer a condenação da reclamada ao pagamento da 
referida multa.

8 – DOS PEDIDOS.

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência, digne em julgar procedente todos os termos da 
presente ação, condenando a Reclamada a pagar e cumprir o seguinte:

a) - Retificação da CTPS do reclamante para passar a constar um único contrato de trabalho, 
sob

pena pecuniária a ser arbitrada caso a Secretaria da Vara tenha que fazê-lo;

b) - Seja declarada a interrupção da prescrição, conforme causa de pedir, na data de 
17/12/2012, deferindo-se os direitos desde 17/12/2007, conforme causa de pedir e em 
respeito à Súmula 268 c/c Orientação Jurisprudencial n° 359 da SBDI-I, ambas do Colendo 
T.S.T.;

c) - Diferença salarial entre o salário percebido após a readmissão e o legal decorrente da 
unicidade contratual e/ou isonomia salarial, observando-se, a evolução salarial, sobre todo o 
período, com reflexos nas verbas contratuais, conforme causa de pedir;

d) - Dano moral no importe não inferior a R$ 100.000,00, conforme causa de pedir;

e) - Requer a projeção do aviso prévio (90 dias) e respectivo pagamento de acordo com a Lei 
12.506/11 e retificação de CTPS e TRCT;

f) – Horas extras, com reflexos em RSR e, somente após tal integração, sejam apurados 
reflexos em férias + 1/3, 13º salário, aviso prévio e FGTS+40%;

g) – Multas convencionais;
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h)  - Regularização da contribuição previdenciária junto ao INSS do período deferido na 
sentença de mérito, com a devida comprovação nos autos;

i) – Honorários advocatícios de sucumbência;

i) - Ofícios ao DRT, e INSS;

j) - Juros e correção monetária.

Requer ainda, se digne em citar a Reclamada no endereço constante no preâmbulo, para em 
querendo conteste a presente reclamação trabalhista, ficando ciente dos efeitos da revelia.

Seja a presente reclamação trabalhista julgada procedente em todos seus termos, para então 
condenar a Reclamada, no pagamento das parcelas elencadas no item dos pedidos.

Requer que seja concedida ao Reclamante os benefícios da Justiça gratuita, visto que, a mesmo 
não possui neste momento condições no momento de arcar com as custas e despesas processuais 
sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, conforme termo de carência jurídica em anexo.

Por derradeiro, requer a Vossa Excelência, que seja intimada a Reclamada, para com a defesa e 
sob as penas do art. 400 do NCPC c/c art. 769 da CLT, apresente os seguintes

documentos: Cartões de ponto; RAIS do ano de 1996, para comprovação a dispensa e 
posterior recontratação os empregados.

Protesta o Reclamante provar todo o alegado através dos meios de provas em direito permitidos, tais 
como testemunhas, documentos, perícias, depoimento pessoal do Representante da Reclamada 
ou seu preposto sob pena de confissão.

Dá-se à presente o valor de R$ 148.103,51 (cento e quarenta e oito mil cento e três reais e cinquenta 
e um centavos).

Nestes termos,

Pede deferimento

Três Corações, 09 de julho de 2017.

Juntou com a inicial: Procuração, declaração de pobreza, CTPS, TRCTs e petição inicial e 
comprovação de notificação da reclamada quanto ao processo n. 0001040-28.2010.5.03.0169.

Em defesa, na audiência realizada em 13/11/2017, a reclamada apresentou a seguinte argumentação:

I – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Considerando-se que o presente processo será decidido após o início da vigência da Lei n. 
13.467/2017, em razão da disposição contida no art. 14 do CPC/15, deverá ser reconhecida a 
inépcia da petição inicial, uma vez que os pedidos não foram devidamente liquidados, conforme o 
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disposto no art. 840, §1º, da CLT, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, conforme 
redação do parágrafo 3º do mesmo artigo.

Além disso, se assim não for o entendimento de V. Exa., deverá ser reconhecida a inépcia do 
pedido de incidência da multa prevista no art. 477, da CLT, uma vez que tal pretensão não consta 
do rol de pedidos da petição inicial.

II – PRESCRIÇÃO TOTAL

Em atenção ao princípio da eventualidade, considerando-se que o primeiro contrato de trabalho do 
reclamante e que lhe serve de fundamento fático para o seu pleito da unicidade contratual findou-
se em 01/02/1996, o que então nos permite aduzir que eventuais direitos dele decorrentes já se 
encontram prescritos desde 01/02/1998.

