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SENTENÇA 

 
Processo n. 0011474-62.2018.5.15.0076 

 

O Juízo da 2ª (Segunda) Vara do Trabalho de FRANCA- SP, pela Meritíssima 

Juíza do Trabalho, Doutora ELIANA DOS SANTOS ALVES NOGUEIRA, nos 

autos da ação civil coletiva ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHOem face de ÂNDERSON BARBOSA e HUDSON BARBOSA DA 
SILVA, passa a proferir a seguinte sentença. 

I - RELATÓRIO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, qualificado nos autos, ajuizou, 

em 24/8/2018, ação civil coletiva em face de ÂNDERSON BARBOSA e 
HUDSON BARBOSA DA SILVA, postulando, em razão das razões expendidas 

na inicial, tutela provisória de urgência e evidência, com a concessão de 

liminar, para declarar a rescisão indireta dos contratos de trabalho das pessoas 

nominadas na inicial, determinação para liberação, por meio de alvará judicial, 

do seguro-desemprego a referidas pessoas, que foram resgatadas em 

condições análogas às de escravo, decretação do bloqueio e indisponibilidade 

de todo e qualquer numerário existente em contas-correntes, aplicações e 

poupanças dos requeridos, pelo sistema BACEN-JUD, no limite de 

R$300.000,00, permanecendo referido valor à disposição da Justiça do 

Trabalho até o pagamento integral dos valores devidos às trabalhadoras, 

decretação de bloqueio e indisponibilidade de bens móveis e imóveis atuais e 

futuros, de propriedade dos requeridos, pelo sistema INFOJUD para busca de 

informações; que sejam buscadas informações sobre a existência de veículos 

de titularidade dos réus, mediante sistema RENAJUD, com o lançamento das 

restrições para efetividade das constrições necessárias para o pagamento do 

passivo trabalhista; declaração da rescisão indireta dos contratos de trabalho 

das pessoas arroladas, com determinação de liberação do seguro-

desemprego, condenação dos requeridos, de forma solidária, ao pagamento 

das verbas rescisórias das trabalhadoras arroladas (saldo salarial, aviso prévio 



indenizado, férias + 1/3, 13º salário, indenização do FGTS + 40%), multas dos 

artigos 467 e 477 da CLT, indenização de R$50.000,00 pelo dano de natureza 

individual homogênea a cada uma das onze pessoas exploradas, indenização 

por dano moral coletivo no valor de RF$500.000,00, confirmação e manutenção 

das medidas cautelares. 

Atribuiu à causa o valor de R$500.000,00 e juntou documentos. 

Pela decisão de fls. 206/210, foi deferida a concessão da tutela de 

urgência, de natureza antecipatória, determinando o bloqueio de ativos 

financeiros no limite de R$300.000,00, bem como bloqueio e indisponibilidade 

de veículo e imóveis de titularidade dos réus, autorizando-se os trabalhadores 

arrolados a ingressar no programa de seguro-desemprego, valendo cópia da 

decisão como alvará judicial para tanto. 

Determinou-se, ainda, a citação dos réus. 

Pela petição de fls. 211, o Ministério Público do Trabalho requereu 

retificação do alvará judicial, para que, com relação ao trabalhador JULIANA 

CAROLINE DE ALMEIDA, passasse a constar o nome de registro: GABRIEL 

DE ALMEIDA, o que foi deferido às fls. 213. 

Às fls. 219/220, o senhor oficial de justiça certificou a devida citação dos 

requeridos. 

Às fls. 227, o Ministério Público do Trabalho requereu a expedição de 

novo alvará do seguro-desemprego, para que conste a data correta de 

8/9/2018 já com a projeção do aviso prévio e não 8/10/2018, o que foi deferido 

(fls. 228). 

Pela decisão de fls. 230/233, foi determinada a expedição de ofício à 

Procuradoria Seccional da União, para que providenciasse o pagamento do 

seguro-desemprego por meio de Requisição de Pequeno Valor aos 

trabalhadores elencados na inicial, visto que não é mais possível a inclusão de 

trabalhadores no programa de seguro-desemprego para os casos em que o 

empregador não esteja cadastrado no CEI ou CNPJ, como é o caso dos autos. 

As partes não se conciliaram. 

Os requeridos, devidamente citados, não apresentaram defesa no prazo 

concedido, razão por que foi encerrada a instrução processual. 

O Ministério Público do Trabalho apresentou razões finais escritas. 

Tentativas conciliatórias rejeitadas. 



Vieram os autos conclusos. Tudo visto e examinado. 

É, em síntese, o relatório. 

II - FUNDAMENTAÇÃO 

REVELIA E CONFISSÃO QUANTO À MATÉRIA DE FATO.  
Dispõe o artigo 844 da CLT: 

"O não-comparecimento do reclamante à audiência 
importa o arquivamento da reclamação, e o não-
comparecimento do reclamado importa revelia, além de 
confissão quanto à matéria de fato". 

O § 5º de referido artigo, incluído pela Lei n. 13.467/2017, prevê que, 

ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão 

aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. 

No caso em exame, os réus, apesar de devidamente citados, não 

apresentaram defesa no prazo concedido, sendo, em consequência, 

declarados revéis e confessos quanto à matéria de fato. 

Assim sendo, diante da revelia e confissão aplicadas aos réus, 

presumem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial, motivo por que, 

para elucidação da matéria, se passa à análise dos pedidos separadamente, 

levando-se em conta a revelia e confissão aplicadas aos demandados, e a 

prova documental trazida com a inicial. 

RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

Tendo em vista a revelia e confissão aplicada às reclamadas, tem-se 

como verdadeira a alegação da inicial, no sentido de que os trabalhadores 

nominados às fls. 84/88, com a retificação de fls. 211, foram autênticos 

empregados dos réus, nos períodos ali mencionados, pois foram aliciados para 

a prestação de serviços de natureza sexual, em proveito econômico dos 

reclamados, prestando serviços de natureza sexual de forma pessoal, sem 

possibilidade de substituição, não eventual, de forma onerosa e subordinada ao 

poder diretivo dos requeridos. 

Reconhece-se, ainda, que os réus engendraram uma prática aviltante, 

pois aliciavam os trabalhadores, que se tratam de transexuais, de origem 

humilde, vulneráveis, trazendo-os para residir em sua "casa", onde eram 

obrigados a pagar uma "diária" de R$170,00, sendo que deste valor a quantia 

de R$70,00 era destinada para pagamento de moradia e alimentação, e os 



outros R$100,00 se destinavam a uma "conta" (maquiagem, roupas, sapatos, 

vendidos pelos próprios réus) e à "poupança das transições (silicone industrial, 

próteses e rinoplastia), submetendo as transexuais exploradas a um regime de 

servidão por dívida. 

Reconhece-se, também, que o réu Anderson aplicava silicone industrial 

no corpo das transexuais, expondo-as a risco de morte, cobrando entre 

R$500,00 e R$1.000,00 por litro de silicone industrial aplicado, sendo que, nos 

glúteos, são aplicados cerca de cinco litros do produto, ensejando uma dívida 

de R$5.000,00, o que demonstra a exorbitante extorsão promovida pelos 

requeridos, pois o litro de silicone é comercializado por cerca de R$50,00. 

