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MERITÍSSIMO JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE AMPARO – ESTADO DE 

SÃO PAULO. 

 

 

 

 

 

 

 

SÉRGIO DAVID MARTINI CAPARROZ, brasileiro, solteiro, 

jornalista, portador do RG nº 12.707.084, inscrito no CPF sob o nº 082.623.398-86, 

residente e domiciliado à Rua Pedro Alvarenga, nº 75, Centro, na cidade de 

Pedreira, estado de São Paulo, CEP 13.920-000, por seus advogados e bastante 

procuradores infra-assinados, estabelecido à Rua Assumpta Mion Bianchi, nº 100, 

Vila Bianchi, em Santo Antônio de Posse/SP, CEP 13.830-000, vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência apresentar, nos termos do artigo 840, 

§1º, da CLT, combinado com o artigo 319 do CPC, aplicado por força do artigo 769 

da CLT a 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 

em face de RADIO CIDADE DAS AGUAS LTDA, pessoa jurídica de direito privada, 

inscrita no CNPJ sob o nº 50.043.512/0001-03, com sede na Rua Comendador 

Guimaraes, nº 25, Centro, na cidade de Amparo, Estado de São Paulo, CEP 13.900-

908, pelos fatos a seguir aduzidos.   
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l – DOS FATOS 

O reclamante foi admitido pela reclamada no ano de 1992 

(estima-se o mês de julho), para laborar na função de locutor / radialista. 

Durante o ano de 1992, o autor apresentava seu programa de 

radio somente aos domingos, das 10h30min às 12h00min, ou seja, laborava 

somente durante o horário da programação. 

A partir de 1993 o reclamante passou a trabalhar de segunda à 

sexta - feira, das 08h00min às 15h00min, sendo que iniciava seu labor às 8h00min, 

quando fazia a coleta e separação das notícias, elaborava o roteiro e iniciava a 

apresentação do “Programa Sérgio Caparroz”, que é transmitido das 10h30min às 

12h00min e possui cunho informativo e de variedades, com participação de ouvintes, 

entrevistas, músicas variadas etc., conforme pode-se verificar pelo link 

http://www.cidadedasaguas.com.br/programas.html, cujo print segue anexo.  

Após a transmissão do programa, o autor era responsável por 

vender a publicidade (comercial / patrocínio) para a rádio, trabalhando até 

aproximadamente 15h00min. 

O pacto laboral perdurou até meados de fevereiro de 2019. 

Finalmente, esclarece o autor que por diversas vezes foi 

responsável por treinar novos funcionários da reclamada e, ainda, que sempre que 

necessário testemunhar em algum processo relacionado à reclamada, o autor era 

convocado para prestar depoimento como funcionário da rádio, conforme verifica-se 

nos autos dos processos nº 3005831-58.2013.8.26.0022 e 022.01.1999.006165-

3/000000-000, que tramitam perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Amparo, os 

quais o reclamante deixa de juntar as atas de audiência por estarem em grau de 

recurso junto ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo. 

Registre-se que ao longo de todo o contrato de trabalho o 

reclamante JAMAIS gozou de seus direitos trabalhistas, à exceção do salário 
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mensal, que era de aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais) e das 

“comissões” que recebia pela venda dos comerciais, os quais 50% (cinquenta por 

cento) do valor vendido era destinado a radio e os outros 50% (cinquenta por cento) 

ao autor; nunca houve anotação em sua CTPS; nunca recebera os valores relativos 

às férias, gratificações natalinas, INSS, FGTS etc. 

Assim sendo, o Reclamante viu-se obrigado a buscar a guarida 

judicial aos direitos que lhe devem ser tutelados. 

É o breve resumo dos fatos. 

 

II – DAS PRELIMINARES 

A) DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 

Primeiramente, requer o Reclamante, os BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA, para o presente feito, declarando sob as penas da lei, que sua 

situação econômica não lhe permite pagar as custas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, já que é totalmente desprovido de recursos para 

manter a presente demanda. 

Não pode prevalecer a redação literal contida no artigo 790, § 3º 

da CLT, trazida por força da Lei 13.467/2017, segundo a qual o obreiro tem que 

provar estar em situação que não lhe permita ingressar em juízo para a obtenção da 

Justiça Gratuita. 

A interpretação literal do dispositivo em análise afronta a garantia 

constitucional de acesso à jurisdição com a isenção de custas plasmada no artigo 5º, 

LXXIV da Constituição Federal. 

Para tanto, o Reclamante neste ato, anexa a declaração expressa 

que não possui numerário suficiente para arcar com as despesas processuais. 
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B) DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA VERSUS CUSTAS E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 

O artigo 9º da CLT assim prevê: "serão nulos de pleno direito os 

atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos 

preceitos contidos na presente Consolidação". 

O Artigo 5º, LXXIV da CF, define, ainda, que o beneficiário da 

concessão da justiça gratuita goza do direito de praticar todos os atos do processo 

gratuitamente, sem exceção. 

Assim, merece ser declarada a inconstitucionalidade e 

reconhecida, por consequência, a inaplicabilidade do artigo 791-A, § 4º da CLT, por 

meio do sistema de controle difuso de constitucionalidade, visando atender ao 

disposto no artigo 102, da CF/88. 

Isso porque a inconstitucionalidade reside em afronta ao artigo 5º, 

caput, e a seu inciso LXXIV, na medida em que o primeiro, cláusula pétrea, dispõe 

que "Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade", e o segundo que "o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos". 

Ora, sabe-se que o princípio da proteção do trabalhador – o qual 

é fracionado pelos subprincípios da "condição mais benéfica", "in dubio pro operário" 

e "norma mais favorável" – decorre logicamente do princípio da isonomia, positivado 

no caput do artigo 5º, da CF/88, na medida em que seria impossível, no âmbito das 

relações de trabalho, instituir a igualdade imediata das partes, que pela sua origem, 

são nitidamente desiguais. De um lado encontra-se o empregador, detentor dos 

meios de produção e de outro o empregado, hipossuficiente por natureza, que tem 

apenas a força de trabalho. O princípio da norma mais favorável, como 

desdobramento dos princípios da isonomia e proteção, conceitualmente é a 

aplicação ao empregado da norma mais favorável existente no ordenamento jurídico 
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vigente. Para se aplicar a norma mais favorável ao empregado, pode-se inclusive 

desprezar a hierarquia das normas jurídicas, cuja análise fica em um segundo plano. 