Isto posto, REQUER-SE a aplicação da prescrição bienal, de modo que sejam declarados totalmente 
prescritos os eventuais direitos do reclamante anteriores a 01/02/1998, nos moldes da OJ nº 204, 
da C. SBDI-1, e art. 332, do NCPC, extinguindo-se o processo com julgamento do seu mérito.

Com efeito, como o obreiro fora novamente contratado ao labor aos 01/07/1996, ou seja, 05 (CINCO) 
meses após o término do último pacto, permanecendo no quadro de colaboradores da empresa 
Reclamada até 05/09/2016, tendo então ajuizado sua reclamatória trabalhista tão somente em 
10/07/2017.

Deste modo, REQUER-SE a aplicação da prescrição quinquenal, de modo que sejam declarados 
totalmente prescritos os eventuais direitos do reclamante anteriores a 10/07/2012, nos moldes da 
OJ nº 204, da C. SBDI-1, e art. 332, do NCPC, extinguindo-se o processo com julgamento do seu 
mérito.

III – DO PROTESTO INTERRUPTIVO - INAPLICABILIDADE AO CASO

Inaplicável ao presente caso a interrupção da prescrição pretendida na petição inicial, uma vez 
que, conforme redação do parágrafo 3º do art. 11 da CLT, “A interrupção da prescrição somente 
ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, 
ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos 
pedidos idênticos” (destacamos).

Portanto, não há que se falar de interrupção da prescrição quanto aos pedidos de diferenças 
salariais.

Deste modo, REQUER-SE a aplicação da prescrição quinquenal, de modo que sejam declarados 
totalmente prescritos os eventuais direitos do Reclamante anteriores a 10/07/2012, nos moldes da 
OJ nº 204, da C. SBDI-1, e art. 332, do NCPC, extinguindo-se o processo com julgamento do seu 
mérito.

IV – DA RECONTRATAÇÃO
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Excelência, a empresa Reclamada dentro da perfeita utilização de seu poder diretivo, sem qualquer 
ilegalidade ou abuso de poder, decidiu por bem encerrar o contrato de trabalho do Reclamante, 
sem justa causa, em 01/02/1996, momento em QUE PERCEBEU CORRETAMENTE AS VERBAS 
RESCISÓRIAS QUE LHE ERAM DEVIDAS, tudo conforme cópias do Contrato de Trabalho, Ficha 
de Registro, Carta de Dispensa, TRCT, GRFC e comprovante de depósito bancário, que seguem 
devidamente acostadas.

Ocorre que da mesma forma, fazendo uso do seu poder diretivo, novamente sem qualquer ilegalidade 
ou abuso de poder, e certamente motivada pela dinâmica de mercado, a empresa reclamada 
resolveu por selecionar novos funcionários, dando preferência aos seus ex-colaboradores.

Importante destacar que esta PREFERÊNCIA DADA AOS EX-COLABORADORES, TAMBÉM 
É DOTADA DE CARÁTER SOCIAL, uma vez que se preocupa em recolocá-los no mercado de 
trabalho.

Dentro dessas diretrizes, a reclamada abriu externamente processo seletivo de admissão e 
convidou vários ex-colaboradores para participar, o que incluiu o próprio reclamante, todavia, faz-
se necessário observar, que o fato destes terem sido ex-colaboradores ou até mesmo possuírem 
experiência na função, não garante suas admissões, muito embora reste claro que a possibilidade 
da contratação deste colaborador seja maior que os demais participantes do processo seletivo, 
até mesmo porque o mesmo já tinha ciência e habitualidade com os serviços prestados a empresa 
reclamada.

Ainda assim, neste processo seletivo o reclamante passou por todas as etapas, sendo uma destas 
a entrevista, na qual a empresa informa como se dará a prestação do serviço, ainda que na mesma 
função, bem como, os benefícios e VALOR DO SALÁRIO que o colaborador passará a receber a 
partir daquela data, tendo sempre em vista se tratar de um novo contrato de trabalho!

