
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

Conciliar também é realizar justiça

PROCESSO nº 0001585-78.2017.5.09.0014 (RemNecRO)

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CURITIBA

RECORRIDO: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PARANÁ

OUTRO: INSTITUTO PRÓ CIDADANIA DE CURITIBA

RELATOR: PAULO DA CUNHA BOAL

RELATÓRIO

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  REMESSA  NECESSÁRIA/  RECURSO  ORDINÁRIO,

provenientes da MM.  02ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA - PR.

Inconformado com a r.  sentença de fls.  1166/1173 e decisão de embargos de declaração de fls.  1788/1789,

proferidas pela Exma. Juíza do Trabalho Samanta Alves Roder, que acolheu parcialmente os pedidos, recorre o Município de Curitiba a este

Tribunal.

Discute: a) nulidade da sentença - artigos 10 e 141 do CPC; b) responsabilidade solidária; c) responsabilidade

subsidiária; d) multa dos artigos 467 e 477 da CLT; e) danos morais; e f) honorários advocatícios.

O recolhimento do depósito recursal e das custas processuais não foi efetuado, conforme a previsão constante

no art. 1º, IV e VI, do Decreto-lei nº 779/69.

Contrarrazões apresentadas pelo reclamante.

O Ministério Público do Trabalho, pelo d. Procurador Luis Carlos Cordova Burigo, opinou no sentido de acolher a
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pretensão do Município de Curitiba.

FUNDAMENTAÇÃO

ADMISSIBILIDADE

O valor arbitrado provisoriamente à condenação não ultrapassa cem salários mínimos. Além disso, não vislumbro

na r. sentença qualquer violação a Súmula, OJ do C. TST, Acórdão do C. STF ou do C. TST, em julgamento de recursos repetitivos, a

entendimento  firmado  em  Incidente  de  Resolução  de  Demandas  Repetitivas,  de  Assunção  de  Competência  ou,  ainda,  a  Orientação

vinculante firmada no âmbito administrativo do Reclamado, consolidada em Manifestação, Parecer ou Súmula Administrativa.

À exceção dos juros moratórios e atualização monetária (há contrariedade à OJ nº 7 do E. Tribunal Pleno do C.

TST). Assim, CONHEÇO da remessa necessária, quanto a estes.

 Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do Recurso e das Contrarrazões.

MÉRITO

Recurso do Município de Curitiba

nulidade da sentença - artigos 10 e 141 do CPC

 O reclamado recorre sustentando existir nulidade da sentença pois a decisão foi fundamentada no relatório dos

autos 0001062-05.2017.5.09.0002, mas o fundamento não foi levantado por nenhuma das partes, configurando decisão surpresa, porque o

Município não se manifestou sobre a argumentação, não tendo sido observado o artigo 10 do CPC; ainda, a sentença não observou o contido

no artigo 141 do CPC, pois foi requerida na inicial a responsabilidade do Município com base em sua culpa "in vigilando" e "in eligendo" e

houve argumento de o ente público ser tomador de serviços, não houve fundamento para ensejar a responsabilidade solidária; menciona o

artigo 319, III, do CPC; houve condenação com base em argumento que não constou da inicial.

Sem razão.
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Constou da sentença (fl. 1167):

Em decisão proferida em TutCautAnt,  sob o  nº  0001062-05.2017.5.09.0002,  fl.  798/802,  em 09/08/2017,  a  Juíza Hilda  Maria
Brzezinski da Cunha Nogueira, em breve histórico das circunstâncias que dão base aos litígios estabelecidos entre as partes,
destacou que "O Município de Curitiba vem desde, pelo menos, o ano de 1999 executando suas atribuições na área de saúde
com o uso de profissionais Agentes Comunitários de Saúde contratados por intermédio do IPCC (2º réu).

No ano de 2006 o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional 51 (publicada em 15/02/2016), a qual determinou
que a partir daquele momento "os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser
contratados  diretamente  pelos  Estados,  pelo  Distrito  Federal  ou  pelos  Municípios"  e  ainda  permitiu  a  incorporação,
observados alguns requisitos, daqueles profissionais que, naquela data, prestavam o serviço a qualquer título.

