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SENTENÇA

I - RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do artigo 852-I, da CLT.

II - FUNDAMENTAÇÃO

EQUIPARAÇÃO SALARIAL

Postula o autor o pagamento de diferenças salariais alegando ter executado as mesmas tarefas que Emerson,
na função de técnico de rede, preenchendo os requisitos legais para a equiparação salarial, observando-se que
o técnico recebia a importância de R$ 1.242,00, enquanto que o salário do autor era de R$ 1.053,65.

A ré impugna o pleito, negando ter o autor executado as tarefas do paradigma, esclarecendo que o autor
limitava-se a prestar suporte aos técnicos de instalação, carregando ferramentas enquanto que que os técnicos
recebem treinamentos e cursos pela ré para a execução da tarefa. Ressalta que o vínculo de emprego entre as
partes foi inferior a 3 meses, o que impossibilita a capacitação do autor para a execução das atribuições de um
técnico de rede no período em questão.

A equiparação salarial decorre da proibição de distinção salarial  prevista no artigo 7°, inciso XXXII, da
Constituição Federal e consiste na aplicação do direito ao empregado a mesma remuneração do paradigma,
conforme disposição do artigo 461 da CLT, ressalvadas as parcelas de natureza pessoal (súmula 6, inciso VI,
do TST).

Tem como requisitos,  previstos no dispositivo retro citado e seus parágrafos,  a identidade de função, de
empregador e de localidade (súmula 6, inciso X, do TST), o trabalho prestado com a mesma produtividade e
perfeição técnica cujo exercício na função não seja superior a dois anos (súmula 6, inciso II, do TST).

Constituem fatores impeditivos à aplicação do instituto a existência de quadro de pessoal organizado em
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carreira  devidamente  registrado  no  órgão  competente  (súmula  6,  inciso  I,  do  TST)  e  ser  o  paradigma
readaptado em nova função por determinação do órgão previdenciário (artigo 461, § 4°, da CLT).

Cabe ao empregador a comprovação dos requisitos extintivos, modificativos e impeditivos do direito, a teor
dos artigos 818 da CLT e 373 do CPC/2015 (súmula 6, inciso VIII, do TST – IN 39/2016, art. 3º, inciso VII).

No caso vertente, considerando que a ré nega ter o autor executado as tarefas exercidas pelo paradigma, cabia
a ele a prova dos fatos, o que não ocorreu.

Ademais,  a  ré  juntou  ao  processo  o  contrato  de  trabalho  entre  as  partes  onde  há  descrição  das  tarefas
executadas na função de auxiliar de instalação, fl. 67.

Não obstante a ausência de prova testemunhal, emerge da prova documental, aliada ao princípio da primazia
da  realidade,  que  o  autor  de  fato,  não  executava  a  função de  técnico,  destacando-se  do  depoimento  da
preposta que o autor não teria como realizar a função de técnico, pois havia necessidade de ter treinamento
para capacitá-lo para atuar na rede de energia.

Ademais, como esclarece a preposta, não seria razoável que a empresa deixasse de enquadrar o autor na
função de instalador em razão de diferença salarial, pois conforme documentos apresentados pela própria ré,
o valor da diferença é inferior a 20%, visto que o recibo de fl.  156 comprova que o técnico recebia R$
1.285,47, enquanto que o autor recebia R$ 1.053,00, fl. 76. 

Assim, em face do conjunto probatório constante no processo, rejeita-se o pedido de diferenças salariais pela
equiparação.

HORAS EXTRAS – REFLEXOS

Postula o autor o pagamento de horas extras e reflexos alegando ter laborado das 8h às 18h40min, com
intervalo de 40 minutos, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 12hs aos sábados. Assevera que no mês de
março de 2020, trabalhou de segunda a sexta-feira até às 20hs. Afirma que as horas extras ocorriam por não
poderem deixar tarefas a serem executadas no dia seguinte.

