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SENTENÇA

I - RELATÓRIO

Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Paraná, qualificado
nos autos, ajuizou ação civil coletiva contra Instituto Pro Cidadania de
Curitiba e Município de Curitiba,também já qualificados.  Formulou o
pedido de pagamento de indenização por danos morais, dentre outros, e
atribuiu à causa o valor de R$ 7.000.000,00.

Foi indeferido o pedido de tutela antecipada formulado pelo Autor.

O Município de Curitiba apresentou contestação (fls. 1089-1105).

Durante  a  instrução,  foi  produzida  prova  documental  e  ouvida  uma
testemunha.

Foram homologados acordos parciais (fls. 1554-1559 e 1563-1564).

O  depósito  feito  pelo  Município  de  Curitiba  na  Ação  Civil  Púbica  nº
19141-2011-002-09-00-0  foi  transferido  a  estes  autos,  e  o  MPT
concordou com a utilização do valor para futuro pagamento das verbas
devidas aos substituídos (fls. 1083 e 1801).

Encerrada a instrução, as razões finais foram remissivas. As propostas
conciliatórias restaram rejeitadas.

Esclareço que, para facilitar o exame dos autos, farei remissão à
paginação obtida através da exportação da íntegra dos autos,  na
data  de  hoje,  em  PDF,  através  do  programa  Adobe  Reader,  em
ordem crescente.

 



II - FUNDAMENTAÇÃO

QUESTÃO PROCESSUAL

1. Revelia

A 1ª Reclamada não apresentou contestação.Declaro-a confessa quanto
à matéria de fato. Porém, nos termos da Súmula 74, II, do TST, a prova
pré-constituída pode ser levada em conta para confronto com a confissão
ficta da parte Reclamada.

Saliento  que  o  2º  Réu  não  se  encontra  pessoalmente  vencido,  em
princípio, na questão fática, tanto que produziu as provas que estiveram
ao seu alcance, tendo em vista que os litisconsortes são considerados,
em suas  relações  com a  parte  adversa,  como litigantes  distintos,  na
medida em que os atos e  as omissões de um não prejudicarão nem
beneficiarão os outros.

MÉRITO

1. Verbas rescisórias

Alguns trabalhadores celebraram acordos com a 1ª Ré, os quais foram
homologados pelo juízo (fls. 1554-1559 e 1563-1564).

Para os demais, sendo incontroversa a ausência de quitação das verbas
rescisórias,  condeno  a  parte  Reclamada  ao pagamento das parcelas
descritas  nos  termos de rescisão trazidos aos  autos  (fls.  88-143-915,
1481-1482,  1506-1507,  1523-1524,  1540-1542,  1547-1548,  1612-1613,
1631-1632,  1676-1677,  1725-1726,  1737,  1754-1755,  e  1769-1770).
Além disso, condeno a parte Ré ao pagamento da multa prevista no art.
477, §8º, da CLT, pois foi descumprido o prazo previsto no §6º do mesmo
artigo.  Por  fim,  condeno  a  parte  Reclamada  ao  pagamento da multa
prevista no art. 467 da CLT, porque, apesar de incontroversas, as verbas
rescisórias não foram quitadas até a data da primeira audiência. Julgo
procedentes os pedidos.

Prejudicados os pedidos de liberação de guias de seguro-desemprego e
movimentação  da  conta  do  FGTS  porque  já  foram  entregues  aos
trabalhadores os TRCTs com esta finalidade.



1.1. CTPS

Condeno a 1ª Reclamada à seguinte obrigação de fazer: anotar a baixa
dos  contratos  de  trabalho  de  todos  os  substituídos,  observando,  em
todos os casos, a projeção do aviso prévio indenizado, nos termos da Lei
nº 12.506/2011. A obrigação de fazer deverá ser cumprida após o trânsito
em julgado, no prazo de 40 dias, após intimação específica para tal, sob
pena de multa diária de R$ 2.00,00 até o limite máximo de R$ 20.000,00
(conforme arts. 652, d, da CLT, e art. 497 do NCPC). Não deverá haver
qualquer menção a esta decisão, sob pena de caracterização de dano
moral. Se, após o prazo de 40 dias, a Reclamada não tiver cumprido esta
obrigação, a anotação de término do contrato será feita pela Secretaria
do Juízo, também sem qualquer menção a esta decisão ou indicação de
ter sido feita judicialmente, fornecendo-se à parte Autora certidão relativa
ao ato, sem prejuízo da multa ora imposta à parte Reclamada.

Para cumprimento  da obrigação de fazer,  deverá a  parte  Reclamante
apresentar as carteiras de trabalho dos substituídos em Secretaria assim
que ocorrer o trânsito em julgado da sentença.