Ocorre que o Município de Curitiba ignorou o comando constitucional e continuou a se utilizar dos agentes comunitários de
saúde contratados por intermédio do IPCC e não fez a contratação direta e nem a incorporação autorizada na emenda.

Ante a continuidade de procedimento que se tornou ilícito (mais: inconstitucional), ajuizou o MPT em 11/07/2011 Ação Civil
Pública (0000839-62.2011.5.09.0002) para obrigar ao Município de Curitiba que fizesse aquilo que todo Administrador Público
deve fazer: cumprir a Constituição da República.

Em 2013 transitou em julgado decisão na ACP determinando ao Município de se abstivesse de continuar a terceirizar  os
serviços de saúde e realizasse processo seletivo para a contratação direta (cópia do acórdão a fls. 241/284 - ID. 1df25f1).

Nos autos da ACP houve acordo entre o Município e o MPT para que a obrigação de contratação fosse cumprida de forma
gradual ao longo de 4 anos (de 2016 a 2019). Consultando aqueles autos vejo que na ata da audiência conciliatória constou:

5.  Informa o Município que já não mantém mais contratação através da empresa ABRASA, mas apenas com a Ong, IPCC
(Instituto  Pró  Cidadania  de  Curitiba),  prevendo  a  prestação  de  serviços  de  em  torno  de  1.000  agentes  comunitários,
comprometendo-se a rever este contrato, para que nele fique previsto que este número de contratações seja reduzido, na
medida  em  que  forem contratados os  agentes  comunitários  por  Processo  Seletivo Público,  devendo juntar  aos  autos  o
contrato revisto com esta Ong, até o dia 10/11/2016.

Ocorre que, consultando aqueles autos, constato que até esta data o Município não juntou novo contrato com o IPCC como se
comprometeu o Município e lá restou determinado.

Ocorre que a sentença foi fundamentada em decisão juntada pelo próprio reclamado Município de Curitiba às fls.

796/802, pelo que não pode este alegar decisão surpresa em descumprimento ao artigo 10 do CPC. Não existe nulidade da decisão e ofensa

aos dispositivos invocados pelo reclamado.

Ainda, houve pedido inicial de condenação solidária dos reclamados, ainda que os fundamentos de direito não

tenham sido adequados, mas, no caso, cabe ao juiz dizer o direito correto.
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No mais, as demais questões quanto ao tipo de responsabilidade dos reclamados se referem ao mérito.

NADA A DEFERIR.

responsabilidade solidária - responsabilidade subsidiária (análise conjunta dos tópicos recursais)

Colhe-se da sentença (fls. 1167/1170):

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO 2º RÉU

O 2º réu alega ausência de responsabilidade com base na Lei 8666/93, art. 71.

Em decisão proferida em TutCautAnt,  sob o  nº  0001062-05.2017.5.09.0002,  fl.  798/802,  em 09/08/2017,  a  Juíza Hilda  Maria
Brzezinski da Cunha Nogueira, em breve histórico das circunstâncias que dão base aos litígios estabelecidos entre as partes,
destacou que

"O Município de Curitiba vem desde, pelo menos, o ano de 1999 executando suas atribuições na área de saúde com o uso de
profissionais Agentes Comunitários de Saúde contratados por intermédio do IPCC (2º réu).

No ano de 2006 o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional 51 (publicada em 15/02/2016), a qual determinou
que a partir daquele momento "os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser
contratados  diretamente  pelos  Estados,  pelo  Distrito  Federal  ou  pelos  Municípios"  e  ainda  permitiu  a  incorporação,
observados alguns requisitos, daqueles profissionais que, naquela data, prestavam o serviço a qualquer título.

Ocorre que o Município de Curitiba ignorou o comando constitucional e continuou a se utilizar dos agentes comunitários de
saúde contratados por intermédio do IPCC e não fez a contratação direta e nem a incorporação autorizada na emenda.

Ante a continuidade de procedimento que se tornou ilícito (mais: inconstitucional), ajuizou o MPT em 11/07/2011 Ação Civil
Pública (0000839-62.2011.5.09.0002) para obrigar ao Município de Curitiba que fizesse aquilo que todo Administrador Público
deve fazer: cumprir a Constituição da República.