Assim, tem-se que a norma mais favorável, quanto à extensão e 

abrangência da "AJG" reside no artigo 98, § 3º do CPC: 

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 
justiça, na forma da lei. 
§ 1o A gratuidade da justiça compreende: 
I - as taxas ou as custas judiciais; (...) 
VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do 
intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em 
português de documento redigido em língua estrangeira; 
(...) 
§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 
somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 
ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 
que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que 
justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse 
prazo, tais obrigações do beneficiário.  

Ademais, é certo que o legislador constituinte, ao prever ao 

litigante carente de recursos a assistência jurídica integral e gratuita, no inciso LXXIV 

da CF/88, não deixou lacunas. Assim, ainda que se trate de norma de eficácia 

limitada, tendo cabido ao legislador infraconstitucional delimitar os critérios para a 

comprovação da mencionada insuficiência de recursos, não há brecha para a 

relativização dos termos "integral" e sobretudo "gratuita" que acompanham a 

expressão "assistência jurídica", sendo certo que a "assistência jurídica" prevista na 

CF/88 é gênero do qual a "Justiça Gratuita" é espécie. 

Logo, tem-se que o artigo 791-A, § 4º da CLT afronta literalmente 

o inciso LXXIV, do artigo 5º, da CF/88, e merece ser declarado inconstitucional, eis 

que a concessão de justiça gratuita implica necessariamente no reconhecimento de 

que o beneficiário não possui condições de litigar sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, na linha do artigo 14, § 1º, da Lei 5.584/70. Esta premissa se alicerça 

nas garantias constitucionais de acesso à jurisdição e do mínimo material necessário 

à proteção da dignidade humana (artigo 1º, III e artigo 5º, inciso LXXIV, da CF/88). 
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Por conseguinte, os créditos trabalhistas auferidos por quem ostente tal condição 

não se sujeitam ao pagamento de custas e despesas processuais, salvo se 

comprovada a perda da condição, requerendo, desde já, sua inaplicabilidade ao 

caso concreto. 

Ainda, merece ser observado o enunciado nº 100, aprovado na 2ª 

Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho promovida pela Anamatra, no 

seguinte sentido: 

HONORÁRIOS E ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - inconstitucional a 
previsão de utilização dos créditos trabalhistas reconhecidos em juízo 
para o pagamento de despesas do beneficiário da justiça gratuita com 
honorários advocatícios ou periciais (artigos 791-A, § 4º, e 790-B, § 4º, 
da CLT, com a redação dada pela lei nº 13.467/2017), por ferir os 
direitos fundamentais à assistência judiciária gratuita e integral, 
prestada pelo estado, e à proteção do salário (artigos 5º, LXXIV, E 7º, X, 
da constituição federal). 

Deste modo, merece ser acolhida a tese de inconstitucionalidade, 

com sua declaração expressa por este MM. Juízo, aplicando-se o artigo 98, do CPC, 

garantindo-se a reclamante a concessão da Justiça Gratuita, que deverá abranger, 

integralmente as custas processuais e os honorários de sucumbência, caso haja, em 

favor do procurador da parte contrária, além dos demais itens constantes do § 1º, do 

aludido dispositivo legal. 

Portanto, não coaduna com a definição supra a aplicação da regra 

que determina a retenção de crédito alimentar para pagamento de despesas 

processuais em desfavor de beneficiário da justiça gratuita, sem com isso impedir a 

aplicação dos preceitos contidos na CLT, dentre os quais estão aqueles que definem 

salário, cuja impossibilidade de retenção está prevista nos artigos 6º e 7º, X, da CF. 

Requer, portanto, pela declaração de inconstitucionalidade no que 

diz respeito honorários de sucumbência (artigo 791-A, § 4º da Lei nº 13.467/2017) e 

a condenação em custas por ausência na audiência inaugural (artigo 844, § 2º da 

Lei nº 13.467/2017), requerendo que a presente ação seja julgada de acordo com o 

principio da irrenunciabilidade dos direitos do trabalhador e o principio do direito 

adquirido previsto no artigo 5º, XXXVI da Constituição Federal de 1988. 
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C) DA INDICAÇÃO DO VALOR DOS PEDIDOS 

O artigo 840, § 1º, da CLT, introduzido pela Lei nº 13.467/2017 

estabeleceu que o pedido deverá ser: certo, determinado e com indicação de seu 

valor. 

O texto legal fala em "indicação de valor", justamente porque é 

impossível no momento da propositura da ação a determinação de LIQUIDEZ 

ABSOLUTA, pois, além de os pleitos serem objetos de prova na instrução 

processual, os documentos necessários para demonstração de parte do alegado na 

petição inicial estão em poder da Reclamada. 

Admite-se o pedido genérico quando se aponta o que é devido, 

mas não é possível mensurar o "quantum debeatur", haja vista que a apuração 

depende de provas que ainda serão produzidas. 

Por tais motivos, deve ser admitido o pedido genérico, conforme 

artigo 324, §1º, II e III, do CPC, "in verbis": 

Art. 324 - O pedido deve ser determinado. 
§ 1º - É lícito, porém, formular pedido genérico: 
II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências 
do ato ou do fato; 
III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação 
depender de ato que deva ser praticado pelo réu. 

E por se tratar de "indicação de valor" o montante informado pelo 

Reclamante no momento da propositura da ação não limita a sua pretensão, ou seja, 

COMO SE TRATA DE ESTIMATIVA, o eventual valor da condenação e sua 

liquidação poderão ser diminuídos ou majorados a depender do que restar 

comprovado em instrução processual. 