Caso a anotação não seja feita pela Reclamada, o procurador da parte
Autora deverá apresentar em secretaria a lista com os nomes de todos
os substituídos, e a data a ser anotada na CTPS de cada um, conforme a
projeção do aviso prévio em cada um dos casos.

Enfatizo que, em caso de conversão da obrigação de fazer em obrigação
de pagar, o 2º Réu será responsabilizado.

2. FGTS

Nos termos da Súmula 461 do TST, "É do empregador o ônus da prova
em relação à regularidade dos depósitos do FGTS, pois o pagamento é
fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC de 2015)".

Ausente a prova do pagamento, condeno a parte Reclamadaao depósito
de  diferenças  de  FGTS  de  cada  um  dos  substituídos,  a  partir  de
novembro/2016, inclusive multa de 40%.

Além  disso,  são  devidas  as  repercussões  de  FGTS  (8%  mais
indenização de 40%) sobre as verbas remuneratórias deferidas (art. 15
Lei 8.036/90). O FGTS e indenização de 40% deverão ser depositados



na conta vinculada dos substituídos, conforme o art. 26, par. ún., da Lei
8.036/90,  para  posteriormente  serem liberados  mediante  alvará  a  ser
expedido por este juízo nos termos do art. 20, I, da lei fundiária.

3. Empréstimos consignados

O Autor sustenta que a Ré descontou, nos termos de rescisão, os valores
de  empréstimos  consignados  dos  substituídos,  e  não  efetuou  os
repasses à Caixa Econômica Federal. Requer declaração de ilicitude dos
descontos, e devolução do valor descontado.

Os  descontos  não  são  ilícitos,  porque  foram  autorizados  pelos
trabalhadores no momento da contratação dos empréstimos.

O  valor  apontado  como devido  pela  CEF  já  foi  liberado  à  instituição
bancária por meio de alvará judicial (fl. 1382).

Julgo  improcedente  o  pedido  de  devolução  em  dobro  dos  valores
descontados.

4. Danos morais

O Autor requer pagamento de indenização por danos morais em razão da
ausência de pagamento das verbas rescisórias e da ausência de repasse
dos valores descontados a título de empréstimo consignado à instituição
bancária.

Para que se configure a obrigação de reparação civil pelo empregador, é
imperioso que ocorra o dano sofrido pelo empregado,que haja nexo
de causalidade entre o evento danoso e a conduta do empregador, bem
como a existência de culpa patronal (arts. 186 e 927 do Código Civil - CC
e art. 7º, inc. XXVIII, da CRFB/1988).

Nos termos do art. 373, I, do NCPC c/c art. 818 da CLT, a prova do dano
moral,  bem como dos demais  pressupostos  da  responsabilidade  civil,
incumbe ao Autor, por ser fato constitutivo de seu direito.

Nos termos da Súmula 33, do TRT 9ª Região, a qual adoto: "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."

Portanto,  como não  foram comprovadas  circunstâncias  objetivas  para
além do não pagamento, tenho por indevida a indenização por danos
morais, especialmente porque a própria lei já prevê penalidades para tal
situação e tais  penalidades foram aplicadas no presente caso (multas
dos arts. 467 e 477 da CLT).

Os descontos efetuados em razão dos empréstimos consignados foram
reputados lícitos. Além disso, ressalto que não houve retenção por parte
da Ré. Ocorre que a Reclamada simplesmente não pagou nenhum dos
valores consignados nos termos de rescisão (inclusive aqueles referentes
aos  empréstimos  consignados),  alegando  dificuldades  financeiras.  A
única testemunha ouvida, que é uma das substituídas e, portanto, possui
claro  interesse  na  causa,  afirmou  que:  "o  IPCC  não  realizava  o
pagamento dos salários e não pagava o crédito consignado, razão pela
qual  a  depoente  foi  inscrita  no  SPC".  Tal  alegação  seria  facilmente
comprovada por meio de prova documental,  a qual  não foi produzida.
Além disso, para o deferimento de indenização por danos morais a todos
os  trabalhadores,  seria  imprescindível  a  demonstração  concreta  dos
prejuízos sofridos por cada um deles (fato constitutivo do direito).  Em
razão do exposto, julgo improcedente.

5. Responsabilidade

Não há que se falar em responsabilidade solidária, porque esta decorre
da lei ou da vontade das partes.

Por outro lado,  é incontroverso que os substituídos foram contratados
pela 1ª Reclamada, e prestavam serviços à 2ª, que, portanto, beneficiou-
se diretamente do labor prestado pelos trabalhadores.

Os contratos dos substituídos tiveram início antes da entrada em vigor da
Lei nº 13.429/2017 e se encerraram após o início da vigência desta.