A corroborar a finalidade de exploração e de extorsão praticada pelos 

requeridos está o relato de Henrique dos Santos Souza à Delegacia de Polícia 

Federal, no sentido de que os requeridos não se interessavam por transexual 

"pronta", isto é, aquela que já possui corpo com silhueta feminina 

("ANDERSON diz que não trabalha com meninas que já estão prontas, ou 
seja, já fizeram todo o processo de transição corporal, pois não dá lucro 
para ele; QUE ANDERSON gosta de trabalhar com meninas que estão em 
transição ou querem iniciar a transição, pois assim o lucro dele é maior"). 

Também fica reconhecido que as trabalhadoras eram submetidas à 

prestação de serviços, de natureza sexual, sendo submetidas à condição 

análogas à de escravo, praticando os requeridos condutas ilícitas que aviltam a 

dignidade humana, tratando as trabalhadoras como verdadeiras mercadorias, 

inclusive com intuito da prática também de tráfico internacional de pessoa. 

Observa-se, ainda, que a farta documentação juntada pelo autor da ação 

corrobora as alegações da inicial, culminando, inclusive, em prisão dos réus, 

decorrente de operação deflagrada pela Polícia Federal. 

Portanto, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, o reconhecimento do 

vínculo empregatício entre as pessoas relacionadas na inicial e os réus, bem 

como os efeitos desta relação de trabalho, é medida que se impõe, inclusive 

para a responsabilidade integral dos ilícitos praticados pelos réus e para a 

reparação integral da dignidade humana destes trabalhadores aviltados. 

Por consequência, reconhece-se a existência de vínculo empregatício 

entre os reclamados e os trabalhadores relacionados na inicial, nos períodos 

abaixo mencionados: 



1) ELIAS ANTÔNIO CAETANO ALEXANDRE (nome social Ana 
Brenda) 

- CPF n. 152.992.637-83; 

- admissão: 1/6/2017; 

- saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso prévio indenizado) 

2) HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA (nome social Anita) 
- CPF n. 130.827.716-45; 

- admissão: 9/8/2016; 

- saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso prévio indenizado) 

3) ENDREW RUAN PIRES DE LIMA (nome social Angel) 
- CPF n. não possui; 

- admissão: 9/8/2015; 

- saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso prévio indenizado) 

4) ABEL LOPES FILHO (nome social Isabelly) 
- CPF n. 135.927.476-65; 

- admissão: 1/4/2014; 

- saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso prévio indenizado) 

5) DANILO SILVA (nome social Daniela) 
- CPF n. 103.783.747-96; 

- admissão: 26/7/2018; 

- saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso prévio indenizado) 

6) GABRIEL DE ALMEIDA (nome social Juliana) 
- CPF n. 498.488.978-17; 

- admissão: 9/8/2017; 

- saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso prévio indenizado) 

7) LUÍS HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO (nome social Luana) 
- CPF n. 137.127.387-14; 

- admissão: 17/11/2017; 

- saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso prévio indenizado) 

8) LUCAS ALEXANDRE LIMA DA SILVA (nome social Natália) 
- CPF n. 103.783.747-96; 

- admissão: 9/8/2016; 

- saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso prévio indenizado) 

9) LUCAS SIMSEN HERMES (nome social Maria Eduarda) 



- CPF n. 046.430.040-10; 

- admissão: 9/8/2016; 

- saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso prévio indenizado) 

10) MATHEUS GARCIA CREPALDI (nome social Karina) 
- CPF n. 487.203.918-11; 

- admissão: 9/3/2016; 

- saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso prévio indenizado) 

11) RAFAEL FLÁVIO DE SOUZA BATISTA (nome social Naomy) 
- CPF n. 430.625.688-01; 

- admissão: 9/8/2014; 

- saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso prévio indenizado) 

12) RIAN LISBOA ARAÚJO (nome social Melissa) 
- CPF n. 036.052.115-00; 

- admissão: 18/7/2018; 

- saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso prévio indenizado) 

13) HUGO FERNANDO ACÁCIO SANTOS (nome social Valentina) 
- CPF n. 130.531.556-13; 

- admissão: 1/7/2018; 

- saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso prévio indenizado) 

Em relação ao salário, diante da revelia e confissão aplicadas aos 

reclamados, e considerando toda situação que envolveu o aliciamento, a 

prestação de serviços e a situação análoga à escravidão, e tendo em vista a 

prova produzida nos autos, este Juízo acolhe o salário mensal alegado na 

inicial de R$3.000,00 (três mil reais), que deverá prevalecer para registro em 

CTPS e como base de pagamento de verbas trabalhistas. 

VERBAS TRABALHISTAS. MULTAS  
Diante da revelia e confissão aplicadas aos reclamados, e considerando 

todos os ilícitos praticados pelos réus, e diante do não cumprimento das 

obrigações trabalhistas, este Juízo, com fulcro no artigo 483, "a" e "d", da CLT, 

declara a rescisão indireta dos contratos de trabalho dos trabalhadores, com 

data de 9/8/2018. 

Ante o exposto, e considerando a ausência de cumprimento da 

obrigação, condenam-se os reclamados, de forma solidária, a pagarem em 

favor de cada um dos trabalhadores abaixo nominados as seguintes parcelas, 



com base no salário reconhecido (R$3.000,00 por mês), observando-se os 

limites do pedido: 

1) ELIAS ANTÔNIO CAETANO ALEXANDRE (nome social Ana 
Brenda) 

- admissão: 1/6/2017; e - saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso 

prévio indenizado) 

a) saldo salarial de 9 dias de agosto de 2018 - R$900,00; 

b) aviso prévio indenizado proporcional de 33 dias - R$3.300,00; 

c) 13º salário de 2017 (7/12) - R$1.750,00; 

d) 13º salário proporcional de 2018 (8/12) - R$2.000,00; 

e) férias integrais + 1/3 - R$4.000,00; 

f) férias proporcionais + 1/3 (3/12) - R$1.000,00; 

g) FGTS + 40% sobre aviso prévio e 13º salário deferidos - R$789,60; 

h) FGTS + 40% do período contratual (14,30 meses) - R$4.804,80; 

g) multa do artigo 477 da CLT - R$3.000,00; e 

h) multa do artigo 467 da CLT - R$9.272,20. 

- total - R$30.816,60. 
2) HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA (nome social Anita) 
- admissão: 9/8/2016; e - saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso 

prévio indenizado) 

a) saldo salarial de 9 dias de agosto de 2018 - R$900,00; 

b) aviso prévio indenizado proporcional de 36 dias - R$3.600,00; 

c) 13º salário de 2016 (5/12) - R$1.250,00; 

d) 13º salário integral de 2017 - R$3.000,00; 

e) 13º salário proporcional de 2018 (8/12) - R$2.000,00; 

f) férias integrais + 1/3, em dobro, do período aquisitivo de 2016/2017 - 

R$8.000,00; 

g) férias integrais + 1/3, de forma simples, do período aquisitivo de 

2017/2018 - R$4.000,00; 

h) férias proporcionais + 1/3 (1/12) - R$333,33; 

i) FGTS + 40% sobre aviso prévio e 13º salário deferidos - R$1.103,20; 

j) FGTS + 40% do período contratual (24 meses) - R$8.064,00; 

k) multa do artigo 477 da CLT - R$3.000,00; e 

l) multa do artigo 467 da CLT - R$16.125,27. 