Nesse sentido, já restou decidido pelo Tribunal Superior do 

Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho - 15ª Região: 

LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. 
INEXISTÊNCIA DE PEDIDOS LÍQUIDOS. NÃO CABIMENTO. 
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O valor atribuído à causa, em ação que não apresenta pedidos líquidos, 
indica apenas uma estimativa do "quantum debeatur", não se podendo 
exigir da parte autora, que normalmente não dispõe dos documentos 
indispensáveis à apuração exata dos créditos vindicados, a precisão 
dos valores pretendidos. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL. NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO 
DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. Não caracteriza negativa de 
prestação jurisdicional, quando a matéria prequestionada em Embargos 
de Declaração se insere no princípio da devolutividade recursal - 
Súmula 393 do TST. COMISSÕES. 
INTEGRAÇÃO. REFLEXOS A parcela percebida pelo empregado, em 
razão da execução do seu contrato de trabalho, ostenta natureza 
jurídica salarial, e como tal, deve integrar a remuneração para todos os 
efeitos legais, nos moldes do artigo 457, da CLT. INTERVALO 
INTRAJORNADA SUPERIOR A DUAS HORAS. PREVISÃO EM 
NORMA COLETIVA. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DO TEMPO 
ELASTECIDO. INVALIDADE. O caput do art. 71, da CLT prevê a 
possibilidade de que, mediante acordo escrito, o intervalo intrajornada 
seja estendido para além do limite de duas horas. Contudo, o acordo 
coletivo que deixa ao arbítrio do empregador a fixação da respectiva 
duração desse elastecimento é inválido, visto que desvirtua a finalidade 
do período destinado ao descanso, tornando devidas, como extras, as 
horas excedentes do limite máximo de duas horas. DANOS MORAIS. 
JORNADA EXCESSIVA. SITUAÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO. A simples extrapolação da jornada, 
desacompanhada de elementos que caracterizem situação degradante 
de trabalho, análoga à de escravo, não autoriza o pagamento de 
indenização por danos morais. (RO 00114276520145150032 0011427-
65.2014.5.15.0032 Órgão Julgador 9ª Câmara Publicação 24/04/2017) 

Diante do exposto, tendo em vista a impossibilidade de apurar 

com exatidão o valor dos pedidos ora pleiteados, informa o Reclamante que a 

indicação de tais valores foi realizada por ESTIMATIVA (pedido genérico) nos 

moldes do artigo 324, § 1º, II e III, do CPC. 

Contudo, caso vossa excelência entenda pelo indeferimento da 

petição inicial por este motivo, requer antes da extinção do processo sem julgamento 

do mérito, seja concedido prazo ao reclamante para suprir a irregularidade, mediante 

indicação precisa por Vossa Excelência do que deve ser corrigido ou completado 

face à determinação e aos parâmetros indicados por vossa excelência, consoante 

Súmula nº 263 do C. TST. 
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III – DO DIREITO 

A Lei nº 13.105, de 2015, dispõe sobre a ação, jurisdição e 

capacidade processual, regulando esta. 

Também o fazem os artigos 17 e seguintes do Código de 

Processo Civil, que assim descrevem: 

Art. 17.  Para postular em juízo é necessário ter interesse e 
legitimidade. 

Também, ressaltamos o contido no artigo 7º da Constituição 

Federal, que assim determina: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social: 
I – relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem 
justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização 
compensatória, dentre outros direitos; 
II – seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; 
III – fundo de garantia do tempo de serviço; 
IV – salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 
atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com 
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 
qualquer fim; 
V – piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; 
VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou 
acordo coletivo; 
VIII – décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no 
valor da aposentadoria; 
XIII – duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e 
quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a 
redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de 
trabalho; 
XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a 
mais do que o salário normal; 
XXI – aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo 
de trinta dias, nos termos da lei; 

Logo, depreendemos que todo trabalhador contratado tem acesso 

aos direitos trabalhistas, como os acimas citados e que serão discutidos nos 

próximos tópicos. 
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A) DA IMPRESCRITIBILIDADE DO RECONHECIMENTO 

DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO E DA ANOTAÇÃO EM CTPS 

É mister ressaltar que a empregadora usou de má fé contra o 

Reclamante e feriu os princípios legais da CLT faltando com o registro na carteira de 

trabalho do mesmo, pois sabe o Reclamante que a falta de registro na CTPS 

acarreta para o empregado uma série de consequências negativas como, por 

exemplo: o empregado não consegue obter aposentadoria, décimo terceiro, auxílio-

doença e outros benefícios previdenciários, permanece em total insegurança caso 

sofra algum acidente de trabalho, não possui qualquer valor depositado a título de 

FGTS quando de sua dispensa e não possui direito em receber parcelas do seguro-

desemprego, além, é claro de permanecer sem passado profissional, ou seja, sem 

possuir referência para conseguir novo emprego. 

Vejamos o contigo no artigo 29 da CLT: 

Art. 29 - A Carteira de Trabalho e Previdência Social será 
obrigatoriamente apresentada, contra recibo, pelo trabalhador ao 
empregador que o admitir, o qual terá o prazo de quarenta e oito horas 
para nela anotar, especificamente, a data de admissão, a remuneração 
e as condições especiais, se houver, sendo facultada a adoção de 
sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem 
expedidas pelo Ministério do Trabalho. 
§ 1º As anotações concernentes à remuneração devem especificar o 
salário, qualquer que seja sua forma de pagamento, seja êle em 
dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa da gorjeta. 
§ 2º - As anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social serão 
feitas:  
a) na data-base; 
b) a qualquer tempo, por solicitação do trabalhador; 
c) no caso de rescisão contratual; ou 
d) necessidade de comprovação perante a Previdência Social. 
 
§ 5o O descumprimento do disposto no § 4o deste artigo submeterá o 
empregador ao pagamento de multa prevista no art. 52 deste Capítulo.  

Assim, a pretensão em analise tem dois vieses: o primeiro, o 

reconhecimento do vínculo de emprego havido entre 1992 e 2019, de natureza 

declaratória e imprescritível e o segundo de natureza condenatória, nos termos do 

paragrafo 1º do artigo 11 da CLT, in verbis: 
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Art. 11.  A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de 
trabalho prescreve em cinco anos para os trabalhadores urbanos e 
rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho. 
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica às ações que tenham por 
objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. 

Portanto, requer seja reconhecido o caráter imprescritível da ação 

declaratória que busca o reconhecimento do vinculo empregatício e anotação de 

CTPS, para prova junto à Previdência Social, do período compreendido entre 1992 e 

abril de 2014. 