Quanto  ao  período  anterior  à  entrada  em  vigor  da  Lei,  aplica-se  o
disposto na Súmula 331 do C. TST, que autorizava a responsabilidade
subsidiária do tomador de serviço quando o prestador não adimplisse as
obrigações trabalhistas de seus empregados, ainda que a terceirização
tivesse se dado de forma regular. A Súmula 331, VI, do TST, impunha a
responsabilidade subsidiária da entidade tomadora de serviços em face



de  quaisquer  verbas  trabalhistas  do  trabalhador  colocado  à  sua
disposição,  referentes  ao  período  da  prestação  laboral,
independentemente  da  natureza  das  verbas.  A  responsabilidade
subsidiária,  portanto,  abrange a  totalidade  do  crédito,  da forma como
devido pelo devedor principal.

Esclareço  que  não  se  tratava  de  impor  ao  tomador  de  serviços  a
observância  de  regras  a  que  não  é  subordinado,  mas  sim  de
responsabilização subsidiária do tomador de serviços quanto às verbas
não  quitadas  pela  empresa  contratada,  em  flagrante  desrespeito  às
obrigações trabalhistas.

Para o período posterior à entrada em vigor da Lei nº 13.429/2017 aplica-
se o disposto no art. 5º-A, § 5º da Lei 6.019/1974, que prevê que: "A
empresa  contratante  é  subsidiariamente  responsável  pelas
obrigações  trabalhistas  referentes  ao  período  em  que  ocorrer  a
prestação  de  serviços,  e  o  recolhimento  das  contribuições
previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei 8.212, de 24 de
julho de 1991." (destaquei).

Destaco que em que pese a Lei 13.429/2017 não trate expressamente
sobre  a  aplicabilidade  das  disposições  a  pessoas  jurídicas  de  direito
público, também não traz qualquer exceção.

Para ambos os períodos, a culpa in vigilando do Município é decorrência
lógica e imediata da constatação do inadimplemento pela empregadora
de direitos elementares dos substituídos,  tais  como o pagamento das
verbas rescisórias e o recolhimento do FGTS.

Ainda  que  assim  não  fosse,  a  culpa  in  vigilando  do  Município  resta
configurada porque este não fiscalizou de forma efetiva a obediência às
normas trabalhistas referentes à proteção do trabalhador, especialmente
o pagamento correto e integral de parcelas alimentares e preferenciais. A
prestação de serviços deve sempre ser acompanhada e fiscalizada por
um representante da Administração, sendo que, na falta deste, configura-
se a culpa in vigilando.

Resta evidente, em face especialmente da propositura da presente ação,
que  o  2º  Reclamado  não  fiscalizava  o  cumprimento  das  obrigações
trabalhistas,  das  normas  de  saúde  e  segurança  do  trabalho  ou  as
condições de trabalho, ato que deveria ter realizado, anotando todas as
ocorrências  e  determinando  a  regularização  imediata  das  faltas  ou



defeitos observados. O 2º Reclamado não comprova fiscalização desta
espécie, ônus que lhe incumbia, pois à parte Reclamada incumbe o ônus
de  provar  os  fatos  impeditivos  ou  modificativos  do  direito  postulado,
conforme o teor do art. 818 da CLT c/c o art. 333, II, do CPC.

Pelo exposto, declaro a responsabilidade subsidiária do 2º Réu pelos
créditos reconhecidos.

6. Justiça gratuita

Concedo à parte Autora os benefícios da justiça gratuita (art. 790, § 3º e
§4º, da CLT), ante a declaração de hipossuficiência econômica, a qual
possui presunção relativa de veracidade.

7. Honorários advocatícios

O  artigo  791-A  da  CLT  estabelece  que  são  devidos  honorários  de
sucumbência.

Em razão da sucumbência, arbitro, para os honorários do procurador da
parte  Autora,  a  serem  pagos  pela  parte  Reclamada,  o  montante
equivalente  a 5% sobre o  valor  resultante  da liquidação de sentença,
excluindo-se o valor da contribuição previdenciária patronal (artigo 791-A,
caput e §2º, I, III e IV da CLT).

Considerando que a parte Autora foi sucumbente em parte mínima dos
pedidos,  deixo  de  condená-la  ao  pagamento  de  honorários
sucumbenciais.

Enfatizo, por oportuno, que a Lei nº 13.467/17, conhecida como "Lei da
Reforma Trabalhista", entrou em vigor no dia 11/11/2017. Considerando
que as leis processuais produzem efeitos imediatos, tem-se que a nova
norma  passa  a  ser  aplicada  nos  processos  em  andamento  e  não
somente naqueles que se iniciarem após o início da vigência da nova lei,
de acordo com o isolamento dos atos processuais.

No  caso  dos  honorários  de  sucumbência,  o  marco  temporal  a  ser
utilizado é a sentença.

Sendo  assim,  decide-se  pela  aplicação  imediata  da  Lei  nº  13.467/17



sobre as demandas pendentes, no que diz respeito aos honorários de
sucumbência e justiça gratuita.

