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 SENTENÇA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO ajuizou ação civil pública em face de BK BRASIL

OPERAÇÃO  E  ASSESSORIA  A  RESTAURANTES  S.A.  (BURGER  KING),  qualificada,

alegando a prática de imposição de jornada excessiva aos seus empregados, com superação

habitual  de 2 horas de prorrogação, não concessão de intervalo e supressão de descanso

semanal dentro do périodo legal de 7 dias, em ofensas ao artigo 7º, incisos XIII e XV, da CF, à
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Convenção n. 14 da OIT e ao artigo 59 da CLT, com prejuízo à saúde dos trabalhadores, na

maioria,  jovens,  que acumulam a vida profissional  com a escolar.  Postulou condenação da

reclamada a: assegurar aos seus empregados o gozo do descanso semanal, observando-se

sua concessão no correr  de cada período de sete dias,  não permanecendo o empregado,

portanto, sete ou mais dias consecutivos sem descanso, sob pena de multa de R$ 5.000,00

(cinco mil reais), por trabalhador atingido, a cada ocorrência; abster-se de prorrogar a jornada

de trabalho dos seus empregados além do limite legal  de duas horas,  salvo nas hipóteses

previstas  no  art.  61  da  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho,  devendo  ser,  nesses  casos,

observados  os  requisitos  ali  previstos,  incluindo  a  comprovação  da  exata  hipótese  fática

autorizadora e comunicação da autoridade competente, sob pena de multa de R$ 5.000,00

(cinco mil reais), por trabalhador atingido, a cada ocorrência; abster de exigir o cumprimento de

horas extras habituais, assim consideradas aquelas que, excedendo à jornada normal, sejam

cumpridas em três ou mais semanas do mês, ainda que não em todos os dias da semana, sob

pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por trabalhador atingido, a cada ocorrência;

conceder,  em qualquer  trabalho  contínuo cuja  duração exceda de 6  (seis)  horas,  intervalo

mínimo de 1 (uma) hora, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por trabalhador

atingido, a cada ocorrência; indenizar o dano moral coletivo decorrente das condutas ilícitas

descritas nesta inicial, mediante o pagamento de quantia não inferior a R$ 1.000.000,00 (um

milhões de reais), valor que deverá ser destinado a projetos, iniciativas e/ou campanhas que

revertam  em  benefício  dos  trabalhadores  coletivamente  considerados  em  municípios

abrangidos pela circunscrição desta Vara do Trabalho, a serem especificados em liquidação,

mediante indicação pelo Ministério Público do Trabalho e aprovação por este Juízo.  Deu à

causa o valor de R$1.000.000,00. Juntou documentos.

A reclamada apresentou contestação, na qual arguiu ilegitimidade de parte, afirmando que os

interesses objeto das demandas do reclamante não são de ordem coletiva,  impossibilidade

jurídica do pedido de indenização, por falta de amparo legal. Negou os abusos de jornadas

apontados, alegando que as prorrogações não superam as duas horas diárias e o intervalo e o

descanso semanal são concedidos.

Réplica.

Oitiva de uma testemunha e declaração da reclamada, em audiência.
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Juntada de documentos pela reclamada.

Razões finais.

Tentativas de conciliação frustradas.

DECIDE-SE.

1. Rejeitam-se as preliminares arguidas.

É  de  interesse  coletivo  da  classe  dos  trabalhadores,  pois  transindividuais  e  de  natureza

indivisível, a defesa dos limites da jornada, em extensão e descansos, em face dos abusos do

poder diretivo do empregador.

Não se pode confundir  a identificação coletiva da lesão, na verificação da somatória ou da

repetição  das  lesões,  individual  e  concretamente,  apreensíveis,  com  a  busca  da  solução

individual dos ilícitos; também, não se pode confundir a tutela coletiva da lesão com o modo de

execução da tutela, judicialmente, declarada, que se pode fazer, primeiro, com a identificação

da lesão a um certo empregado, como ação coletiva lesiva em continuidade a ser coibida em

juízo de execução.

Esclareça-se, ainda, que há a possibilidade jurídica da tutela coletiva, em sede reparatória,

inclusive com previsões legais aplicáveis, por compatibilidade, à tutela de caráter trabalhista,

encampada pela disciplina legal como das Leis 7.347/1985 (artigos 1º, IV, e 13) e 8.078/1990

(artigos  2ª,  parágrafo  único,  e  6ª,  VI)  e,  há  muito  tempo,  apreendida  pela  doutrina  e

jurisprudência.
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2.  No  mérito,  a  reclamada  acabou,  por  reconhecer,  na  última  sessão  de  audiência,  por

declaração de seu patrono, que "a política da reclamada mudou bastante, não permitindo mais

fazer mais de 2 horas extras", com a conclusão lógica de que a política pretérita em relação à

jornada era "permissiva" em relação à superação do limite legal de prorrogação de 2 horas, fato

atestado,  ainda,  pela testemunha conduzida pela própria reclamada (item 5 do depoimento

testemunhal), além atestar, ainda, o não respeito ao descanso dentro do período semanal (item

7 do depoimento).

Não obstante, o reclamante, de forma especifica, apontou as lesões que relatou na inicial, com

discriminação específica de empregados e datas, com base nos controles de ponto, de modo

que a posição infratora coletiva da reclamada ficou evidenciada.