O segundo viés trata-se dos pedidos de natureza condenatória, os 

quais abrangem o período imprescrito compreendido entre abril de 2014 até o final 

do pacto laboral, conforme será abordado nos tópicos seguintes. 

 

B) DA ANOTAÇÃO EM CTPS E DOS PEDIDOS 

CONDENATÓRIOS 

Conforme já demonstrado, o reclamante foi contratado no ano de 

1992, para exercer a função de radialista / locutor, jornalista e vendedor de 

publicidade. 

Ocorre que, apesar de todo o empenho quanto a realização de 

seus serviços e dedicação frente à reclamada por mais de 26 (vinte e seis), o 

Reclamante não teve sua CTPS assinada, descumprindo assim o que preceitua o 

artigo 29 da CLT. Senão vejamos: 

“A Carteira de Trabalho e Previdência Social será obrigatoriamente 
apresentada, contra recibo, pelo trabalhador ao empregador que o 
admitir, o qual terá o prazo de quarenta e oito horas para nela anotar, 
especificamente, a data de admissão, a remuneração e as condições 
especiais, se houver, sendo facultada a adoção de sistema manual, 
mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo 
Ministério do Trabalho”. 

Destaque-se ainda que o fato da reclamada não ter assinado a 

CTPS do obreiro fez com que o mesmo laborasse “clandestinamente”, ficando fora 
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do ordenamento jurídico pátrio que protege o trabalhador, a maior prova disso é que 

o reclamante não teve o depósito de INSS e FGTS durante todo o período, bem 

como que não recebeu férias e um terço constitucional, décimo terceiro salário e 

aviso prévio. 

Desta forma, requer o reconhecimento do vínculo de emprego do 

reclamante, para fins condenatórios, do período imprescrito compreendido entre abril 

de 2014 e o final do pacto laboral, com o consequente recolhimento das 

contribuições previdenciárias e o pagamento de: 

 

B.1) DO 13º SALÁRIO 

Em decorrência do vínculo empregatício que uniu as partes, é 

devido ao autor o pagamento de 13º salário do período imprescrito, qual seja, dos 

anos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e proporcional de 2019. 

 

B.2) DAS FÉRIAS E DA DOBRA DE FÉRIAS 

Em decorrência do vínculo empregatício que uniu as partes, e da 

ausência de gozo das férias em época própria, é devido ao autor o pagamento das 

férias, em dobro, do período imprescrito, quais sejam, os períodos concessivos de 

2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e férias e terço 

constitucional do período concessivo de 2018/2019. 

O direito às férias resta insculpido no artigo 134 da CLT, vejamos: 

Art. 134 - As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só 
período, nos 12 (doze) meses subseqüentes à data em que o 
empregado tiver adquirido o direito. 

Enquanto o direito ao pagamento em dobro das férias não 

gozadas no período correto está insculpido no artigo 137 da CLT, in verbis: 
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Art. 137 - Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que 
trata o art. 134, o empregador pagará em dobro a respectiva 
remuneração. 
Ainda, é de rigor destacar o conteúdo das súmulas 7 e 450 do TST, que 
orientam que o pagamento das férias atrasadas acrescidas de um terço 
da remuneração devem ser feitas em dobro, com base na remuneração 
devida ao empregado na época da reclamação, vejamos: 
Súmula nº 7 do TST 
FÉRIAS (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 
A indenização pelo não-deferimento das férias no tempo oportuno será 
calculada com base na remuneração devida ao empregado na 
época da reclamação ou, se for o caso, na da extinção do contrato. 
 
Súmula nº 450 do TST 
FÉRIAS. GOZO NA ÉPOCA PRÓPRIA. PAGAMENTO FORA DO 
PRAZO. DOBRA DEVIDA. ARTS. 137 E 145 DA CLT.  (conversão da 
Orientação Jurisprudencial nº 386 da SBDI-1) – Res. 194/2014, DEJT 
divulgado em 21, 22 e 23.05.2014  
É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, 
incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, 
ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido 
o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal. 

 

B.3) DO AVISO PRÉVIO 

É devido ao autor, em virtude do rompimento do vinculo 

empregatício, o pagamento do aviso prévio. 

A lei nº 12.506, de 11 de outubro de 2011 dispõe que: 

Art. 1o  O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 
no 5.452, de 1o de maio de 1943, será concedido na proporção de 30 
(trinta) dias aos empregados que contem até 1 (um) ano de serviço na 
mesma empresa.  
Parágrafo único.  Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 
3 (três) dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o 
máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) 
dias. 

Assim, tendo em vista que o autor laborou para a reclamada 

desde o ano de 1992, lhe é devido o aviso prévio na proporção de 90 (noventa) dias. 
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B.4) FGTS NÃO RECOLHIDO E DA MULTA DE 40% 

Em consequência da ausência de anotação do contrato de 

trabalho na CTPS, a reclamada não recolheu qualquer valor à titulo de FGTS na 

conta vinculada do autor. 

Apesar de evidente a falta de recolhimento do FGTS pela fatal de 

anotação na CTPS, é certo que o ônus de provar os recolhimentos do FGTS é da 

empregadora, como preceituam as Súmulas 56 do E. TRT da 15ª Região e 461 do 

C. TST. Vejamos: 

56 - "DEPÓSITOS DE FGTS. ÔNUS DA PROVA. Em decorrência do 
princípio da aptidão da prova, cabe ao empregador o ônus de 
comprovar a regularidade dos depósitos de FGTS, incumbindo ao 
empregado 
apontar eventuais diferenças, ainda que por amostragem". 
(RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 005/2016, de 30 de março de 
2016 - Divulgada no D.E.J.T de 01/04/2016, págs. 01 e 02; D.E.J.T de 
04/04/2016, 
págs. 01 e 02; D.E.J.T de 05/04/2016, pág. 01) 
Súmula nº 461 do TST FGTS. DIFERENÇAS. RECOLHIMENTO. 
ÔNUS DA PROVA - Res. 209/2016, DEJT divulgado em 01, 02 e 
03.06.2016 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). 

Resta comprovado que a Reclamada não realizou a totalidade 

dos depósitos fundiários na conta vinculada da Obreira, seja nos recolhimentos mês 

a mês, seja da multa de 40%. 