Em 2013 transitou em julgado decisão na ACP determinando ao Município de se abstivesse de continuar a terceirizar  os
serviços de saúde e realizasse processo seletivo para a contratação direta (cópia do acórdão a fls. 241/284 - ID. 1df25f1).

Nos autos da ACP houve acordo entre o Município e o MPT para que a obrigação de contratação fosse cumprida de forma
gradual ao longo de 4 anos (de 2016 a 2019). Consultando aqueles autos vejo que na ata da audiência conciliatória constou:

5.  Informa o Município que já não mantém mais contratação através da empresa ABRASA, mas apenas com a Ong, IPCC
(Instituto  Pró  Cidadania  de  Curitiba),  prevendo  a  prestação  de  serviços  de  em  torno  de  1.000  agentes  comunitários,
comprometendo-se a rever este contrato, para que nele fique previsto que este número de contratações seja reduzido, na
medida  em  que  forem contratados os  agentes  comunitários  por  Processo  Seletivo Público,  devendo juntar  aos  autos  o
contrato revisto com esta Ong, até o dia 10/11/2016.
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Ocorre que, consultando aqueles autos, constato que até esta data o Município não juntou novo contrato com o IPCC como se
comprometeu o Município e lá restou determinado.

O quadro exposto mostra que é inegável que o Município de Curitiba continua (e continuará até o cumprimento integral do
acordo para contratação direta) a se utilizar dos serviços prestados pelosAgentesComunitários de Saúde contratados pelo
IPCC, porém, apesar de continuar como tomador dosserviços dos Agentes empregados do IPCC, o Município tem feito isso
sem instrumento contratual que regule a relação entre o tomador (Município de Curitiba) e o prestador de serviço (IPCC) que
garanta oefetivo cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos agentes comunitários.

Observo que em nenhuma de suas manifestações nestes autos o Município de Curitiba se opôs ao pleito do Sindicato, pelo
contrário, concorda com o pedido para que seja feito o pagamento da remuneração dos agentes comunitários o que revela que
efetivamente continua a ser o tomador dos serviços.

Ora, tudo indica que o Município de Curitiba continua a se valer dos serviços dos empregados do IPCC, reconhece que é
devido a eles os salários, mas, em razão de sua omissão em regularizar sua relação contratual com o prestador dos serviços
(IPCC), pretende transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade do repasse aos trabalhadores do valores a eles devidos,
inclusive sem que sejam adimplidas as demaisobrigações do empregador (INSS, FGTS, repasse de consignados a instituições
financeiras, etc).

Constato ainda que o Município de Curitiba possui poder de gestão sobre o IPCC, eis que, segundo o estatuto de tal entidade
(fls. 139/151 - ID. 985f048) pode o Prefeito indicar um terço do Conselho Deliberativo (Art 15, §1º), bem como o Presidente da
entidade (Art. 17)."

Como visto, diante de toda a irregularidade exposta, evidente que o 2º réu incorreu em culpa in vigilando, atuando inclusive
como agente causador do dano.

A  terceirização  mantida  entre  as  parte  é  até  mesmo  inconstitucional,  o  que  faz  do  2º  réu  responsável  solidário  pelas
obrigações que vierem a ser reconhecidas na presente decisão, com fulcro no art. 9º da CLT.

Destaque-se que naqueles autos o 2º réu sequer se esquiva da responsabilidade, assumindo, diretamente, o pagamento das
parcelas lá postuladas.

Acolhe-se, nos termos acima, de forma a reconhecer a responsabilidade solidária do 2º réu.

 O Município  recorre  aduzindo  que o  argumento de que  o  Município  teria  incorrido  em culpa "in  vigilando"

ensejaria a responsabilidade subsidiária e não solidária; não há evidência de que a terceirização seria inconstitucional, e isso não foi alegado

pelo  sindicato  na inicial;  o  Município  não estava  obrigado,  desde  a  edição  da  EC 51/2006  a  incorporar  os  trabalhadores  da  primeira

reclamada,  porque  necessitaria  criar  o  emprego  por  meio  de lei  municipal,  artigo  48,  X,  da  CF;  também era  necessário  avaliar  se  a

contratação dos agentes pela primeira reclamada foi precedida de processo seletivo público; como não foi criado o cargo de agente de

endemias em 2006, não é possível concluir pela irregularidade da terceirização; o fato de o Município ter assumido o pagamento das parcelas
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de  outros  autos  não  pode  ser  usado  para  atribuir  responsabilização;  menciona  o  artigo  265  do  Código  Civil,  argumentando  que  a

solidariedade não se presume, decorre de lei ou de vontade das partes; o Sindicato não comprova que o ente público teria agido com culpa

"in vigilando" e "in eligendo"; o ônus da prova é do reclamante.