É preciso frisar que, embora a lei preveja efeitos econômicos individuais às prorrogações e

supressões de intervalos e de descansos semanais, o fato é que os limites da jornada, com

seus descansos, é questão de ordem pública, pois de proteção à saúde e à vida genérica dos

empregados e a disciplina legal de previsão de remuneração complementar relativa aos fatos

não elimina a obrigação do empregador de respeitar, em jornada, a saúde e a vida genérica de

seus empregados, que, de maneira direta, afeta o controle de saúde e harmonia de convívio e

de desenvolvimento de toda a sociedade.

A horas extras, em prorrogação e em suspensão ou interrupção para descansos, ainda, são o

que são, extraordinárias, para casos em que a razoabilidade permita contingenciar as garantias

de saúde e convívio familiar e social.

A habitualidade nas prorrogações e na supressão ou desvirtuamento dos descansos fere a

integridade moral da classe trabalhadora, que se submete ao poder diretivo, mas deve contar,

como padrão de civilidade, com o exercício regular da direção, sem desprezo aos pressupostos

condicionantes da preservação da saúde e da possibilidade do pleno gozo o ser social.

Nesses termos,  assiste razão ao reclamante,  quanto  a  necessidade de tutelas inibitórias e

reparatória da coletividade de trabalhadores empregados pela reclamada.
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Esclareça-se  que  a  mudança  da  "política"  da  reclamada em relação  as  jornadas  de  seus

empregados, após a verificação de sua conduta coletiva ilícita, embora seja bem vinda, não é

fato extintivo de suas responsabilidades pelas ações pretérita e nem elimina a potência de

lesão futura a ser contida.

Quanto à valoração da indenização moral, o pretensão do reclamante é razoável, diante da

proporção de faturamento não contestada.

Acolhe-se, ainda, a antecipação de tutelas postulada, pois a saúde dos trabalhadores não pode

ficar a mercê da vontade política da reclamada, principalmente, na posição, na defesa judicial,

de negação da dimensão coletiva das ações verificadas, o que demonstra a precariedade da

posição que, atualmente, declara.

3.  Por  fim,  permanecem  as  possibilidades,  em  razoabilidade,  de  se  tomar  extensões  de

jornadas dos  empregados,  invadir  tempo do  intervalo  intrajornada  e  postergar  o  descanso

semanal, em compensação, em situações eventuais e justificadas, seja para atender demandas

extras  pontuais,  garantir  a  segurança  ambiental  ou  mesmo  cobrir  defasagem  pontual  de

pessoa, diante da impossibilidade temporal de cobertura de outra forma.

Ante o exposto, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Araraquara  julga PROCEDENTE  EM

PARTE  o  pedido  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  TRABALHO  em  face  de  BK  BRASIL

OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. (BURGER KING) para, observado o

item 3 da fundamentação supra, condenar a reclamada, as obrigação de não fazer a serem

observadas, em caráter liminar, no prazo de 60 dias, em:

assegurar aos seus empregados o gozo do descanso semanal, observando-se sua concessão

no correr de cada período de sete dias, não permanecendo o empregado, portanto, sete ou
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mais dias consecutivos sem descanso, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por

trabalhador atingido, a cada ocorrência;

abster-se de prorrogar a jornada de trabalho dos seus empregados além do limite legal de duas

horas, salvo nas hipóteses previstas no art. 61 da Consolidação das Leis do Trabalho, devendo

ser, nesses casos, observados os requisitos ali previstos, incluindo a comprovação da exata

hipótese fática autorizadora e comunicação da autoridade competente, sob pena de multa de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por trabalhador atingido, a cada ocorrência;

abster de exigir o cumprimento de horas extras habituais, assim consideradas aquelas que,

excedendo à jornada normal, sejam cumpridas em três ou mais semanas do mês, ainda que

não em todos os dias da semana, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por

trabalhador atingido, a cada ocorrência;

conceder,  em qualquer  trabalho  contínuo cuja  duração exceda de 6  (seis)  horas,  intervalo

mínimo de 1 (uma) hora, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por trabalhador

atingido, a cada ocorrência;

indenizar  o  dano  moral  coletivo  decorrente  das  condutas  ilícitas  descritas  nesta  inicial,

mediante o pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhões de reais), em valor devido desde a

data  do  ajuizamento  da  ação  e  que  deverá  ser  destinado  a  projetos,  iniciativas  e/ou

campanhas  que  revertam  em  benefício  dos  trabalhadores  coletivamente  considerados  em

municípios abrangidos pela circunscrição desta Vara do Trabalho, a serem especificados em

liquidação, mediante indicação pelo Ministério Público do Trabalho e aprovação por este Juízo.

com  incidência  de  juros  simples  mensais  de  1%  (a  partir  da  data  do  ajuizamento  da

reclamação) sobre o  capital  monetariamente corrigido pelo IPCA-E que substitui  a TR,  por

decisão deste Juízo,  nos termos do artigo 404,  parágrafo único,  do CCB, com atenção ao

fundamento  republicano  do  valor  social  do  trabalho,  já  que  a  TR  não  vem  atendendo  à

finalidade de atualização, como, inclusive, reconhecido pelo C. STF (na ADI 4357).

Custas, pela reclamada, no valor de R$20.000,00, calculadas sobre o valor da condenação de
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R$1.000.000,00.

Publicação,  nos  termos da  Súmula  197  do  C.  TST,  em 29/9/2017,  independentemente  da

postagem anterior do texto no PJE.

Nada mais.

JOÃO BAPTISTA CILLI FILHO

Juiz(íza) do Trabalho
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