- total - R$51.375,80. 
3) ENDREW RUAN PIRES DE LIMA (nome social Angel) 
- admissão: 9/8/2015; e - saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso 

prévio indenizado) 

a) saldo salarial de 9 dias de agosto de 2018 - R$900,00; 

b) aviso prévio indenizado proporcional de 39 dias - R$3.900,00; 

c) 13º salário de 2015 (5/12) - R$1.250,00; 

d) 13º salário integral de 2016 - R$3.000,00; 

e) 13º salário integral de 2017 - R$3.000,00; 

f) 13º salário proporcional de 2018 (8/12) - R$2.000,00; 

g) férias integrais + 1/3, em dobro, do período aquisitivo de 2015/2016 - 

R$8.000,00; 

h) férias integrais + 1/3, em dobro, do período aquisitivo de 2016/2017 - 

R$8.000,00; 

i) férias integrais + 1/3, de forma simples, do período aquisitivo de 

2017/2018 - R$4.000,00; 

j) férias proporcionais + 1/3 (1/12) - R$333,33; 

k) FGTS + 40% sobre aviso prévio e 13º salário deferidos - R$1.472,80; 

j) FGTS + 40% do período contratual (36 meses) - R$12.096,00; 

k) multa do artigo 477 da CLT - R$3.000,00; e 

l) multa do artigo 467 da CLT - R$23.976,07. 

- total - R$74.928,20. 
4) ABEL LOPES FILHO (nome social Isabelly) 
- admissão: 1/4/2014; e - saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso 

prévio indenizado) 

a) saldo salarial de 9 dias de agosto de 2018 - R$900,00; 

b) aviso prévio indenizado proporcional de 42 dias - R$4.200,00; 

c) 13º salário de 2014 (9/12) - R$2.250,00; 

d) 13º salário integral de 2015 - R$3.000,00; 

e) 13º salário integral de 2016 - R$3.000,00; 

f) 13º salário integral de 2017 - R$3.000,00; 

g) 13º salário proporcional de 2018 (8/12) - R$2.000,00; 

h) férias integrais + 1/3, em dobro, do período aquisitivo de 2014/2015 - 

R$8.000,00; 



i) férias integrais + 1/3, em dobro, do período aquisitivo de 2015/2016 - 

R$8.000,00; 

i) férias integrais + 1/3, em dobro, do período aquisitivo de 2016/2017 - 

R$8.000,00; 

j) férias integrais + 1/3, de forma simples, do período aquisitivo de 

2017/2018 - R$4.000,00; 

k) férias proporcionais + 1/3 (5/12) - R$1.666,67; 

l) FGTS + 40% sobre aviso prévio e 13º salário deferidos - R$1.954,40; 

m) FGTS + 40% do período contratual (52,30 meses) - R$17.572,80; 

n) multa do artigo 477 da CLT - R$3.000,00; e 

o) multa do artigo 467 da CLT - R$33.771,94. 

- total - R$104.315,81. 
5) DANILO SILVA (nome social Daniela) 
- admissão: 26/7/2018; e - saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso 

prévio indenizado) 

a) saldo salarial de 9 dias de agosto de 2018 - R$900,00; 

b) aviso prévio indenizado proporcional de 30 dias - R$3.000,00; 

c) 13º salário proporcional de 2018 (2/12) - R$500,00; 

d) férias proporcionais + 1/3 (2/12) - R$666,67; 

e) FGTS + 40% sobre aviso prévio e 13º salário deferidos - R$392,00; 

f) FGTS + 40% do período contratual (15 dias) - R$168,00; 

g) multa do artigo 477 da CLT - R$3.000,00; e 

h) multa do artigo 467 da CLT - R$2.813,34. 

- total - R$11.440,01. 
6) GABRIEL DE ALMEIDA (nome social Juliana) 
- admissão: 9/8/2017; e - saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso 

prévio indenizado) 

a) saldo salarial de 9 dias de agosto de 2018 - R$900,00; 

b) aviso prévio indenizado proporcional de 33 dias - R$3.300,00; 

c) 13º salário de 2017 (5/12) - R$1.250,00; 

d) 13º salário proporcional de 2018 (8/12) - R$2.000,00; 

e) férias integrais + 1/3 - R$4.000,00; 

f) férias proporcionais + 1/3 (1/12) - R$333,33; 

g) FGTS + 40% sobre aviso prévio e 13º salário deferidos - R$733,60; 



h) FGTS + 40% do período contratual (12 meses) - R$4.032,00; 

g) multa do artigo 477 da CLT - R$3.000,00; e 

h) multa do artigo 467 da CLT - R$8.274,47. 

- total - R$27.823,40. 
7) LUÍS HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO (nome social Luana) 
- admissão: 17/11/2017; e - saída: 8/9/2018 (já com a integração do 

aviso prévio indenizado) 

a) saldo salarial de 9 dias de agosto de 2018 - R$900,00; 

b) aviso prévio indenizado proporcional de 30 dias - R$3.000,00; 

c) 13º salário de 2017 (1/12) - R$250,00; 

d) 13º salário proporcional de 2018 (8/12) - R$2.000,00; 

e) férias proporcionais + 1/3 (10/12) - R$3.333,33; 

f) FGTS + 40% sobre aviso prévio e 13º salário deferidos - R$588,00; 

g) FGTS + 40% do período contratual (8,80 meses) - R$2.956,80; 

h) multa do artigo 477 da CLT - R$3.000,00; e 

i) multa do artigo 467 da CLT - R$6.514,07. 

- total - R$22.542,20. 
8) LUCAS ALEXANDRE LIMA DA SILVA (nome social Natália) 
- admissão: 9/8/2016; e- saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso 

prévio indenizado) 

a) saldo salarial de 9 dias de agosto de 2018 - R$900,00; 

b) aviso prévio indenizado proporcional de 36 dias - R$3.600,00; 

c) 13º salário de 2016 (5/12) - R$1.250,00; 

d) 13º salário integral de 2017 - R$3.000,00; 

e) 13º salário proporcional de 2018 (8/12) - R$2.000,00; 

f) férias integrais + 1/3, em dobro, do período aquisitivo de 2016/2017 - 

R$8.000,00; 

g) férias integrais + 1/3, de forma simples, do período aquisitivo de 

2017/2018 - R$4.000,00; 

h) férias proporcionais + 1/3 (1/12) - R$333,33; 

i) FGTS + 40% sobre aviso prévio e 13º salário deferidos - R$1.103,20; 

j) FGTS + 40% do período contratual (24 meses) - R$8.064,00; 

k) multa do artigo 477 da CLT - R$3.000,00; e 

l) multa do artigo 467 da CLT - R$16.125,27. 