MM. Juiz, a proposta de admissão é feita ao colaborador, entretanto, ESTE ACEITA SE QUISER, 
PODENDO INCLUSIVE NÃO ACEITAR A OFERTA, FICANDO A SEU CRITÉRIO A ADMISSÃO 
SOB AS CONDIÇÕES RELATADAS NA PROPOSTA DE EMPREGO.

Ressalte-se que, após a sua dispensa, o reclamante recebeu regularmente o FGTS e a multa 
prevista no art. 18 da Lei n. 8.036/90, tendo, inclusive, percebido o benefício do seguro-desemprego.

O reclamante aceitou a proposta de novo emprego sem qualquer vício em sua vontade, NÃO 
podendo agora alegar fraude na recontratação, sob pena de caracterização do venire contra factum 
proprium.

Saliente-se que o ônus da prova em relação à alegada fraude compete exclusivamente ao 
reclamante, não podendo esta ser presumida.

Assim, nenhuma verba ou retificação contratual é devida em relação à referida causa de pedir, 
sendo os referidos pedidos improcedentes.
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Em relação aos alegados danos morais, importante salientar que o reclamante NÃO faz prova 
alguma da na demissão e existência de fraude por parte da empresa reclamada nova contratação 
de colaboradores, segundo porque NÃO faz prova de eventual dano que tenha sofrido, ainda que 
se levarmos em consideração a recontratação.

Se levarmos em consideração a nova contratação do reclamante, a mesma, ao contrário do alegado, 
é eivada de caráter social, vez que faz a reinserção do trabalhador no mercado de trabalho e 
possibilita a manutenção de seu poder aquisitivo.

Portanto, neste aspecto, o referido pedido deve ser julgado improcedente e, na remota hipótese 
de ser acolhido, o valor de eventual indenização não poderia ultrapassar o limite de R$ 5.000,00.

V – DAS HORAS EXTRAS

Durante todo o pacto laboral, conforme comprovam os Espelhos de Ponto anexados à defesa, 
o reclamante cumpria a seguinte jornada de trabalho, em 3 TURNOS: das 6:00 hs às 14:30, das 
14:30 hs às 23:00 hs, das 23:00 hs às 06:00 hs, de forma alternada, em cada semana, em turno 
ininterrupto de revezamento, SEMPRE COM UMA HORA DE INTERVALO INTRAJORNADA.

Ao contrário do que afirma o reclamante, a empresa efetuou o pagamento das horas extras 
prestadas além da 8ª hora diária, conforme comprovam os holerites juntados com a defesa.

Além disso, observe-se que as horas extras integravam as parcelas contratuais, inclusive os dsr´s 
e que, quando da rescisão contratual, os reflexos das horas extras nas parcelas rescisórias foram 
quitados.

O reclamante demorava cerca de 5 (cinco) minutos para se trocar (colocar botas e avental), quando 
chegava na empresa para trabalhar, sendo certo que o vestiário fica bem próximo do local de 
trabalho. E, quando terminava os seus serviços, o reclamante gastava cerca de 5 (cinco) minutos 
para tirar o uniforme.

Quanto às horas in itinere, é importante salientar que a empresa disponibilizou aos funcionários, 
por mera liberalidade, o transporte fretado, uma Van, que apanhava o obreiro próximo da sua 
residência e, após o término dos serviços, levava-o de volta para a sua residência.

Mesmo quando o reclamante iniciava a sua jornada de trabalho, às 06:00 hs ou saía do trabalho, 
às 23:00 hs, havia transporte público, que passava pela empresa, por volta das 23:15/23:30 hs e 
próximo à residência do obreiro, por volta das 5:00 hs da manhã.

Diante disso, o pedido de pagamento de horas extras, relativos às horas “in itinere” deverão ser 
julgados improcedentes.

VI – DO ASSÉDIO MORAL

O Sr. Rodrigo, chefe do reclamante, jamais o tratou com desrespeito e falta de dignidade. Jamais 
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o referido gerente se dirigiu a ele proferindo palavras de baixo calão e em tom de voz alto e 
autoritário. O fato relatado pelo obreiro não é verdadeiro, pois o Sr. Rodrigo jamais jogou fora 
qualquer relatório que ele tenha apresentado e nunca disse ao mesmo que tudo era uma bagunça.

Se tal fato realmente tivesse ocorrido, não é de se crer que o obreiro teria esperado tanto tempo 
para ajuizar a presente ação, postulando uma indenização por danos morais.