Analiso.

No caso, não há como se atribuir responsabilidade solidária ao Município de Curitiba, pois, nos termos do artigo

265 do Código Civil:  "A solidariedade não se presume; resulta da lei  ou da vontade das partes."  Assim, não se verifica sequer grupo

econômico entre os reclamados a permitir imputar responsabilidade solidária. Ademais, em diversas decisões deste regional foi reconhecido

o Município de Curitiba como tomador dos serviços do IPCC, em terceirização, ensejado apenas responsabilidade subsidiária, a exemplo nos

autos 0001670-06.2017.5.09.0001, em que fui relator e foi revisor o Exmo. Desembargador Eliázer Antonio Medeiros, julgado em 24/09/2019:

É incontroversa a prestação de serviços da reclamante em prol do município de Curitiba.

Em razão do julgamento pelo STF da Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC nº 16 - que declarou constitucional o § 1º
do art.  71 da Lei  nº  8.666/93,  cujo teor é o de  que a inadimplência  dos encargos trabalhistas,  fiscais  e  comerciais,  pela
Prestadora  de  Serviços,  não  transfere  à  Administração  Pública  a  responsabilidade  pelo  seu  pagamento,  tornou-se
imprescindível alterar a redação da Súmula nº 331, do C. TST, impondo-se a verificação de condicionantes relacionadas à
forma e eficácia do sistema de fiscalização, por parte da tomadora, das obrigações legais e contratuais assumidas/impostas às
prestadoras de serviço.

A alteração da Súmula 331, conforme acima transcrita, atendeu ao quanto decidido pelo E. STF, na medida em que os Ministros
daquela Corte afirmaram que a presunção de validade dos atos jurídicos não é absoluta e, portanto, sujeita à contrastação.
Vale  dizer  que  a  constitucionalidade  do  dispositivo  em  comento  não  é,  sob  hipótese  alguma,  uma  carta  de  isenção
obrigacional  de  toda  a  administração  pública,  sendo  possível  a  qualquer  interessado  e  a  qualquer  momento  discutir  a
aplicabilidade efetiva da norma ao caso concreto.

Pelo simples critério de dedução lógica (e ao contrário do defendido pelo município de Curitiba, em recurso), evidencia-se que
o ônus de comprovar a regularidade e eficácia do sistema de fiscalização compete à tomadora de serviço, haja vista o princípio
da aptidão da prova.

O município de Curitiba, na defesa, às fls. 185 e seguintes, apenas argumentou, genericamente, acerca da inexistência de
culpa in eligendo e in vigilando (exatamente,  como fez no recurso).  Mas, além dos convênios firmados com o IPCC, não
colacionou qualquer documento que comprove as suas alegações.

Além disso,restou evidenciado o não-pagamento das verbas rescisórias (ressalva sindical lançada no TRCT, à fl. 177). Os
reclamados foram condenados ao pagamento das multas dos artigos 467 e 477, § 8º da CLT, e, também, aos salários de julho a
setembro/2017 (pois os holerites colacionados não estão assinados, pela reclamante).
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Tais  fatos indicam que houve diversas irregularidades no  decorrer  do  Contrato  de Trabalho,  as  quais  poderiam ter  sido
evitadas se houvesse uma fiscalização efetiva por conta do município de Curitiba, ora recorrente.

Com  efeito,  cabia  ao  Administrador  fiscalizar  o  cumprimento  das  normas  trabalhistas,  pois  sua  incúria  evidencia  o
descumprimento do art. 29, IV, da Lei nº 8.666/93.

Portanto,  o Tomador dos Serviços,  respeitado o benefício de ordem, deverá arcar com todos os valores (principal,  juros,
correção monetária e eventuais multas legais e convencionais). Beneficiou-se do trabalho realizado pelo Autor, devendo ser
responsabilizado, nos termos do item IV da Súmula nº 331 do C. TST.