- total - R$51.375,80. 
9) LUCAS SIMSEN HERMES (nome social Maria Eduarda) 
- admissão: 9/8/2016; e - saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso 

prévio indenizado) 

a) saldo salarial de 9 dias de agosto de 2018 - R$900,00; 

b) aviso prévio indenizado proporcional de 36 dias - R$3.600,00; 

c) 13º salário de 2016 (5/12) - R$1.250,00; 

d) 13º salário integral de 2017 - R$3.000,00; 

e) 13º salário proporcional de 2018 (8/12) - R$2.000,00; 

f) férias integrais + 1/3, em dobro, do período aquisitivo de 2016/2017 - 

R$8.000,00; 

g) férias integrais + 1/3, de forma simples, do período aquisitivo de 

2017/2018 - R$4.000,00; 

h) férias proporcionais + 1/3 (1/12) - R$333,33; 

i) FGTS + 40% sobre aviso prévio e 13º salário deferidos - R$1.103,20; 

j) FGTS + 40% do período contratual (24 meses) - R$8.064,00; 

k) multa do artigo 477 da CLT - R$3.000,00; e 

l) multa do artigo 467 da CLT - R$16.125,27. 

- total - R$51.375,80. 
10) MATHEUS GARCIA CREPALDI (nome social Karina) 
- admissão: 9/3/2016; e - saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso 

prévio indenizado) 

a) saldo salarial de 9 dias de agosto de 2018 - R$900,00; 

b) aviso prévio indenizado proporcional de 36 dias - R$3.600,00; 

c) 13º salário de 2016 (10/12) - R$2.500,00; 

d) 13º salário integral de 2017 - R$3.000,00; 

e) 13º salário proporcional de 2018 (8/12) - R$2.000,00; 

f) férias integrais + 1/3, em dobro, do período aquisitivo de 2016/2017 - 

R$8.000,00; 

g) férias integrais + 1/3, de forma simples, do período aquisitivo de 

2017/2018 - R$4.000,00; 

h) férias proporcionais + 1/3 (5/12) - R$1.666,67; 

i) FGTS + 40% sobre aviso prévio e 13º salário deferidos - R$1.243,20; 

j) FGTS + 40% do período contratual (29 meses) - R$9.744,00; 



k) multa do artigo 477 da CLT - R$3.000,00; e 

l) multa do artigo 467 da CLT - R$18.326,94. 

- total - R$57.980,81. 
11) RAFAEL FLÁVIO DE SOUZA BATISTA (nome social Naomy) 
- admissão: 9/8/2014; e - saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso 

prévio indenizado) 

a) saldo salarial de 9 dias de agosto de 2018 - R$900,00; 

b) aviso prévio indenizado proporcional de 42 dias - R$4.200,00; 

c) 13º salário de 2014 (5/12) - R$1.250,00; 

d) 13º salário integral de 2015 - R$3.000,00; 

e) 13º salário integral de 2016 - R$3.000,00; 

f) 13º salário integral de 2017 - R$3.000,00; 

g) 13º salário proporcional de 2018 (8/12) - R$2.000,00; 

h) férias integrais + 1/3, em dobro, do período aquisitivo de 2014/2015 - 

R$8.000,00; 

i) férias integrais + 1/3, em dobro, do período aquisitivo de 2015/2016 - 

R$8.000,00; 

i) férias integrais + 1/3, em dobro, do período aquisitivo de 2016/2017 - 

R$8.000,00; 

j) férias integrais + 1/3, de forma simples, do período aquisitivo de 

2017/2018 - R$4.000,00; 

k) férias proporcionais + 1/3 (1/12) - R$333,33; 

l) FGTS + 40% sobre aviso prévio e 13º salário deferidos - R$1.842,40; 

m) FGTS + 40% do período contratual (48 meses) - R$16.128,00; 

n) multa do artigo 477 da CLT - R$3.000,00; e 

o) multa do artigo 467 da CLT - R$31.826,87. 

- total - R$98.480,60. 
12) RIAN LISBOA ARAÚJO (nome social Melissa) 
- admissão: 18/7/2018; e - saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso 

prévio indenizado) 

a) saldo salarial de 9 dias de agosto de 2018 - R$900,00; 

b) aviso prévio indenizado proporcional de 30 dias - R$3.000,00; 

c) 13º salário proporcional de 2018 (2/12) - R$500,00; 

d) férias proporcionais + 1/3 (2/12) - R$666,67; 



e) FGTS + 40% sobre aviso prévio e 13º salário deferidos - R$392,00; 

f) FGTS + 40% do período contratual (23 dias) - R$257,60; 

g) multa do artigo 477 da CLT - R$3.000,00; e 

h) multa do artigo 467 da CLT - R$2.858,14. 

- total - R$11.574,41. 
13) HUGO FERNANDO ACÁCIO SANTOS (nome social Valentina) 
- admissão: 1/7/2018; e - saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso 

prévio indenizado) 

a) saldo salarial de 9 dias de agosto de 2018 - R$900,00; 

b) aviso prévio indenizado proporcional de 30 dias - R$3.000,00; 

c) 13º salário proporcional de 2018 (2/12) - R$500,00; 

d) férias proporcionais + 1/3 (2/12) - R$666,67; 

e) FGTS + 40% sobre aviso prévio e 13º salário deferidos - R$392,00; 

f) FGTS + 40% do período contratual (1,30 meses) - R$436,80; 

g) multa do artigo 477 da CLT - R$3.000,00; e 

h) multa do artigo 467 da CLT - R$2.947,74. 

- total - R$11.843,21. 
Releva notar que o aviso prévio indenizado integra o tempo de serviço 

para todos os efeitos legais, nos termos do art. 487, § 1º da CLT, inclusive para 

o cálculo do FGTS (Súmula n. 305 do C. TST), e para efeitos de baixa na 

CTPS (OJ n. 82 da SDI - I - TST), razão por que as parcelas já foram deferidas 

com a respectiva integração e a baixa do contrato das trabalhadoras deverá ser 

feita com data de 8/9/2018. 

Deferiu-se a multa prevista no artigo 477 da CLT, uma vez que as 

verbas rescisórias devidas não foram corretamente pagas dentro do prazo 

legal. O fato de as verbas rescisórias terem sido objeto de condenação nesta 

sentença não exime a reclamada do pagamento da multa, mesmo porque a 

multa aqui deferida decorre do não pagamento das verbas rescisórias devidas 

no prazo legal e não da incontrovérsia a respeito das parcelas postuladas. 

Aliás, a única hipótese que isenta o empregador da multa pelo não pagamento 

das verbas rescisórias no prazo legal está prevista na parte final do § 8º do 

artigo 477 da CLT e diz respeito unicamente aos casos em que o empregado, 

comprovadamente, der causa à mora, o que não é o caso dos autos, visto que 

tal hipótese nem sequer foi alegada na defesa. 



Foi deferida a multa prevista no artigo 467 da CLT, porque não houve 

controvérsia e tampouco o pagamento na primeira audiência (Súmula n. 69 do 

C. TST). 

Não foi deferido o FGTS + 40% sobre as férias indenizadas + 1/3, uma 

vez que se trata de parcela de cunho indenizatório e, por isso, não há a 

incidência legal, nos termos do art. 15 da Lei n. 8.036/90, matéria já pacificada 

pela OJ n. 195 da SDI-1-TST. 

ANOTAÇÃO EM CTPS 

Tendo em vista a revelia, e considerando que os réus se encontram 

presos, deverá a Secretaria da Vara, após o trânsito em julgado, efetuar a 

devida anotação do contrato na CTPS das trabalhadoras, fazendo nela 

constarem os dados acima reconhecidos específicos para cada uma. 