Assim, requer seja a Reclamada condenada no pagamento 

indenizado do valor referente ao FGTS do período imprescrito do contrato de 

trabalho, devidamente corrigidos e com reflexos e integrações, bem como na multa 

de 40% referente à rescisão imotivada. 

 

 



 

 

Página 15 de 28 

 

C) DAS FUNÇÕES REALIZADAS – RADIALISTA / 

LOCUTOR, JORNALISTA E VENDEDOR DE PUBLICIDADE 

A profissão de radialista / locutor é regulamentada pela Lei nº 

6.615/78 que dispõe que: 

Art 2º - Considera-se Radialista o empregado de empresa de 
radiodifusão que exerça uma das funções em que se desdobram as 
atividades mencionadas no art. 4º. 

As funções do radialista estão previstas no artigo 4º de referida 

lei, vejamos: 

Art 4º - A profissão de Radialista compreende as seguintes atividades: 
I - Administração; 
II - Produção; 
III - Técnica. 
§ 1º - As atividades de administração compreendem somente as 
especializadas, peculiares às empresas de radiodifusão. 
§ 2º - As atividades de produção se subdividem nos seguintes setores: 
a) autoria; 
b) direção; 
c) produção; 
d) interpretação; 
e) dublagem; 
f) locução 
g) caracterização; 
h) cenografia. 

Deste modo, a atividade do autor é abrangida pela lei nº 6.615/78, 

posto que era responsável pela coleta e separação das notícias, roteiro e locução / 

apresentação do “Programa Sérgio Caparroz”. 

No mesmo sentido, o autor também era jornalista da rádio, posto 

que era responsável pela busca das informações diárias, redação, titulação, 

interpretação e correção das matérias que seriam divulgadas, bem como  das 

entrevistas, inquéritos e reportagens exibidos na rádio. 

Assim, as atividades desenvolvidas pelo autor encontram 

respaldo jurídico no Decreto nº 83.284, de 13 de março de 1979, que dispõe sobre o 

exercício da profissão de jornalista, in verbis: 
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 Art 2º A profissão de Jornalista compreende, privativamente, o 
exercício habitual e remunerado de qualquer das seguintes atividades: 
I - redação, condensação, titulação, interpretação, correção ou 
coordenação de matéria a ser divulgada, contenha ou não 
comentário; 
II - comentário ou crônica, por meio de quaisquer veículos de 
comunicação; 
III - entrevista, inquérito ou reportagem, escrita ou falada; 
IV - planejamento, organização, direção e eventual execução de 
serviços técnicos de Jornalismo, como os de arquivo, ilustração ou 
distribuição gráfica de matéria a ser divulgada; 
V - planejamento, organização e administração técnica dos serviços de 
que trata o item I; 
VI - ensino de técnicas de Jornalismo; 
VII - coleta de notícias ou informações e seu preparo para 
divulgação; 
VIII - revisão de originais de matéria jornalítica, com vistas à correção 
redacional e à adequação da linguagem; 
IX - organização e conservação de arquivo jornaIístico e pesquisa dos 
respectivos dados para elaboração de notícias; 
X - execução da distribuição gráfica de texto, fotografia ou ilustração de 
caráter jornalístico, para fins de divulgação; 
XI - execução de desenhos artísticos ou técnicos de caráter jornalístico, 
para fins de divulgação. 

E nem se cogite que a reclamada não se enquadra em empresa 

jornalística, uma vez que o art. 3º de referido decreto é claro em dispor: 

Art 3º Considera-se empresa jornalística, para os efeitos deste decreto, 
aquela que tenha como atividade a edição de jornal ou revista, ou a 
distribuição de noticiário, com funcionamento efetivo, idoneidade 
financeira e registro legal. 
§ 1º Equipara-se à empresa jornalística a seção ou serviço de 
empresa de radiodifusão, televisão ou divulgação cinematográfica, ou 
de agências de publicidade ou de notícias, onde sejam exercidas as 
atividades previstas no artigo 2º. 

Somado a isso, tem-se a prova documental carreada aos autos, 

consistente na “carteira de identificação funcional” expedida pela própria reclamada, 

onde deixa claro que o autor exercia a função de locutor e jornalista. 

Finalmente, o autor também exercia a atividade de vendedor, 

protegida pela lei nº 3.207, de 18 de julho de 1957, posto que era responsável por 

vender a publicidade (comercial / patrocínio) para a rádio, recebendo “comissões” 

pelo trabalho realizado, os quais 50% (cinquenta por cento) do valor vendido era 

destinado a radio e os outros 50% (cinquenta por cento) ao autor. 
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Assim, resta evidente que o autor cumulava as funções de 

radialista / locutor, jornalista e vendedor de publicidade. 

 

D) DO ADICIONAL POR ACÚMULO DE FUNÇÕES 

PREVISTO NA LEI Nº 6.615/78 

O acúmulo de função é configurado quando o trabalhador, além 

de exercer sua função, exercer outras funções de outros cargos, de forma habitual, 

funções estas, que não foram previstas no contrato de trabalho. 

Referido acumulo de função está previsto no artigo 13 da Lei nº 

6.615/78, vejamos: 

Art 13 - Na hipótese de exercício de funções acumuladas dentro de um 
mesmo setor em que se desdobram as atividades mencionadas no art. 
4º, será assegurado ao Radialista um adicional mínimo de: 
I - 40% (quarenta por cento), pela função acumulada, tomando-se por 
base a função melhor remunerada, nas emissoras de potência igual ou 
superior a 10 (dez) quilowatts e, nas empresas equiparadas segundo o 
parágrafo único do art. 3º; 
 II - 20% (vinte por cento), pela função acumulada, tomando-se por base 
a função melhor remunerada, nas emissoras de potência inferior a 10 
(dez) quilowatts e, superior a 1 (um) quilowatt; 
 III - 10% (dez por cento), pela função acumulada, tomando-se por base 
a função melhor remunerada, nas emissoras de potência igual ou 
inferior a 1 (um) quilowatt. 