MANTENHO.

Em casos desta natureza o ônus em comprovar a efetiva fiscalização é do Município de Curitiba, tomador dos

serviços, o que não restou comprovado nos autos. Diante disso, entendo ser cabível a responsabilidade subsidiária do Município de Curitiba

pelas verbas da presente ação.

REFORMO para afastar a responsabilidade solidária e reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município

de Curitiba pelos débitos da presente ação.

multa dos artigos 467 e 477 da CLT

Colhe-se da sentença (fl. 1168/1169):

DEMISSÕES - NULIDADE - CONVERSÃO PARA DISPENSAS SEM JUSTA CAUSA - VERBAS RESCISÓRIAS - AVISO PRÉVIO -
MULTA DE 40% DO FGTS - DOCUMENTAÇÃO PARA SAQUE DO FGTS - MULTAS DOS ARTS. 467 E 477 DA CLT

O autor  assevera  que os ora substituídos foram obrigados,  em agosto/2017,  a  pedir  demissão do 1º  réu para que então
conseguissem transição direta para o 2º réu, e que as verbas rescisórias não foram pagas.

Alega a nulidade das demissões e pretende a conversão para dispensas sem justa causa, além do pagamento das verbas
rescisórias, incluindo aviso prévio indenizado e repercussões, e multa de 40% do FGTS, como também a documentação para
saque do FGTS. Postula as multas dos arts. 467 e 477, § 8º, da CLT.

O 2º réu afirma que a contratação por ele dos agentes comunitários de saúde até então empregados do 1º réu tem respaldo na
EC 51/2006, art. 2º.

Não há prova de que os substituídos tenham sido obrigados/ coagidos a se demitir do 1º réu.

Ao contrário, eles assim fizeram com vistas a uma oportunidade melhor, qual seja, a contratação imediata pelo Município.

A única testemunha inquirida, Sra. Milene, declarou a respeito que "a depoente presenciou o Dr. Washington comunicando o
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pessoal que seria contratado pelo município de forma direta, de que teriam que demitir-se do IPCC para serem contratados
pelo município; algumas pessoas se recusaram a demitir-se e foram informadas de que o IPCC não saberia por quanto tempo
manteria atividade e que não se recorda se tinham que estar disponíveis para contratação pelo município; alguém informou ter
procurado o MPT para reclamar da contratação direta pelo município em razão de ação pelo referido quanto ao objeto; em
alguns dias estiveram presentes dirigentes do sindicato que queriam colocar ressalvas nos documentos de demissão; (...) os
demissionários assinaram documentos em dias variados, alguns deles inclusive acompanhados de advogados particulares; a
depoente foi dispensada sem justa causa; a depoente não trabalhava internamente no IPCC, mas comparecia ao local para
conversar com os colegas, em frente ao imóvel em que funciona o instituto, indagando sobre a satisfação ou não com a forma
de desligamento; melhor dizendo, recordou-se que algumas pessoas foram reclamar no MPT; (...)".

Referido depoimento não comprova qualquer abuso. Demonstra, apenas, que os substituídos foram devidamente informados
sobre o procedimento e alertados, caso decidissem pela não contratação pelo Município, de que as atividades do 1º réu mais
cedo ou mais tarde poderiam vir a ser encerradas.

Portanto, não há como reputar inválidas as demissões, quando expressam a vontade livre dos substituídos diante de uma
nova oportunidade que lhes foi colocada.

Em decorrência, mostram-se incabíveis o aviso prévio indenizado e repercussões e a multa de 40% do FGTS, assim como a
documentação para saque dos depósitos em conta vinculada.

Ausente comprovante do regular pagamento os réus ficam condenados nas verbas rescisórias descritas nos TRCT's juntados
com a inicial, fruto das demissões dos substituídos, ocorridas em agosto/2017.

Ante a incontrovérsia das parcelas rescisórias, o montante devido deve ser acrescido de 50%, nos termos do artigo 467 da
CLT.

Inobservados o prazo para pagamento, previsto no art. 477 da CLT, defiro o pagamento da multa prevista no § 8º de referido
dispositivo legal.