Nas anotações a serem feitas na CTPS da parte autora (pela parte 

reclamada ou pela Secretaria da Vara), não poderá haver qualquer menção a 

respeito da existência da presente ação. 

SEGURO-DESEMPREGO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA 
DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA.  

Tendo em vista o reconhecimento da rescisão indireta do contrato, 

fazem jus as trabalhadoras à habilitação ao benefício do seguro-desemprego. 

Assim sendo, e diante da revelia e confissão aplicadas aos réus, 

mantém-se, de forma definitiva, a decisão que deferiu a tutela de urgência, de 

natureza antecipatória, com a expedição de alvará judicial para recebimento do 

seguro-desemprego, e que deferiu o bloqueio de ativos financeiros, bem como 

bloqueio e indisponibilidade de veículos e imóveis de titularidade dos réus. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDIVIDUAIS E COLETIVO 

Para João de Lima Teixeira Filho "dano moral é o sofrimento humano 

provocado por ato ilícito de terceiro que molesta bens imateriais ou magoa 
valores íntimos da pessoa, os quais constituem sustentáculo sobre o qual 

sua personalidade é moldada e sua postura nas relações em sociedade é 

erigida". (Grifo não existente no original) (SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, 

Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA Filho, João de Lima. Instituições de Direito 

do Trabalho. 16 ed. atual. por Arnaldo Süssekind e João de Lima Teixeira Filho. 

São Paulo: LTr, 1997. v. 1, p. 620). 

De acordo com Wilson Melo da Silva: 



Danos morais são lesões sofridas pelo sujeito físico ou 
pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se 
por patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio material, o 
conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor 
econômico. 

Danos morais, pois, seriam, exemplificadamente, os decorrentes 

das ofensas à honra, ao decoro, à paz interior de cada qual, às crenças 

íntimas, aos sentimentos afetivos de qualquer espécie, à liberdade, à 

vida, à integridade corporal. (Grifo não existente no original) (SILVA, 

Wilson Melo da. O dano moral e sua reparação. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Editora Forense, 1999. p. 1-2). 

No caso em exame, tendo em vista a revelia e confissão aplicadas aos 

réus, e considerando o acima já reconhecido, não restam dúvidas de que a 

conduta ilícita dos réus causaram às transexuais danos de ordem moral, e, 

além disso, causaram dano moral coletivo, pois a ofensa é significativa, 

intolerável, causando sensação de desvalor, indignação, repulsa, inferioridade, 

descrédito, menosprezo, atingindo, pois, toda a sociedade. 

Tem-se, pois, que o dano moral individual e coletivo resta caracterizado 

exatamente ante referida sensação de insegurança, constrangimento e 

desrespeito que o ato gera. 

Em relação à obrigação de reparar os danos, a Constituição Federal do 

Brasil de 1988, em seu art. 5º, X, prevê a indenização pelo dano moral, 

material e estético, sendo que o artigo 7º, XXVIII, da Carta Magna, garante ao 

trabalhador seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, 
sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em 
dolo ou culpa. 

Também o artigo 927 do Código Civil estabelece a obrigação de reparar 

o dano causado a outrem por aquele que comete ato ilícito (artigos 186 e 187 

do Código Civil). 

Nesse sentido, não comporta mais discussão se o nosso ordenamento 

jurídico reconhece a reparabilidade dos danos morais, inclusive o dano moral 

coletivo, além do que é o empregador quem responde pela indenização quando 

pratica ato ilícito. 



Em relação ao valor da indenização, é preciso destacar a dificuldade do 

arbitramento da indenização por danos morais, dada a circunstância de que 

nessa hipótese a reparação não deve trazer em si a ideia de pagamento pela 

lesão sofrida como se fosse medida contraprestativa, assemelhando-se a 

elemento de troca mercantil, uma vez que o bem jurídico ofendido não tem 

valor econômico. O dinheiro deve ser visto apenas como forma de gerar 

sentimento de satisfação para a vítima pelos transtornos desencadeados pelo 

dano, representando também caráter punitivo para o ofensor. 

Além disso, o valor indenizatório deve espelhar o equilíbrio que deve 

existir entre a possibilidade econômica da parte empregadora e o direito do 

empregado e da coletividade a uma satisfação para contrapor o dissabor 

decorrente do tratamento dispensado pelos réus a seus empregados, sem que 

se olvide, de um lado, a natureza pedagógica da penalidade a ser aplicada aos 

réus, e de outro, a proibição de gerar enriquecimento desmesurado ao lesado. 

Assim sendo, levando em consideração a extensão do dano (artigo 944 

do CC), a gravidade da conduta dos réus, a situação patrimonial das partes, a 

situação em que se encontravam as transexuais, e de acordo com os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade, condeno os réus ao pagamento de: a) 

indenização por danos morais, no valor ora arbitrado em R$650.000,00 
(seiscentos e cinquenta mil reais), sendo R$50,000,00 (cinquenta mil reais) 
para cada uma das trabalhadoras acima mencionadas; e b) indenização por 

dano moral coletivo, no valor ora arbitrado de R$500.000,00 (quinhentos mil 
reais) para recompor o bem lesado, nos termos do artigo 13 da Lei n. 

7.347/1985, sendo que referidos valores deverão ser corrigidos 

monetariamente a partir desta data e acrescido de juros de mora desde o 

ajuizamento da ação, nos termos do artigo 883 da CLT e conforme já 

pacificado pela Súmula n. 439 do C. TST. 

CORREÇÃO MONETÁRIA 
Entendia este Juízo que a atualização monetária deveria ser feita pela 

aplicação da TRD até 24/3/2015, e, a partir de 25/3/2015, com a utilização do 

índice de preços ao consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme pacificado 

pelo Pleno do C. TST no julgamento do processo Arglnc-479-

60.2011.5.04.0231. 



Ocorre que, em decisão do Ministro Luiz Fux, no RE n. 870.947, de 

24/9/2018, foi determinada a imediata suspensão da aplicação da decisão do 

STF de aplicação do IPCA-E, até a apreciação pela Suprema Corte do pleito de 

modulação dos efeitos da orientação estabelecida. 

Assim sendo, com base em tal decisão, este Juízo determina que se 

aplica a TRD como fator de atualização até apreciação do STF da modulação 

dos efeitos da decisão proferida em aludido RE. 

As indenizações por danos morais serão atualizadas monetariamente a 

partir desta data até o efetivo pagamento, ao passo que as demais parcelas 

serão atualizadas monetariamente a partir da rescisão contratual ocorrida em 

9/8/2018. 

JUROS DE MORA 

Os juros de mora são devidos desde a propositura da ação até o efetivo 

pagamento, nos termos do art. 883 da CLT, e serão calculados à razão de 1% 

ao mês, nos termos do artigo 39 da Lei n. 8.177/91, sobre o valor da 

condenação devidamente corrigido, conforme entendimento pacificado pela 

Súmula n. 200, do Colendo TST. 

RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS 

As contribuições previdenciárias sobre as verbas deferidas em 

sentenças proferidas por esta Justiça Especializada decorrem de imperativo 

legal (artigo 43 da Lei n. 8.212/91, artigo 114, VIII, da Constituição da 

República de 1988 e artigo 876, parágrafo único, da CLT), devendo cada parte 

arcar com a sua quota respectiva, observados os percentuais e ditames legais, 

nos termos da OJ n. 363 da SDI-I-TST. 