E, mesmo se tal fato tivesse ocorrido, não passaria de um mero aborrecimento, não ensejando a 
indenização postulada, inclusive, em patamar abusivo e desarrazoado.

PELO EXPOSTO, REQUER seja julgado totalmente improcedente o pedido de indenização por 
danos morais, sob pena de afronta ao artigo 5º, inciso X, da Carta Magna de 1988 e ao artigo 884, 
do Novo Código Civil.

Na remota hipótese de entendimento contrário, que os valores sejam fixados com moderação 
e prudência, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de 
enriquecimento ilícito do reclamante, situação vedada pelo art. 884 do Código Civil.

VII. – DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS

Acaso seja reconhecido algum direito ao reclamante, também pelo princípio da eventualidade, 
deverão os recolhimentos previdenciários e fiscais ser descontados dos eventuais créditos 
trabalhistas, em que houver as respectivas incidências.

Dessa forma, estar-se-á obedecendo ao que determina a Instrução Normativa RFB nº 1500/2014; 
em harmonia ainda, com o disposto no artigo 46 da Lei 8.541/92 e artigo 17 da Ordem de Serviço 
Conjunta n.º 66, de 10.10.1997, da Diretoria de Arrecadação e Fiscalização e da Diretoria do 
Seguro Social, realizando-se as deduções referentes à contribuição previdenciária da forma “mês 
a mês”, observando-se, ainda, o disposto no artigo 114 da CF/88 (EC 20/98) c/c Lei n.º 10.035, de 
25.10.2000.

VIII. – CORREÇÃO MONETÁRIA

Na remota possibilidade de ser reconhecido algum direito ao reclamante, o que se admite pelo 
princípio da eventualidade, deve a correção monetária dos créditos trabalhistas ser aplicada 
utilizando-se o índice do mês subsequente ao da prestação dos serviços, nos termos do artigo 
459, § único da CLT c/c a Súmula n.º 381 do C. TST. 

Correção monetária. Salário. Art. 459 da CLT. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 124 da 
SDI-1) - Res. 129/2005 - DJ 20.04.05

O pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subseqüente ao vencido não está sujeito à 
correção monetária. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice da correção monetária 
do mês subseqüente ao da prestação dos serviços, a partir do dia 1º. (ex-OJ nº 124 – Inserida em 
20.04.1998)
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Se em remota hipótese for reconhecido algum direto ao Reclamante, requer-se a aplicação dos 
Provimentos 02/93, 01/96, 02/96 e 03/2005 da Corregedoria Geral do C. TST, para os devidos 
descontos fiscais e previdenciários, na forma da lei.

IX. – JUSTIÇA GRATUITA

Impugna-se expressamente o pedido de concessão de Justiça Gratuita ao Reclamante, pois 
o reclamante encontra-se assistido por advogado particular, assumindo os encargos dessa 
contratação por livre vontade, de onde se presume que tem condições de arcar com os custos do 
processo.

Ademais, compulsando os autos eletrônicos, verificamos que a procuração juntada pelo Reclamante, 
NÃO OUTORGA AO PATRONO PODERES PARA REQUERER A GRATUIDADE DE JUSTIÇA, 
fato este que implica também na não concessão da gratuidade de justiça.

Excelência, a Súmula 463 do TST assim expõe:

Súmula nº 463 do TST

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO (conversão da Orientação Jurisprudencial 
nº 304 da SBDI-1, com alterações decorrentes do CPC de 2015) - Res. 219/2017, DEJT divulgado 
em 28, 29 e 30.06.2017 – republicada - DEJT divulgado em 12, 13 e 14.07.2017

I – A partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, 
basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, 
desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim (art. 105 do CPC 
de 2015);

II – No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é necessária a demonstração 
cabal de impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo.

Como não há poderes específicos para este fim, conforme depreende do instrumento de procuração 
colacionado aos autos, requer seja NEGADO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, 
condenando o Reclamante ao final no pagamento das custas processuais.

X. – COMPENSAÇÃO/DEDUÇÕES

Durante o período laboral todos os créditos que lhe são devidos por conta de seu contrato de 
trabalho foram devidamente solvidos pela Reclamada, consoante fazem prova as cópias dos 
demonstrativos de pagamento acostados.