8. Descontos fiscais e previdenciários

As  contribuições  previdenciárias  são  de  responsabilidade  da  parte
empregadora,  autorizada  a  dedução  dos  valores  cabíveis  à  parte
empregada,  mês  a  mês  e  observado  o  teto  de  contribuição,  como
pacificado pela Súmula 368 do TST.

A  competência  da  Justiça  do  Trabalho,  quanto  à  execução  das
contribuições previdenciárias,  limita-se às sentenças condenatórias em
pecúnia que proferir e aos valores, objeto de acordo homologado, que
integrem o salário-de-contribuição.

Para a dedução do imposto de renda, deverá ser observado o disposto
no art. 12-A, caput e parágrafos, da Lei 7.713/88, conforme já pacificado
na Súmula 368 do TST.

Deverá a parte Reclamada prestar as informações a que se refere o art.
32, IV, da Lei 8.212/1991, por meio da Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP).

Não serão objeto de execução as contribuições destinadas a terceiros,
tendo em vista a incompetência material da Justiça do Trabalho, exceto
no que se refere ao SAT (OJ EX SE 24, XXVI e XXVII).

Observe-se que não há falar em incidência de descontos fiscais sobre
juros  de  mora,  tendo  em  vista  seu  caráter  indenizatório,  consoante
previsão  do  art.  404  do  Código  Civil.  No  mesmo  sentido,  aliás,  a
Orientação Jurisprudencial nº 400, da SDI-1, do C. TST.

Não incidem descontos previdenciários sobre férias indenizadas (art. 28,
§ 9º, da Lei nº 8.212/91 e art. 214, § 9º, IV, do Decreto 3.048/99), mas
incide o imposto de renda (art. 43, II, do Decreto nº 3.000/99).

Natureza  das parcelas  deferidas na  forma  do  artigo  28,  §  9º,  da Lei
8.212/1991.



9. Juros e correção monetária

Juros de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação (art. 883 da CLT e
artigo 39, § 1º, da Lei n.º 8.177/91).

A correção monetária incide a partir do momento em que a verba torna-
se legalmente exigível. Em relação ao salário, a época própria é o mês
subsequente ao da prestação laboral (art. 39 da Lei nº 8.177/91 c/c art.
459 da CLT), de forma que a correção monetária deverá ser calculada
com o índice do mês subsequente ao trabalhado e não de acordo com o
índice do mês de competência.

Quanto  a  eventuais  indenizações,  correção  monetária  a  partir  do
arbitramento (Súmula 439 do TST).

O  índice  de  correção  monetária  aplicável  será  definido  em  fase  de
liquidação.

10. Ofícios

Diante do receio de que o IPCC tenha utilizado de forma indevida os
valores  recebidos  da  Receita  Federal  a  título  de  restituição  tributária
(deferida  nos  autos  5051805-11.2017.4.04.7000),  no  valor  de  R$
29.080.765,01 (vinte e nove milhões, oitenta mil e setecentos e sessenta
e cinco reais e um centavo), com o intuito de frustrar o pagamento das
parcelas  trabalhistas  devidas  aos  substituídos,  expeça-se  ofício  ao
Ministério Público Federal para averiguar possíveis irregularidades. Junto
com o ofício deverão ser encaminhadas cópias: a) da petição inicial; b)
da contestação; c) das atas de audiência; d) da decisão que determinou
o  bloqueio  BACENJUD  de  R$  5.299.906,03  na  conta  da  1ª  Ré  (fls.
1003-1004); e) da decisão que autorizou a quebra do sigilo bancário do
IPCC (fls.  1762-1763);e, f) e das manifestações de fls. 959-983, 1006-
1007, 1008-1009, 1079, 1808-1915 e 1920-1923.

11. Abatimento

Abatam-se  os  eventuais  valores  pagos  aos  substituídos  nas  ações
individuais.



III - DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTES  OS
PEDIDOS,  nos  termos  da  fundamentação,  que  passa  a  integrar  o
presente dispositivo.

Concedo os benefícios da justiça gratuita à parte Autora.

Honorários advocatícios nos termos da fundamentação.

Atribuo à condenação o valor provisório de R$ 5.000.000,00. Custas pela
parte Reclamada, no importe de R$ 23.357,80, máximo permitido pela
CLT.  Enfatizo  que  as  custas  deverão  ser  quitadas  integralmente  pela
parte Reclamada porque o art. 789, §1º, da CLT não sofreu alterações.

Cumpra-se após o trânsito em julgado.

Cientes as partes em 10/06/2019.

CURITIBA, 10 de Junho de 2019

JULIANE PENTEADO DE CARVALHO BERNARDI
Juiz do Trabalho Substituto
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