O fato gerador da contribuição previdenciária é o pagamento de valores 

correspondentes às parcelas deferidas nesta decisão, sobre as quais há a 

incidência legal (salário de contribuição), ou seja, no momento em que o crédito 

se tornar disponível ao reclamante, sem recursos pendentes da reclamada 

(Instrução Normativa RFB nº 971 de 13/11/2009, Capítulo VI). Assim sendo, a 

retenção e o recolhimento previdenciário somente serão efetuados após o 

trânsito em julgado, no momento em que o crédito se tornar disponível ao 

autor. 

Quanto ao salário de contribuição, declara-se, para os efeitos do 

disposto no artigo 832, § 3º, da CLT, que sobre todas as parcelas deferidas 



nesta sentença incide legalmente a contribuição previdenciária, com exceção 

apenas de: férias indenizadas + 1/3, FGTS + 40%, aviso prévio indenizado, 
multas dos artigos 467 e 477 da CLT, indenização por danos morais, bem 
como nos juros de mora. 

Com base nessas verbas (salário de contribuição), sobre as quais há a 

incidência legal, a parte reclamada deverá proceder ao cálculo de sua parcela 

de contribuição e a do empregado, nos termos dos artigos 20 e 22, da Lei n. 

8.212/91 e Súmula n. 368 do C. TST, comprovando nos autos os recolhimentos 

respectivos, sob pena de execução direta por esta Justiça Especializada, tendo 

em vista a competência elastecida pelo inciso VIII do art. 114 da Constituição 

da República de 1988 e em face do advento da Lei n. 10.035/2000. 

Convém registrar que a contribuição previdenciária do empregado 

deverá ser calculada com aplicação das alíquotas previstas no art. 20 da Lei n. 

8.212/91, respeitando-se o limite máximo do salário de contribuição (TETO), na 

forma do disposto na Instrução Normativa RFB nº 971 de 13/11/2009, artigo 

102, parágrafo 3º e ser retida de seu crédito, conforme OJ n. 363 da SDI-I-TST 

e Súmula n. 368 do C. TST. 

No mais, observar-se-ão os termos de referida Instrução Normativa RFB 

nº 971 de 13/11/2009. 

RECOLHIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA 

O imposto de renda incidente sobre as verbas deferidas nas sentenças 

proferidas por esta Justiça Especializada decorre de imperativo legal (art. 43 do 

CTN, art. 153, inciso III, da Constituição Federal de 1988 e art. 43 do Decreto 

n. 3.000, de 26/03/99, que regulamentou o Imposto de Renda), devendo ser 

arcado exclusivamente pela parte reclamante, única beneficiária dos créditos 

deferidos, conforme art. 43 do Decreto n. 3.000/99. 

O fato gerador do imposto de renda é o pagamento de valores 

correspondentes às parcelas deferidas nesta decisão, sobre as quais haja a 

incidência legal (base de cálculo), ou seja, no momento em que o crédito se 

tornar disponível à parte autora, sem recursos pendentes da parte demandada. 

Assim sendo, o cálculo, a retenção e o recolhimento do imposto de renda 

somente serão efetuados após o trânsito em julgado, no momento em que o 

crédito se tornar disponível à parte autora. 



Convém salientar que sobre todas as verbas deferidas nesta decisão 

incide legalmente a contribuição do imposto de renda, exceto sobre: férias 
indenizadas + 1/3, FGTS + 40%, aviso prévio indenizado, multas dos 
artigos 467 e 477 da CLT, indenização por danos morais, bem como nos 
juros de mora incidentes sobre todas as verbas, conforme estabelecido no 

artigo 404 do Código Civil e já pacificado pela Orientação Jurisprudencial 400 

da SDI-1 do C.TST. 

Para o cálculo, deve ser aplicada a tabela vigente à época da retenção, 

observando-se o limite de isenção e a nova redação do artigo 12-A da Lei n. 

7.713/1988, conferida pelo artigo 44 da Lei n. 12.350/2010, bem como a 

Instrução Normativa RFB 1127/2011 no que couber. 

Assim, fica autorizada a retenção do crédito da parte autora das 

contribuições previdenciárias e do imposto de renda, legalmente devidos por 

ela. 

Ante o exposto, não há que se falar em que as contribuições 

previdenciárias e o imposto de renda sejam arcados exclusivamente pela parte 

reclamada, por absoluta falta de amparo legal. 

III - CONCLUSÃO 

Ante o exposto, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de FRANCA- SP, nos 

autos da ação civil coletiva ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO em face de ÂNDERSON BARBOSA e HUDSON BARBOSA DA 
SILVA, decide julgar PROCEDENTES os pedidos da presente ação civil 

coletiva, reconhecendo a existência do vínculo empregatício entre as 

transexuais nominadas na fundamentação e os reclamados, com salário 

mensal de R$3.000,00, para condenar os dois reclamados, de forma solidária, 

a pagarem indenização por dano moral coletivo no valor de R$500.000,00 
(quinhentos mil reais) atualizado a partir desta data até o efetivo 
pagamento, para recompor o bem lesado, nos termos do artigo 13 da Lei n. 

7.347/1985, bem como a pagarem em favor das trabalhadoras abaixo 

discriminadas a importância de R$1.255.872,65 atualizada até 9/8/2018, 

correspondente às seguintes verbas, observados os limites do pedido, nos 

exatos termos da fundamentação supra que integra este dispositivo para todos 

os efeitos legais: 



1) ELIAS ANTÔNIO CAETANO ALEXANDRE (nome social Ana 
Brenda) 

- admissão: 1/6/2017; e - saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso 

prévio indenizado) 

a) saldo salarial de 9 dias de agosto de 2018 - R$900,00; 

b) aviso prévio indenizado proporcional de 33 dias - R$3.300,00; 

c) 13º salário de 2017 (7/12) - R$1.750,00; 

d) 13º salário proporcional de 2018 (8/12) - R$2.000,00; 

e) férias integrais + 1/3 - R$4.000,00; 

f) férias proporcionais + 1/3 (3/12) - R$1.000,00; 

g) FGTS + 40% sobre aviso prévio e 13º salário deferidos - R$789,60; 

h) FGTS + 40% do período contratual (14,30 meses) - R$4.804,80; 

g) multa do artigo 477 da CLT - R$3.000,00; 

h) multa do artigo 467 da CLT - R$9.272,20; e 

i) indenização por danos morais - R$50.000,00. 

- total - R$80.816,60. 
2) HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA (nome social Anita) 
- admissão: 9/8/2016; e - saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso 

prévio indenizado) 

a) saldo salarial de 9 dias de agosto de 2018 - R$900,00; 

b) aviso prévio indenizado proporcional de 36 dias - R$3.600,00; 

c) 13º salário de 2016 (5/12) - R$1.250,00; 

d) 13º salário integral de 2017 - R$3.000,00; 

e) 13º salário proporcional de 2018 (8/12) - R$2.000,00; 

f) férias integrais + 1/3, em dobro, do período aquisitivo de 2016/2017 - 

R$8.000,00; 

g) férias integrais + 1/3, de forma simples, do período aquisitivo de 

2017/2018 - R$4.000,00; 

h) férias proporcionais + 1/3 (1/12) - R$333,33; 

i) FGTS + 40% sobre aviso prévio e 13º salário deferidos - R$1.103,20; 

j) FGTS + 40% do período contratual (24 meses) - R$8.064,00; 

k) multa do artigo 477 da CLT - R$3.000,00; 

l) multa do artigo 467 da CLT - R$16.125,27; e 

m) indenização por danos morais - R$50.000,00. 