Dessa forma, na eventualidade de ser deferido algum direito ao Reclamante, REQUER-SE seja 
deferida a compensação/dedução dos valores pagos sob o mesmo título, nos termos do artigo 767 
da CLT c/c artigo 368 do Novo Código Civil, sob pena de enriquecimento sem causa do reclamante, 
e afronta ao artigo 884 do Novel Direito Pátrio.
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XI. – DOS REFLEXOS

Quanto aos reflexos vindicados na exordial (férias, 13º salários, FGTS, etc), estes seguem a sorte 
do principal. Restando demonstrada a improcedência das verbas principais improcede também os 
respectivos reflexos, nos termos do artigo 92 c/c artigo 95, ambos do Novo Código Civil.

Atentando também que o reclamante era mensalista, não havendo o que se falar em pagamento 
de reflexos em DSR’s.

XII. – ÔNUS DA PROVA

Se algum direito for devido ao Reclamante, caberá a ele o ônus da prova a teor do artigo 818 da 
CLT e do artigo 373 do NCPC.

XIII. – DAS PROVAS E REQUERIMENTOS

Protesta provar o alegado pelo depoimento pessoal do Reclamante sob pena de confissão, 
inquirição de testemunhas, juntada de novos documentos, perícia, e demais provas em direito 
admitidas.

XIV. – DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Em caso de improcedência ou procedência parcial dos pedidos, requer a condenação do reclamante 
ao pagamento de honorários de sucumbência, nos moldes da Lei n. 13.467/2017.

XV. – PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES

Requer, por fim, que todas as futuras intimações/notificações praticadas nos autos sejam dirigidas 
aos procuradores e endereço abaixo relacionados, nos termos do artigo 272, § 5º do NCPC: Dr. 
Hans Kelsen, OAB 11.11X, Avenida Princesa do Sul, 251, Jardim Andere, Três Corações/MG, 
CEP 37.1000-000, email: teoriapura@hanskelsen.com.br.

XVI. – REQUERIMENTOS FINAIS – CONCLUSÃO

ISTO POSTO, PROTESTA PROVAR o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, 
especialmente, oitiva de testemunhas, inclusive por carta precatória, juntada de novos documentos, 
perícia médica e perícia técnica, depoimento pessoal do Reclamante sob pena de confissão, 
nos termos da Súmula 74 do TST, para que ao final, sejam os pedidos da presente reclamatória, 
julgados TOTALMENTE IMPROCEDENTES, com a condenação do obreiro no pagamento das 
custas processuais e demais cominações legais, como medida de inteira JUSTIÇA!

Nestes Termos,

Pede e Espera Deferimento.

Três Corações (MG), 13 de novembro de 2017
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HANS KELSEN

OAB 11.11X

Juntou com a contestação: Procuração, contrato social, fichas de registro do Autor e Cartões de 
Ponto registrando a jornada declinada na defesa, especialmente quanto ao intervalo.
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ATA DE AUDIÊNCIA

PROCESSO: xxx 
RECLAMANTE: VICENT VAN GOGH
RECLAMADO(A): PABLO PICASSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Em 13 de novembro de 2017, na sala de sessões da MM. VARA DO TRABALHO DE TRÊS 
CORAÇÕES, sob a direção da Exmo(a). Juiz Norberto Bobbio, realizou-se audiência relativa ao 
processo identificado em epígrafe.

Às 10h45min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juiz do Trabalho, apregoadas 
as partes.

Presente o(a) reclamante, acompanhado(a) do(a) advogado(a)

Presente o preposto do(a) reclamado(a), Sr(a). Immanuel Kant, acompanhado(a) do(a) 
advogado(a).

As partes declaram que os documentos anexados ao processo são autênticos, na forma do 
artigo 830 da CLT.

CONCILIAÇÃO RECUSADA

O (a) Reclamado (a) apresentou defesa escrita, com documentos.

Vista ao(à) reclamante que se manifestou nos seguintes termos: “ratifica os termos da inicial, 
impugnando o intervalo registrado nos controles de ponto.” Nada mais.

Preclusa a prova documental.