...

O reclamado recorre aduzindo que todas as verbas pleiteadas na inicial foram contestadas e não é cabível a

multa  do artigo  467  da CLT;  a  obrigação do  pagamento das  verbas  é  somente da primeira  reclamada,  não  podendo ser  o  Município

condenado por  não ter  pago verbas das  quais  não  é  o  devedor  principal;  nos  autos  de  ação  coletiva  0001650-02.2017.5.09.0652  foi

depositado valor para pagamento das verbas rescisórias dos agentes comunitários de saúde não pagas pelo IPCC.

Sem razão

Ocorre que não houve comprovação de pagamento das verbas rescisórias dos substituídos, portanto, totalmente

cabíveis as multas dos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT.
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Por fim, não há que se falar em limitação da responsabilidade subsidiária, tendo em vista que esta abrange

"todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral", nos termos do item VI da Súmula nº 331 do C.

TST.

MANTENHO.

danos morais

Colhe-se da sentença (fl. 1171):

DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO

Tendo em vista a suposta nulidade das demissões e ainda a ausência de pagamento das verbas rescisórias, o autor pretende o
pagamento de indenização por danos morais em favor dos substituídos. Menciona ainda atrasos salariais e irregularidades
nos recolhimentos a título de FGTS, como também pendências junto à CEF em relação aos empréstimos consignados, eis o
repasse não foi procedido pelo 1º réu.

Conforme já fundamentado, as demissões restaram convalidadas.

Ficou clara, todavia, a ausência de pagamento das verbas rescisórias. Ainda que os substituídos tenham sido, na sequência,
contratados pelo 2º réu, trata-se de parcelas de direito, pelo labor prestado, sendo que o prejuízo é evidente. Além disso, na
demanda autuada sob o nº  0001062-05.2017.5.09.0002, conforme se observa em decisão lá proferida, fl. 798/802, discutiram-se
salários a partir de junho/2017, o que evidencia prejuízos mais severos, à subsistência, sendo cabível indenização por danos
morais. Nesse sentido é a Súmula 33 do E. TRT da 9ª Região.

Soma-se ainda a ausência de prova da regularidade do FGTS, parcela que visa à segurança financeira do trabalhador em caso
de eventual dispensa sem justa causa, e também prejuízo ao direito de crédito dos trabalhadores, por culpa dos réus. Nesse
sentido o depoimento da testemunha Milene, à fl. 1134, ao afirmar que "teve problemas perante a CEF em decorrência dos
atrasos;".

Para  efeito de  arbitramento da  indenização devem ser observados os  seguintes  parâmetros:  moderação e razoabilidade;
proporcionalidade com o grau da lesão; proporcionalidade ao nível sócio-econômico da vítima; proporcionalidade ao porte
econômico do réu; reiteração e repercussão da conduta; e condenação anterior.

Seguindo esses parâmetros, fixo a indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 por substituído, valor este que
considero suficiente para cumprir a dupla função (pedagógica e compensatória) do instituto jurídico.

Sobre valor ora arbitrado incidirá correção monetária a contar da data da publicação desta sentença e juros de mora da data
do ajuizamento da ação (Súmula 439 do C. TST).

Procede, nos termos acima.
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O reclamado recorre aduzindo que a indenização por danos morais requer a existência de algum prejuízo efetivo

à vítima, o que não ocorre no caso em tela; os substituídos foram contratados pelo Município imediatamente após o término do contrato com

o  IPCC;  imediatamente  os  substituídos  passaram a  receber  verbas  provenientes  do  ente  público,  não  se  pode  deduzir  que  ficaram

desprovidos de seu sustento; os substituídos receberam salários em decorrência do cumprimento pelo Município de determinação judicial dos

autos 0001062-05.2017.5.09.0002; o deferimento do dano moral implica "bis in idem" em razão da multa estabelecida na CLT pelo não

pagamento das verbas rescisórias; quanto ao FGTS, este é responsabilidade personalíssima do IPCC; o primeiro réu juntou comprovante de

quitação do FGTS de todos os substituídos, o que afasta o dano moral; mantida a condenação, deve haver a redução do valor arbitrado.

Com razão.