- total - R$101.375,80. 
3) ENDREW RUAN PIRES DE LIMA (nome social Angel) 
- admissão: 9/8/2015; e - saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso 

prévio indenizado) 

a) saldo salarial de 9 dias de agosto de 2018 - R$900,00; 

b) aviso prévio indenizado proporcional de 39 dias - R$3.900,00; 

c) 13º salário de 2015 (5/12) - R$1.250,00; 

d) 13º salário integral de 2016 - R$3.000,00; 

e) 13º salário integral de 2017 - R$3.000,00; 

f) 13º salário proporcional de 2018 (8/12) - R$2.000,00; 

g) férias integrais + 1/3, em dobro, do período aquisitivo de 2015/2016 - 

R$8.000,00; 

h) férias integrais + 1/3, em dobro, do período aquisitivo de 2016/2017 - 

R$8.000,00; 

i) férias integrais + 1/3, de forma simples, do período aquisitivo de 

2017/2018 - R$4.000,00; 

j) férias proporcionais + 1/3 (1/12) - R$333,33; 

k) FGTS + 40% sobre aviso prévio e 13º salário deferidos - R$1.472,80; 

j) FGTS + 40% do período contratual (36 meses) - R$12.096,00; 

k) multa do artigo 477 da CLT - R$3.000,00; 

l) multa do artigo 467 da CLT - R$23.976,07; e 

m) indenização por danos morais - R$50.000,00. 

- total - R$124.928,20. 
4) ABEL LOPES FILHO (nome social Isabelly) 
- admissão: 1/4/2014; e - saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso 

prévio indenizado) 

a) saldo salarial de 9 dias de agosto de 2018 - R$900,00; 

b) aviso prévio indenizado proporcional de 42 dias - R$4.200,00; 

c) 13º salário de 2014 (9/12) - R$2.250,00; 

d) 13º salário integral de 2015 - R$3.000,00; 

e) 13º salário integral de 2016 - R$3.000,00; 

f) 13º salário integral de 2017 - R$3.000,00; 

g) 13º salário proporcional de 2018 (8/12) - R$2.000,00; 



h) férias integrais + 1/3, em dobro, do período aquisitivo de 2014/2015 - 

R$8.000,00; 

i) férias integrais + 1/3, em dobro, do período aquisitivo de 2015/2016 - 

R$8.000,00; 

i) férias integrais + 1/3, em dobro, do período aquisitivo de 2016/2017 - 

R$8.000,00; 

j) férias integrais + 1/3, de forma simples, do período aquisitivo de 

2017/2018 - R$4.000,00; 

k) férias proporcionais + 1/3 (5/12) - R$1.666,67; 

l) FGTS + 40% sobre aviso prévio e 13º salário deferidos - R$1.954,40; 

m) FGTS + 40% do período contratual (52,30 meses) - R$17.572,80; 

n) multa do artigo 477 da CLT - R$3.000,00; 

o) multa do artigo 467 da CLT - R$33.771,94; e 

p) indenização por danos morais - R$50.000,00. 

- total - R$154.315,81. 
5) DANILO SILVA (nome social Daniela) 
- admissão: 26/7/2018; e - saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso 

prévio indenizado) 

a) saldo salarial de 9 dias de agosto de 2018 - R$900,00; 

b) aviso prévio indenizado proporcional de 30 dias - R$3.000,00; 

c) 13º salário proporcional de 2018 (2/12) - R$500,00; 

d) férias proporcionais + 1/3 (2/12) - R$666,67; 

e) FGTS + 40% sobre aviso prévio e 13º salário deferidos - R$392,00; 

f) FGTS + 40% do período contratual (15 dias) - R$168,00; 

g) multa do artigo 477 da CLT - R$3.000,00; 

h) multa do artigo 467 da CLT - R$2.813,34; e 

i) indenização por danos morais - R$50.000,00. 

- total - R$61.440,01. 
6) GABRIEL DE ALMEIDA (nome social Juliana) 
- admissão: 9/8/2017; e - saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso 

prévio indenizado) 

a) saldo salarial de 9 dias de agosto de 2018 - R$900,00; 

b) aviso prévio indenizado proporcional de 33 dias - R$3.300,00; 

c) 13º salário de 2017 (5/12) - R$1.250,00; 



d) 13º salário proporcional de 2018 (8/12) - R$2.000,00; 

e) férias integrais + 1/3 - R$4.000,00; 

f) férias proporcionais + 1/3 (1/12) - R$333,33; 

g) FGTS + 40% sobre aviso prévio e 13º salário deferidos - R$733,60; 

h) FGTS + 40% do período contratual (12 meses) - R$4.032,00; 

g) multa do artigo 477 da CLT - R$3.000,00; 

h) multa do artigo 467 da CLT - R$8.274,47; e 

i) indenização por danos morais - R$50.000,00. 

- total - R$77.823,40. 
7) LUÍS HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO (nome social Luana) 
- admissão: 17/11/2017; e - saída: 8/9/2018 (já com a integração do 

aviso prévio indenizado) 

a) saldo salarial de 9 dias de agosto de 2018 - R$900,00; 

b) aviso prévio indenizado proporcional de 30 dias - R$3.000,00; 

c) 13º salário de 2017 (1/12) - R$250,00; 

d) 13º salário proporcional de 2018 (8/12) - R$2.000,00; 

e) férias proporcionais + 1/3 (10/12) - R$3.333,33; 

f) FGTS + 40% sobre aviso prévio e 13º salário deferidos - R$588,00; 

g) FGTS + 40% do período contratual (8,80 meses) - R$2.956,80; 

h) multa do artigo 477 da CLT - R$3.000,00; 

i) multa do artigo 467 da CLT - R$6.514,07; e 

j) indenização por danos morais - R$50.000,00. 

- total - R$72.542,20. 
8) LUCAS ALEXANDRE LIMA DA SILVA (nome social Natália) 
- admissão: 9/8/2016; e- saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso 

prévio indenizado) 

a) saldo salarial de 9 dias de agosto de 2018 - R$900,00; 

b) aviso prévio indenizado proporcional de 36 dias - R$3.600,00; 

c) 13º salário de 2016 (5/12) - R$1.250,00; 

d) 13º salário integral de 2017 - R$3.000,00; 

e) 13º salário proporcional de 2018 (8/12) - R$2.000,00; 

f) férias integrais + 1/3, em dobro, do período aquisitivo de 2016/2017 - 

R$8.000,00; 



g) férias integrais + 1/3, de forma simples, do período aquisitivo de 

2017/2018 - R$4.000,00; 

h) férias proporcionais + 1/3 (1/12) - R$333,33; 

i) FGTS + 40% sobre aviso prévio e 13º salário deferidos - R$1.103,20; 

j) FGTS + 40% do período contratual (24 meses) - R$8.064,00; 

k) multa do artigo 477 da CLT - R$3.000,00; 

l) multa do artigo 467 da CLT - R$16.125,27; e 

m) indenização por danos morais - R$50.000,00. 