Depoimento pessoal do(a) autor: “que quando foi dispensado em 2009, recebeu seguro 
desemprego e o FGTS; que o depoente ficou afastado do trabalho cerca de 5 meses, não tendo 
trabalhado em outra empresa; que voltar a trabalhar na reclamada pois tinha um acordo, que após 
passar 6 meses, ele iria voltar a trabalhar na reclamada; que isto ocorreu com outros funcionários 
na mesma época; que o depoente não desenvolveu nenhuma atividade no período em que ficou 
afastado; que durante o período em que ficou afastado, o depoente chegou a sofrer problemas de 
saúde, relacionado à depressão; que antes de ser afastado, o reclamante já havia apresentado 
alguns problemas ligados à depressão; que a recontratação do depoente foi feita apenas para 
diminuição de seu salário”. Nada mais.

Depoimento pessoal do preposto do(s) réu(s): “que o reclamante continuou a desempenhar as 
mesmas funções após a sua recontratação; que a reclamada costuma presentear seus funcionários 
com um relógio quando completam 10 anos na empresa; que o depoente não sabe se o reclamante 
chegou a receber o relógio no ano de 2012; que o reclamante foi recontratado em período de 
experiência por ser praxe da reclamada.” Nada mais.



pág. 24

1ª RODADA - 04/03/2018

CEI-MAGISTRATURA DO 
TRABALHO - DISCURSIVAS

Passa-se a ouvir a(s) testemunha(s) do(a) reclamada:

1a. TESTEMUNHA: Rodrigo Silva, RG nº 6340559, brasileiro(a), solteiro(a), Técnico de 
segurança do trabalho, residente e domiciliado(a) na Rua Serra leoa, 413, Parque das Nações, 
nesta cidade. 

Registro que, embora a testemunha não estar portando documento de identificação, confiro-
lhe o prazo de 24 horas para apresenta-lo ao Diretor da Secretaria da Vara. Registrem-se os 
protestos do patrono do reclamante, que asseverou que apenas os civilmente identificados podem 
prestar o seu depoimento em Juízo.

Após tal fato, o reclamante demonstrou o seu descontentamento quanto à decisão deste 
magistrado e retirou-se da sala de audiências.

Então, requereu a reclamada que fosse reconhecida a confissão do reclamante quanto à 
matéria fática controvertida. O referido requerimento será apreciado quanto da prolação da 
sentença.

Seguido a audiência:

Testemunha advertida e compromissada, inquirida, respondeu que: “trabalha para a reclamada 
desde abril de 2012, trabalhando em turno fixo administrativo, cumprindo horário das 8h às 17h48; 
o depoente mantinha contato com o reclamante quando a jornada coincidia; que o reclamante 
chegava a parar 1h para intervalo enquanto trabalhava com o depoente; o depoente não fazia troca 
de uniforme; o depoente nunca presenciou o gerente Rodrigo destratando o reclamante”. Nada 
mais.

2a. TESTEMUNHA: Anderson Figueiredo Bortolan, RG 10432216, brasileiro(a), casado(a), 
Líder de turno, residente e domiciliado(a) na Rua Antonio Bortolan, 689, Bairro Azedo, nesta cidade. 
Testemunha advertida e compromissada, inquirida, respondeu que: “trabalha para a reclamada 
desde 18.6.2012, inicialmente como inspetor de qualidade, tendo sido promovido a líder em julho 
de 2013; o depoente trabalhou alguns dias no mesmo turno que o reclamante; o depoente não fazia 
uso da van da empresa para trabalhar; raramente o depoente não usufrui de intervalo para refeição 
em uma média de uma vez por mês; nas oportunidades em que trabalhou com o reclamante este 
fez intervalo de 1h; que o depoente gastava cerca de 5 minutos para troca de uniforme, sendo que, 
se quisesse, já poderia ir utilizando o uniforme para o trabalho”. Nada mais.

As partes declararam que não têm outras provas a produzir, razão pela qual fica encerrada a 
instrução processual.

Razões finais orais.

Conciliação final sem êxito.

Venha o processo conclusos para JULGAMENTO.



pág. 25

1ª RODADA - 04/03/2018

CEI-MAGISTRATURA DO 
TRABALHO - DISCURSIVAS

As partes serão intimadas da decisão.

Audiência encerrada às 10h55min.

Nada mais.

Norberto Bobbio 

Juiz do Trabalho 

Como juiz do trabalho, decida.

A resposta para correção individualizada pode ser enviada para o seguinte e-mail, até o dia 15/03/2018: 
profcei.fabriciolima@gmail.com
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