Neste sentido, colaciona-se a jurisprudência do C. TST: 

"EMBARGOS REGIDOS PELA LEI Nº 13.015/2014. RADIALISTA. 
ACÚMULO DE FUNÇÕES DENTRO DE UM MESMO SETOR. 
ARTIGO 13 DA LEI Nº 6.615/78. A controvérsia dos autos cinge-se a 
definir se o empregado radialista que acumula mais de duas funções 
dentro de um mesmo setor faz jus ao pagamento de apenas um 
adicional ou de quantas forem as funções acumuladas. Sobre a matéria, 
assim dispõe o artigo 13 da Lei nº 6.615/78:"Art. 13. Na hipótese de 
exercício de funções acumuladas dentro de um mesmo setor em que se 
desdobram as atividades mencionadas no art. 4º, será assegurado ao 
Radialista um adicional mínimo de: I - 40% (quarenta por cento), pela 
função acumulada, tomando-se por base a função melhor remunerada, 
nas emissoras de potência igual ou 
superior a 10 (dez) quilowatts e, nas empresas equiparadas segundo o 
parágrafo único do art. 3º; II - 20% (vinte por cento), pela função 
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acumulada, tomando-se por base a função melhor remunerada, nas 
emissoras de potência inferior a 10 (dez) quilowatts e, superior a 1 (um) 
quilowatt; III - 10% (dez por cento), pela função acumulada, tomando-se 
por base a função melhor remunerada, nas emissoras de potência igual 
ou inferior a 1 (um) quilowatt."Infere-se que o objetivo da norma, ao 
prever o pagamento de adicional pela função acumulada, foi garantir ao 
empregado radialista remuneração proporcional ao aumento da 
responsabilidade e do trabalho decorrente do acúmulo de funções. 
Importante invocar, nessa seara, o princípio da proteção, na sua 
vertente in dubio pro operario, de modo que, diante da interpretação de 
uma norma que possa chegar a mais de uma conclusão, prefere-se 
aquela que favoreça o empregado. Assim, a norma, ao prever o 
pagamento de um adicional mínimo pela função acumulada, acarreta o 
entendimento de que o radialista tem o direito de receber um adicional 
por cada função acumulada. Acrescenta-se que o pagamento de 
apenas um adicional ao empregado radialista que acumula mais de 
duas funções dentro do mesmo setor importaria em flagrante 
ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que o trabalhador que 
acumulasse mais de duas funções e, consequentemente, 
trabalhasse mais receberia a mesma quantia daquele que 
acumulasse apenas duas funções. Importante destacar que esta 
Corte, interpretando o dispositivo, vem firmando o entendimento 
de que deve ser pago ao empregado radialista um adicional para 
cada função acumulada dentro do mesmo setor, e não apenas um. 
A SbDI-1, no julgamento do Processo nº E-ED-RR -2983500-
63.1998.5.09.0012, em sessão realizada no dia 9/3/2017, com quorum 
de votação de 11x2, em voto de lavra deste Relator, pacificou por 
definitivo a controvérsia. Desse modo, a Turma desta Corte, ao conferir 
à empregada o pagamento de um adicional por cada função 
exercida, atendeu aos ditames da isonomia e da proteção ao 
trabalhador bem como observou o entendimento que vem se 
consolidando na jurisprudência desta Corte, razão pela qual não 
merece ser reformada a sua decisão. Embargos conhecidos e 
desprovidos."(TST-E-ED-ARR-3963500-03.2008.5.09.0003, Relator 
Ministro José Roberto Freire Pimenta, Subseção I Especializada em 
Dissídios Individuais, DEJT de 05/05/2017); "EMBARGOS REGIDOS 
PELA LEI Nº 13.015/20 

Deste modo, é devido ao autor um adicional para cada função 

acumulada dentro do mesmo setor, ou seja, quatro adicionais, vez que 

cumulava a função de autoria; direção; produção e locução, na proporção de 

10%, 20% ou 40% - a depender da potencia da emissora, informação esta que o 

autor não dispõe. 
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E) DO ACÚMULO DE FUNÇÃO DE RADIALISTA / 

LOCUTOR, JORNALISTA E VENDEDOR DE PUBLICIDADE 

Além do adicional por acumulo de função previsto na lei nº 

6.615/78, onde ele era responsável pela coleta e separação das notícias, roteiro e 

locução / apresentação do “Programa Sérgio Caparroz”, também é devido ao autor 

um plus salarial pelo acumulo destas funções com a de jornalista e vendedor de 

publicidade. 

Isso porque, conforme pode-se verificar e será corroborado 

durante regular instrução processual, o autor era responsável, além das atividades 

descritas no tópico anterior, por buscar as informações diárias, fazer a redação, 

titulação, interpretação e correção das matérias que seriam divulgadas, bem como  

das entrevistas, inquéritos e reportagens exibidos na rádio e, finalmente, era 

responsável pela venda da publicidade (comercial / patrocínio) para a rádio. 

O acúmulo de funções tem como característica a sobrecarga de 

trabalho, desempenho de atribuição que não seja precípua à função para a qual o 

empregado foi contratado, exatamente como ocorre no caso em analise, posto que o 

autor, além de ser radialista / locutor, também realizava a função de jornalista e 

vendedor de publicidade. 

Sabe-se que, exceto o previsto na lei nº 6.615/78, não há na 

legislação uma manifestação clara sobre o acúmulo de função, mas, com base na 

contrução jurisprudencial atual, é possível retratar o acúmulo como o exercício 

técnico habitual e contínuo de outra função, de tal forma que o empregador 

aproveite um só empregado para atividades distintas entre si e que normalmente 

demandariam dois ou mais trabalhadores para sua execução, exatamente o que 

ocorria no presente caso, uma vez que o autor executava as funções de jornalista e 

vendedor de publicidade. 

Com efeito, a distinção entre as profissões de jornalista e 

radialista se dá, precipuamente, pela interpretação sistemática da CLT, da Lei 

n. 6.615 /1978 e do Decreto-Lei n. 972 /1969, de modo a se constatar que o ponto 
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crucial para a distinção é o caráter intelectual da primeira, em contraponto ao cunho 

técnico atribuído à segunda. Em outras palavras, a distinção entre tais categorias 

profissionais se situa no fato de que ao jornalista compete a busca de notícias, 

redação dos textos e artigos a divulgar, organização, orientação e direção desse 

trabalho (art. 302 , § 1º , da CLT), além da crônica divulgada por qualquer meio de 

comunicação (art. 2º , II , do Decreto n. 83.284 /1979), enquanto ao radialista 

compete a divulgação da notícia, sem participação na elaboração dos textos 

(aplicação do art. 4º , § 2º , da Lei n. 6.615 /1978 e quadro anexo ao Decreto 

n. 84.134 /1979, II, alínea f, nº. 6).  