No  que  concerne  à  quitação  irregular  das  verbas  rescisórias,  esta  E.  1ª  Turma  filia-se  ao  entendimento

cristalizado na Súmula nº 33 deste E. Regional, que dispõe o seguinte em seu item II:

ATRASO REITERADO OU NÃO PAGAMENTO DE SALÁRIOS OU DE VERBAS RESCISÓRIAS. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO.

[...]

II - O atraso ou o não pagamento das verbas rescisórias devidas não caracteriza, por si, dano moral, sendo necessária a prova
de circunstâncias objetivas ensejadoras do dano.

No caso, não restaram demonstradas as circunstâncias objetivas ensejadoras do dano moral.

Os documentos de fls. 969/1034 por si só não permitem verificar a regularidade dos depósitos do FGTS dos

substituídos. Contudo, esta E. Turma entende que a ausência de depósitos do FGTS não gera, por si só, dano moral indenizável (v. Acórdão

dos Autos nº 0001602-14-2015-5-09-0652, da lavra do Exmo. Des. Eliázer Antonio Medeiros - Sessão de 22-05-2018). Assim, não vislumbro

a ocorrência de dano moral pelo tão só fato de a parte reclamada não ter procedido ao recolhimento do FGTS, já havendo condenação com o

intuito de que tal irregularidade seja sanada.

 Assim, REFORMO para excluir da condenação a indenização por danos morais.

honorários advocatícios
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Colhe-se da sentença (fl. 1172):

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Quanto aos honorários, revendo posicionamento anterior, aplico o disposto no art. 6º da Instrução Normativa 41/2018 do TST, o
qual dispõe que "Na Justiça do Trabalho, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no art. 791-A, e
parágrafos, da CLT, será aplicável apenas às ações propostas após 11 de novembro de 2017 (Lei nº 13.467/2017). Nas ações
propostas anteriormente, subsistem as diretrizes do art. 14 da Lei nº 5.584/1970 e das Súmulas nºs 219 e 329 do TST."

Sendo assim, deferem-se honorários advocatícios, em favor do autor, no percentual de 15% sobre o valor da condenação, a
teor do entendimento consubstanciado no item III da Súmula 219 do C. TST.

Procede, nos termos acima.

O reclamado recorre aduzindo que a Súmula 219 estabelece que sendo a Fazenda Pública parte na lide, os

honorários devem ser fixados de acordo com o contido no art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC/2015; sendo sentença ilíquida, o valor deve ser fixado

quando da liquidação da sentença; "pugna pela aplicação do percentual de honorários na fase de liquidação nos termos do art. 85, § 3º do

CPC, bem assim, pela distribuição do ônus decorrente eventual sucumbência reciproca" (fl. 1818).

Sem razão.

No caso, houve condenação subsidiária do Município, não se aplicando as disposições atinentes à Fazenda

Pública, pois a condenação subsidiária abrange "todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral",

nos termos do item VI da Súmula nº 331 do C. TST.

MANTENHO.

CONCLUSÃO

Em Sessão  Ordinária  realizada  nesta  data,  sob  a  Presidência  do  Excelentíssimo Desembargador  Edmilson

Antonio de Lima; presente o Excelentíssimo Procurador Jose Cardoso Teixeira Junior,  representante do Ministério Público do Trabalho;

computados os votos dos Excelentíssimos Desembargadores Paulo da Cunha Boal, Neide Alves dos Santos e Eliazer Antonio Medeiros;

ACORDAM os Desembargadores da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, por unanimidade de votos, CONHECER DO
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RECURSO ORDINÁRIO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA; CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA quanto aos juros e correção monetária.

No mérito, por igual votação, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ORDINÁRIO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA para: a) afastar a

responsabilidade solidária  e  reconhecer  a  responsabilidade  subsidiária  pelos  débitos  da  presente  ação;  e  b)  excluir  da  condenação  a

indenização por danos morais. Outrossim, sem divergência, determinar DE OFÍCIO a observância da diretriz traçada na OJ nº 7, do Tribunal

Pleno do C. TST, quanto aos juros e correção monetária. Tudo nos termos da fundamentação.

Custas inalteradas.

Intimem-se.

Curitiba, 11 de fevereiro de 2020.

PAULO DA CUNHA BOAL
Relator

cv
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