A  ré  impugna  o  pleito,  alegando  que  a  jornada  realizada  era  corretamente  registrada,  utilizando  os
instaladores, técnicos de suporte e auxiliares técnicos, aplicativo para o registro do intervalo para alimentação
e descanso, mas o início e término da jornada era registrado na empresa, com controle de horário. 

A teor do artigo 818 da CLT e pelo critério distributivo do ônus da prova previsto no art. 373, incisos I e II,
do CPC/2015 (IN 39/2016, artigo 3º, inciso VII), impõe ao autor a prova dos fatos constitutivos e ao réu a
prova dos fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito.

Juntados aos autos os cartões de ponto, tem eles presunção de veracidade quanto aos horários consignados,
cabendo ao autor desconstituí-los exceto se uniformes as jornadas, quando passa ao réu o ônus probatório
(Súmula 338, inciso III, do TST).

Os horários consignados nos cartões ponto são variáveis, assinados pelo autor, consignando em alguns dias
horário superior ao declinado na petição inicial,  fls.  79-81, e embora impugnados pelo autor,  não foram
desconstituídos por outra prova, pelo que, acolhe-se como prova da real jornada laborada.
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Por sua vez, os recibos de pagamento consignam horas extras pagas, em conformidade com o número de
horas registrados nos controles de horário, fls. 156 e TRCT, fl. 157.

Ante o exposto, rejeita-se o pedido.

INTERVALO INTRAJORNADA

Postula o autor o pagamento do período faltante do intervalo intrajornada de 2 horas, não usufruído em sua
integralidade, acrescido do adicional de 50%.

As normas destinadas ao descanso são de ordem pública e observância obrigatória, pois visam resguardar a
saúde física e mental do trabalhador, importando em penalidade para o empregador que as violar.

Realizando-se a interpretação teleológica da norma insculpida no artigo 71, § 4º, da CLT, e invocando-se o
disposto no artigo 413 do Código Civil[1], não obstante o entendimento consubstanciado na súmula 437 do
TST,  uma  vez  constatada  a  supressão  do  intervalo  intrajornada,  mesmo  que  parcialmente,  deve  o  réu
remunerar o tempo suprimido com o adicional de no mínimo 50%, sem os reflexos, dada a natureza punitiva.

Observe-se na apuração que o período de trabalho deve ser computado para efeitos da totalização das horas
extras, independentemente da determinação de pagamento do período do intervalo intrajornada suprimido,
uma vez que a violação do art. 71, da CLT possui dupla consequência, uma remuneratória pelo trabalho
prestado e outra punitiva pela inobservância da norma.  

Assim, considerando que foi reconhecida como cumprida a jornada registrada nos controles de horário, e
ainda, que em alguns dias há fruição do intervalo intrajornada em período inferior a 01 hora, nos termos da
legislação, pelo que, acolhe-se em parte o pedido do autor e condena-se o réu no pagamento do período
suprimido do total de 01 hora destinado ao intervalo intrajornada. 

Em sede de liquidação, observe-se o salário base do autor acrescido das verbas de natureza salarial para fins
da  base  de  cálculo,  bem como,  o  adicional  de  50%,  a  evolução  salarial  do  autor,  os  dias  efetivamente
laborados em violação ao intervalo intrajornada e o divisor 220 horas.

INDENIZAÇÃO – DANO MORAL

Postula o autor o pagamento de indenização por dano moral em razão das condições de trabalho decorrentes
da função de técnico de rede (instalador), asseverando que trabalhava em contato com rede elétrica, subindo
em escada para atuar em postes com fiação em via pública, sem, no entanto, receber o devido treinamento.
Assim, em razão do risco ao qual foi submetido o autor, sem a devida capacitação e fornecimento dos EPI’s,
 requer a indenização por dano moral.