O autor, enquanto vendedor de publicidade, era responsável por 

vender a publicidade (comercial / patrocínio) para a rádio, trabalho externo realizado 

após a apresentação do “Programa Sérgio Caparroz”, que era veiculado das 

10h30min às 12h00min. 

Deste modo, referida questão há de ser solucionada com base no 

art. 884 do Código Civil, cuja aplicação na seara trabalhista é autorizada pelo 

parágrafo único do art. 8º da CLT. 

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, 
será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização 
dos valores monetários. 

Assim, tendo a reclamada remunerado o reclamante pelo serviço 

de locutor / radialista, mas dele exigiu tarefas de maior complexidade, que lhe 

acarretaram maior carga de trabalho e labor em ambiente externo, é evidente que se 

locupletou ilicitamente da mão-de-obra do empregado, visto que o salário, enquanto 

contraprestação laboral, deverá ser pago em monta bastante ao ressarcimento da 

atividade desempenhada. 

Nesse sentido: 

DIFERENÇAS SALARIAIS. DESVIO/ACÚMULO DE FUNÇÕES. 
PROIBIÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. Sempre houve 
remédio jurídico contra o desvio/acúmulo de função: o princípio que 
veda o enriquecimento sem causa, reconhecido e existente entre nós, 
desde o alvorecer do nosso direito; todavia, ainda que se entendesse 
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que, antes da entrada em vigor do vigente Código Civil, não havia o 
que, no ordenamento jurídico pátrio, pudesse ser invocado para 
remediar semelhante situação, hodiernamente, o artigo 884, do aludido 
Diploma Legal, dá remédio eficaz para resolver o problema. Um 
empregado celebra um contrato de trabalho, por meio do qual se obriga 
a executar determinado serviço, aí toleradas pequenas variações, 
vedadas, por óbvio, as que alterem qualitativamente e/ou se desviem, 
de modo sensível, dos serviços a cuja execução se obrigou o 
trabalhador; em situações quejandas, caracterizado resta o 
enriquecimento sem causa, vedado pelo direito.(TRT-15 - RO: 
7270320125150096 SP 063160/2013-PATR, Relator: FRANCISCO 
ALBERTO DA MOTTA PEIXOTO GIORDANI, Data de Publicação: 
02/08/2013) 

Vejamos o que dispõe as CBOs das funções desenvolvidas pelo 

reclamante: 

A função de locutor de mídias audiovisuais (2617-15) abrange o 

comunicador de mídias audiovisuais, comunicador de rádio e televisão, locutor 

anunciador, locutor apresentador animador, locutor comercial, locutor de chamadas 

(promocionais e institucionais), locutor de notícias, locutor de rádio e tv, locutor de 

telejornal, locutor esportivo, locutor noticiarista, locutor publicitário, locutor-operador, 

narrador esportivo e é descrita como: 

Apresentam programas de rádio, televisão e noticiários, ancorando 
programas, nos quais interpretam o conteúdo da apresentação, noticiam 
e comentam fatos, leem textos no ar, narram transmissão de eventos, 
tecem comentários sobre os mesmos; fazem locução gravando voz para 
mídias; entrevistam pessoas; anunciam produtos e serviços; preparam 
conteúdo para apresentação, participando da definição da pauta, 
redigindo a notícia, checando as informações; atuam em rádio, televisão 
e eventos, bem como em mídias audiovisuais. 

A função de jornalista (2611-25) abrange o assistente de editorial, 

colunista, colunista de jornal, correspondente de jornal, correspondente de línguas 

estrangeiras, cronista, diarista-em jornal, diretor noticiarista, editorialista, jornalista 

exclusive empregador, jornalista-empregador, radiojornalista, roteirista de jornal, 

roteirista na imprensa e é descrita como: 

Recolhem, redigem, registram através de imagens e de sons, 
interpretam e organizam informações e notícias a serem difundidas, 
expondo, analisando e comentando os acontecimentos. Fazem seleção, 
revisão e preparo definitivo das matérias jornalísticas a serem 
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divulgadas em jornais, revistas, televisão, rádio, internet, assessorias de 
imprensa e quaisquer outros meios de comunicação com o público. 

Finalmente, a função de vendedor de serviços é descrita como: 

Vendem produtos e serviços em residências e escritórios; planejam e 
discutem metas e estratégias de venda. Contatam, visitam e 
entrevistam clientes; demonstram produtos, avaliam o perfil dos clientes 
e fecham contratos de vendas. Orientam, informam e visitam clientes no 
pós-venda; acompanham entrega de produtos, requisitam manutenção 
de produtos. Relacionam-se com setores da empresa. 

Assim sendo e restando devidamente demonstrado o acumulo de 

funções, requer o pagamento de um incremento salarial de 40% durante o período 

imprescrito, com reflexos em FGTS, férias + 1/3 e 13º salário. 

 

F) DA APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE 

TRABALHO FIRMADA ENTRE O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 

EMPRESAS DE RADIODIFUSÃO E TELEVISÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E 

O SINDICATO DAS EMPRESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO NO ESTADO DE SÃO 

PAULO - SERTESP 

Conforme verifica-se pelas convenções de trabalho anexas, o 

autor é representado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de 

Radiodifusão e Televisão no Estado de São Paulo e a reclamada pelo Sindicato das 

Empresas de Rádio e Televisão no Estado de São Paulo – SERTESP, sendo 

plenamente aplicáveis referidas CCTS no caso em analise. 

 

F.1) DO PISO SALARIAL 

O autor, durante todo o período imprescrito, recebeu salários 

abaixo do piso da categoria, sendo que recebia aproximadamente R$ 600,00 

(seiscentos reais) por mês, enquanto a CCT vigente de 2012 a 2014 previa piso de 

R$ 874,00, a CCT vigente de 2014 a 2015 previa piso de R$ 952,66, a CCT vigente 
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de 2015 a 2016 previa piso de R$ 1.032,00 e, finalmente, a CCT de 2016 a 2018 

previa que até 31 de agosto de 2016 o piso seria de R$ 1.094,00 e, a partir de 01 de 

setembro de 2016 seria de R$ 1.120,00, posto que a cidade de Amparo/SP conta 

com menos de 80.000 (oitenta mil) habitantes. 