- total - R$101.375,80. 
9) LUCAS SIMSEN HERMES (nome social Maria Eduarda) 
- admissão: 9/8/2016; e - saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso 

prévio indenizado) 

a) saldo salarial de 9 dias de agosto de 2018 - R$900,00; 

b) aviso prévio indenizado proporcional de 36 dias - R$3.600,00; 

c) 13º salário de 2016 (5/12) - R$1.250,00; 

d) 13º salário integral de 2017 - R$3.000,00; 

e) 13º salário proporcional de 2018 (8/12) - R$2.000,00; 

f) férias integrais + 1/3, em dobro, do período aquisitivo de 2016/2017 - 

R$8.000,00; 

g) férias integrais + 1/3, de forma simples, do período aquisitivo de 

2017/2018 - R$4.000,00; 

h) férias proporcionais + 1/3 (1/12) - R$333,33; 

i) FGTS + 40% sobre aviso prévio e 13º salário deferidos - R$1.103,20; 

j) FGTS + 40% do período contratual (24 meses) - R$8.064,00; 

k) multa do artigo 477 da CLT - R$3.000,00; 

l) multa do artigo 467 da CLT - R$16.125,27; e 

m) indenização por danos morais - R$50.000,00. 

- total - R$101.375,80. 
10) MATHEUS GARCIA CREPALDI (nome social Karina) 
- admissão: 9/3/2016; e - saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso 

prévio indenizado) 

a) saldo salarial de 9 dias de agosto de 2018 - R$900,00; 

b) aviso prévio indenizado proporcional de 36 dias - R$3.600,00; 

c) 13º salário de 2016 (10/12) - R$2.500,00; 



d) 13º salário integral de 2017 - R$3.000,00; 

e) 13º salário proporcional de 2018 (8/12) - R$2.000,00; 

f) férias integrais + 1/3, em dobro, do período aquisitivo de 2016/2017 - 

R$8.000,00; 

g) férias integrais + 1/3, de forma simples, do período aquisitivo de 

2017/2018 - R$4.000,00; 

h) férias proporcionais + 1/3 (5/12) - R$1.666,67; 

i) FGTS + 40% sobre aviso prévio e 13º salário deferidos - R$1.243,20; 

j) FGTS + 40% do período contratual (29 meses) - R$9.744,00; 

k) multa do artigo 477 da CLT - R$3.000,00; 

l) multa do artigo 467 da CLT - R$18.326,94; e 

m) indenização por danos morais - R$50.000,00. 

- total - R$107.980,81. 
11) RAFAEL FLÁVIO DE SOUZA BATISTA (nome social Naomy) 
- admissão: 9/8/2014; e - saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso 

prévio indenizado) 

a) saldo salarial de 9 dias de agosto de 2018 - R$900,00; 

b) aviso prévio indenizado proporcional de 42 dias - R$4.200,00; 

c) 13º salário de 2014 (5/12) - R$1.250,00; 

d) 13º salário integral de 2015 - R$3.000,00; 

e) 13º salário integral de 2016 - R$3.000,00; 

f) 13º salário integral de 2017 - R$3.000,00; 

g) 13º salário proporcional de 2018 (8/12) - R$2.000,00; 

h) férias integrais + 1/3, em dobro, do período aquisitivo de 2014/2015 - 

R$8.000,00; 

i) férias integrais + 1/3, em dobro, do período aquisitivo de 2015/2016 - 

R$8.000,00; 

i) férias integrais + 1/3, em dobro, do período aquisitivo de 2016/2017 - 

R$8.000,00; 

j) férias integrais + 1/3, de forma simples, do período aquisitivo de 

2017/2018 - R$4.000,00; 

k) férias proporcionais + 1/3 (1/12) - R$333,33; 

l) FGTS + 40% sobre aviso prévio e 13º salário deferidos - R$1.842,40; 

m) FGTS + 40% do período contratual (48 meses) - R$16.128,00; 



n) multa do artigo 477 da CLT - R$3.000,00; 

o) multa do artigo 467 da CLT - R$31.826,87; e 

p) indenização por danos morais - R$50.000,00. 

- total - R$148.480,60. 
12) RIAN LISBOA ARAÚJO (nome social Melissa) 
- admissão: 18/7/2018; e - saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso 

prévio indenizado) 

a) saldo salarial de 9 dias de agosto de 2018 - R$900,00; 

b) aviso prévio indenizado proporcional de 30 dias - R$3.000,00; 

c) 13º salário proporcional de 2018 (2/12) - R$500,00; 

d) férias proporcionais + 1/3 (2/12) - R$666,67; 

e) FGTS + 40% sobre aviso prévio e 13º salário deferidos - R$392,00; 

f) FGTS + 40% do período contratual (23 dias) - R$257,60; 

g) multa do artigo 477 da CLT - R$3.000,00; 

h) multa do artigo 467 da CLT - R$2.858,14; 

i) indenização por danos morais - R$50.000,00. 

- total - R$61.574,41. 
13) HUGO FERNANDO ACÁCIO SANTOS (nome social Valentina) 
- admissão: 1/7/2018; e - saída: 8/9/2018 (já com a integração do aviso 

prévio indenizado) 

a) saldo salarial de 9 dias de agosto de 2018 - R$900,00; 

b) aviso prévio indenizado proporcional de 30 dias - R$3.000,00; 

c) 13º salário proporcional de 2018 (2/12) - R$500,00; 

d) férias proporcionais + 1/3 (2/12) - R$666,67; 

e) FGTS + 40% sobre aviso prévio e 13º salário deferidos - R$392,00; 

f) FGTS + 40% do período contratual (1,30 meses) - R$436,80; 

g) multa do artigo 477 da CLT - R$3.000,00; 

h) multa do artigo 467 da CLT - R$2.947,74; e 

i) indenização por danos morais - R$50.000,00. 

- total - R$61.843,21. 
Contribuições previdenciárias, imposto de renda, correção monetária e 

juros de mora são devidos e deverão ser calculados, pagos e retidos nos 

exatos termos da fundamentação supra. 



Mantém-se, de forma definitiva, a decisão que deferiu a tutela de 

urgência, de natureza antecipatória, com a expedição de alvará judicial para 

recebimento do seguro-desemprego, e que deferiu o bloqueio de ativos 

financeiros, bem como bloqueio e indisponibilidade de veículos e imóveis de 

titularidade dos réus, na forma da fundamentação supra. 

Após o trânsito em julgado, deverá a Secretaria da Vara efetuar a 
devida anotação do contrato na CTPS das trabalhadoras, observados os 
dados do contrato de cada uma, constantes na fundamentação supra. 

Custas pelos reclamados, no importe de R$36.000,00, calculadas sobre 

R$1.800.000,00, valor atribuído à condenação. 

Intimem-se as partes. Encerrou-se. NADA MAIS. 

Franca - SP, 30 de janeiro de 2019. 

ELIANA DOS SANTOS ALVES NOGUEIRA 

Juíza do Trabalho 

 