A ré impugna o pleito alegando que os cursos preconizados nas NR 35, 6 e 17, somente são exigidos para
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quem exerça a função de técnico de instalação, pois sobem em postes e trabalham próximo de rede elétrica, o
que não ocorria com o autor. Ademais, se houvesse labor em tal condição, teria o autor recebido o respectivo
adicional de periculosidade.  Alega ainda ser do autor o ônus da prova acerca dos fatos que embasam o
pedido.

O dano moral está previsto no artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, e no artigo 186 do Código Civil,
de aplicação subsidiária ao direito do trabalho (artigo 8°, parágrafo único da CLT), consistindo na lesão de
caráter não pecuniária, praticada em face de pessoa física ou jurídica a teor do artigo 52 do Código Civil/02,
que lhe imponha dor moral à sua personalidade ou imagem.

Para  ser  indenizado  (artigo  927  do  Código  Civil/02)  o  autor  deve  comprovar  a  presença  dos  seguintes
requisitos: a ação ou omissão do agente, o nexo de causalidade, o dano e a culpa ou dolo, ficando a cargo do
acionado a comprovação dos excludentes do ilícito, elencados nos incisos I e II do artigo 188 do Código
Civil/02, bem como eventuais fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito (artigos 818 da CLT
c/c 373, II, do CPC/2015 – IN 39/2016, artigo 3º, inciso VII).

No caso vertente é de se rejeitar o pedido, pois não há prova no processo de que o autor tenha executado
função de técnico de rede, laborando em rede energizada, de modo a fazer jus aos alegados treinamentos,
sendo ônus do autor a prova em questão.

Ante o exposto, rejeita-se o pedido. 

JUSTIÇA GRATUITA

Comprovado pelo autor o preenchimento dos requisitos do artigo 790, § 3° e 4º, da CLT e súmula 463 do
TST, concede-se o benefício da gratuidade judiciária.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Ajuizada a presente ação em data posterior à vigência da Lei 13.467/2017, em 11.11.2017, a parcela em
questão é objeto de análise conforme a legislação vigente na data do ajuizamento.

Nos termos do artigo 791-A e §1º, da CLT, arbitra-se o valor dos honorários advocatícios no equivalente a
10%  sobre  o  valor  liquidado  do  objeto  da  condenação,  a  ser  pago  pela  ré,  observando-se  os  critérios
instituídos no § 2º, do mesmo diploma legal.

Arbitra-se ainda os honorários advocatícios a serem pagos pelo autor,  no importe de 10% sobre o valor
atribuído à causa, sobre o valor decorrente da sucumbência parcial de sua pretensão, nos termos do artigo
791-A e § 1º, da CLT, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão de gratuidade judiciária a ele
concedida na presente ação, consoante § 4º, do mesmo diploma legal.
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Declara-se a inconstitucionalidade parcial do § 4º, do artigo 791-A, da CLT, em face da violação ao artigo 5º,
inciso LXXIV, da Constituição Federal, em relação ao seguinte texto: “desde que não tenha obtido em juízo,
ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência”. 

Com efeito,  ao  prever  a  CF a  garantia  do  acesso  à  jurisdição  aos  que  não  possam arcar  com os  ônus
decorrentes de suas demandas, não impôs vinculação do pagamento destas a obtenção de valores em outros
processos judiciais, eis que importaria em condição futura e incerta ao cidadão, imputando-lhe o ônus que a
rigor, a CF não o faz.

Em análise ao artigo 791-A, da CLT, § 4º, reporta-se à seguinte lição:

“O problema do dispositivo em questão reside no fato de ele determinar que as obrigações decorrentes da
sucumbência são exigíveis, ainda que o vencido seja beneficiário da justiça gratuita, desde que ele tenha
obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa. O desafio – quiçá
intransponível – é dar uma leitura constitucionalmente conforme a essa regra, diante da garantia de que “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (CF,
art. 5º, LXXIV). O artigo não colabora em absolutamente nada nesse mister: i. Ele não possibilita ao juiz
revogar o benefício da justiça gratuita; ii.  Não cria uma espécie de presunção – elidível,  por prova em
contrário – de que a obtenção de créditos, ainda que em outro processo, confere ao beneficiário condições
de pagar as despesas de processos; iii. Também não permite aquilatar que a declaração de pobreza, por ser
relativa ao estado da pessoa, é ontologicamente mutante e, com o recebimento de crédito em outro processo,
tem o condão de alterar a condição econômica – o que já seria extremamente discutível – e possibilitar o
pagamento dos honorários de sucumbência, sem prejuízo do sustento próprio e dos familiares.

Deveras, o dispositivo em questão não faz nada disso. O que ele faz é criar a esdrúxula figura da “justiça
gratuita  paga”.  Por  isso,  ele  foi  questionado pelo  Procurador  Geral  da República,  na  Ação Direta  de
Inconstitucionalidade 5766, ajuizada em 28.8.2017, ainda não decidida pela Suprema Corte.61 

A própria leitura do dispositivo impõe o trancamento de interpretações constitucionalmente legítimas. Não é
possível, por exemplo, entender que o dispositivo está a dizer o mesmo que dizia o art. 12 da Lei nº. 1.060, de
5 de fevereiro de 1.950, segundo o qual “a parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará
obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de
cinco anos, a contar da sentença final […]”.62 Se assim o fosse, não se divisaria incompatibilidade com o
texto  constitucional,  como já  entendeu  a  Suprema Corte,  porque  haveria  mera  condição  suspensiva  de
exigibilidade, qual seria a obliteração, no prazo legal, dos pressupostos aquisitivos dos benefícios da justiça
gratuita.63 Isso – e somente isso – é o que faz a legislação processual civil com os beneficiários da justiça
gratuita. Mas o § 4º veda de modo hermético tal exegese, na medida em que ele é resoluto ao dispor que a
exigibilidade das verbas de sucumbência só fica suspensa se o vencido não receber créditos. Portanto, se ele
receber créditos, por menores que sejam, por mais pobre que seja ele e por mais que não reúna condição
nenhuma  de  suportar  as  despesas  do  processo  sem comprometer  a  sua  subsistência  e  a  dos  que  dele
dependerem, deverá pagar os honorários de sucumbência,  conquanto o texto constitucional  prometa-lhe
assistência jurídica integral e gratuita. (MALLET, Estêvão. HIGA, Flávio. Os honorários advocatícios após
a reforma trabalhista. Revista do TST, São Paulo, v. 83, n. 4, out/dez 2017, p. 84-6).

Assim, em face da declaração de inconstitucionalidade de parte do § 4º, do artigo 791-A, da CLT, tem-se por
inexigível  a  execução  dos  honorários  advocatícios  pelo  credor  do  autor,  em não  existindo  alteração  da
condição que autorizou a concessão da gratuidade judiciária ao beneficiário reconhecido em Juízo.
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CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA

A decisão exarada na ADC 58, de 27.06.2020, da lavra do Ministro Gilmar Mendes, assim prevê:

“defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art.
21 da Lei  9.868)  a  suspensão do julgamento de todos os  processos  em curso no âmbito  da Justiça do
Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela
Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91”.

Para melhor elucidação da questão, reporta-se à clara explicação exposta pelo Juiz Julio César Bebber, em
artigo publicado na revista Conjur no último dia 02.07.2020:

a)  Os  dispositivos  legais  que  tratam da  condenação  ao  pagamento  de  correção  monetária  da  parcela
trabalhista principal requerida são o artigo 879, §7º, da CLT e o artigo 39, caput, da Lei nº 8.177/1991. O
artigo 899, §4º, da CLT trata do índice de atualização monetária do depósito recursal e o artigo 39, §1º, da
Lei nº 8.177/1991 trata de juros de mora (apesar da má redação dada ao caput e ao §1º do artigo 39 da Lei
nº 8.177/1991);

b) A decisão determinou a suspensão, apenas, do julgamento. Sendo assim, as fases postulatória e instrutória
terão curso normal e as fases de liquidação e de execução de sentença não serão suspensas se o título
executivo tiver contemplado provimento sobre a correção monetária e o índice aplicável. O pronunciamento,
nessa hipótese, estará acobertado pela coisa julgada material, cuja desconstituição exige o uso da ação
rescisória (CLT, 879, §1º; CPC, 505; 509, §4º; 525, III e §§12 e 15; 966). Para ser desconsiderada, a coisa
julgada deve, necessariamente, ser posterior à decisão definitiva do STF (CPC, 525, III e §§ 12 e 13). Vale
dizer: somente a decisão que nasce contrariando pronunciamento definitivo do STF emitido em controle de
constitucionalidade tem a marca congênita da inexigibilidade. Em outras palavras: somente nesse caso há
coisa julgada inconstitucional (relativização da coisa julgada)

Observa-se, portanto, que a limitação imposta pela ADC 58, refere-se apenas à definição acerca do índice a
ser aplicado para fins de correção monetária e, por consequência, dos juros de mora (súmula 200 do TST), eis
que estes  incidem sobre  a  verba que possui  sua atualização financeira  efetivamente  realizada.  Ademais,
qualquer pronunciamento sobre o índice em questão, além de violar a decisão exarada na ADC58, implicaria
em discussão inócua, uma vez que com a definição do índice na referida ação constitucional, teria ela efeito
sobre as sentenças proferidas após a data do ajuizamento da referida ação constitucional, conforme explanado
na alínea b, do artigo supra.

Assim, considerando que correção monetária e juros se tratam de parcelas acessórias à principal, uma vez que
somente  possuem  efeito  contábil  quando  há  o  reconhecimento  de  algum  pedido  formalizado  na  ação,
posterga-se a análise do efetivo índice a ser utilizado para correção monetária e a incidência dos juros, para a
fase da liquidação, utilizando-se da prerrogativa conferida pelo artigo 491, inciso I, do CPC.
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III - CONCLUSÃO

ISTO POSTO, na ação ajuizada por YAGO MATHEUS DA SILVA em face de ALAN RICK MARQUES
ROMEIRO,  observados  os  fundamentos  e  critérios  supra,  julga-se  procedente  em parte  os  pedidos nos
seguintes termos:

1. Determina-se que a ré proceda ao pagamento das seguintes parcelas:

1. Intervalo intrajornada indenizado.

Abatam-se os valores comprovadamente pagos sob a mesma rubrica.

Juros e correção monetária na forma da fundamentação.

Em face à natureza da parcela reconhecida em Juízo, não há imposto de renda ou contribuição previdenciária
a ser recolhida.

Concede-se ao autor os benefícios da gratuidade judiciária.

Honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor liquidado do objeto da condenação, a serem pagos
pela ré, observando-se os critérios instituídos no artigo 791-A, § 2º, da CLT.

Honorários  advocatícios  a  serem  pagos  pela  autora,  no  importe  de  10%  sobre  o  valor  decorrente  da
sucumbência parcial de sua pretensão, nos termos do artigo 791-A e § 1º, da CLT, cuja exigibilidade fica
suspensa, em razão da concessão de gratuidade judiciária a ele concedida na presente ação, consoante § 4º, do
mesmo diploma legal.

Arbitra-se à condenação o valor de R$ 500,00 e custas no importe de R$ 10,64.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se após o trânsito em julgado, no prazo de oito dias.

Campo Grande, 14 de julho de 2021.
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[1] Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido
cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a
natureza e a finalidade do negócio.

CAMPO GRANDE/MS, 14 de julho de 2021.

MARA CLEUSA FERREIRA

Juíza do Trabalho Substituta
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