Assim, requer seja a reclamada condenada ao pagamento da 

diferença entre o valor pago ao autor e o valor do piso salarial da categoria, bem 

como que seja considerado o valor do piso salarial para o cálculo de todas as verbas 

aqui pleiteadas. 

 

F.2) DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 

A CCT firmada entre os Sindicatos do empregado e empregador 

prevê o pagamento de adicional por tempo de serviço, vejamos: 

A cada período ininterrupto de 05 (cinco) anos de efetivo trabalho na 
mesma empresa, será assegurado ao trabalhador um acréscimo em 
seu salário-base, de forma não cumulativa, que será de: 
3% (três por cento) para o primeiro quinquênio; 
6% (seis por cento) para o segundo quinquênio; 
9% (nove por cento) para o terceiro quinquênio; 
12% (doze por cento) para o quarto quinquênio; 
15% (quinze por cento) para o quinto quinquênio, sendo este o limite 
máximo de concessão por tempo de serviço. 

Assim, requer o reclamante o pagamento do adicional por tempo 

de serviço, sendo no montante de 12% (doze por cento) ao mês, de abril de 2014 a 

dezembro de 2017 e 15% (quinze por cento) ao mês de janeiro de 2018 até o final 

do pacto laboral, com reflexo em férias, 13º salário, repouso semanal remunerado, 

aviso prévio e FGTS, por força do previsto na clausula décima quarta da CCT. 
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G) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

A Lei nº 13.467, de 13 de Julho de 2017 trouxe alterações 

profundas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), especialmente quanto aos 

honorários advocatícios arbitrados à parte sucumbente. 

Assim, a nova leitura do dispositivo legal passou a ter o seguinte 

teor: 

“Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão 
devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% 
(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por 
cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito 
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor 
atualizado da causa. (destaque nosso) 

Portanto, se o advogado faz jus ao recebimento dos honorários de 

sucumbência mesmo quando advoga em causa própria, trata-se de um plus e não 

de mera restauração do direito, restando evidente que a verba se destina ao 

advogado e não à parte. 

Assim, deve a reclamação apresentada ser julgada totalmente 

procedente para o fim de condenar a empresa reclamada no pagamento da verba 

honorária. 

 

H) DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E: 

Os créditos trabalhistas devem ser atualizados pelo índice IPCA-

E, uma vez que a aplicação da TR como índice de correção monetária é 

inconstitucional, justamente por não refletir a perda do poder aquisitivo da moeda.  

No julgamento das ADIs 4357 e 4425, o E. STF concluiu que o 

direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) resta violado nas hipóteses em 

que a atualização monetária perfaz-se segundo o índice oficial de remuneração da 

caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente 
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incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. Entendeu-se 

que a inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível 

de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador 

constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a 

que se destina (traduzir a inflação do período).  

A decisão liminar do Exmo. Relator Ministro Dias Toffolli foi 

superada pelo julgamento colegiado da 2.ª Turma do E. STF, prevalecendo a 

divergência suscitada pelo Exmo. Ministro Ricardo Lewandowsky, no sentido da 

improcedência da reclamação. O Ministro Lewandowski citou diversos precedentes 

das duas Turmas no sentido de que o conteúdo das decisões que determinam a 

utilização de índice diverso da TR para atualização monetária dos débitos 

trabalhistas não possui aderência com o decidido pelo STF nas duas ADIs. 

Seguiram a divergência os ministros Celso de Mello e Edson Fachin, formando 

assim a corrente majoritária no julgamento. 

Em segundo lugar, porque nos autos do RE 870.947, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu que “a remuneração da caderneta de poupança 

prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, 

não consubstancia índice constitucionalmente válido de correção monetária das 

condenações impostas à Fazenda Pública.”  

Em face de tudo o que foi exposto, requer-se que os créditos 

trabalhistas reconhecidos na liquidação coletiva e também nas eventuais liquidações 

individuais decorrentes do título executivo que será reconhecido, sejam atualizadas 

pelo índice IPCA-E. 

 

IV – DOS DOCUMENTOS 

 A reclamante requer que a reclamada junte aos autos todos os 

documentos que possuir e que se fizerem necessários alusivos ao reclamante e ao 

seu contrato de trabalho (artigos 355, 356, II, 358, III e 359, do CPC, c/c o artigo 769 
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da CLT), para a apuração das eventuais diferenças e dos direitos ora requeridos, 

bem como, para a compensação das verbas pagas sob o mesmo título, desde que 

devidamente comprovadas. 

 

V – DOS PEDIDOS 

 Diante do exposto, requer que este MM. Juízo entenda 

pela TOTAL PROCEDÊNCIA dos pedidos descritos abaixo, para o fim de que seja a 

reclamada condenada ao pagamento das seguintes verbas e títulos:  

a) A concessão do benefício da justiça gratuita em favor do 

Reclamante, nos moldes da legislação pertinente; 

b) O reconhecimento do vínculo de emprego no período de 

01 de junho de 1992 e 02 de fevereiro de 2019, com a consequente anotação em 

CTPS. 

c) A condenação da reclamada ao pagamento do 13º salário 

integral devido ao autor nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e proporcional 

de 2019, no valor estimado de R$ R$ 5.532,66. 

d) A condenação da reclamada ao pagamento das férias e 

terço constitucional, em dobro, do período imprescrito, quais sejam, os períodos 

concessivos de 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e férias e 

terço constitucional do período concessivo de 2018/2019, no valor estimado de R$ 

15.033,50. 

e) A condenação da reclamada ao pagamento de aviso 

prévio na proporção de 90 (noventa) dias, no valor estimado de R$ 3.360,00. 

f) A condenação da reclamada ao pagamento indenizado do 

valor referente ao FGTS do período imprescrito do contrato de trabalho, 

devidamente corrigidos e com reflexos e integrações, bem como na multa de 40% 

referente à rescisão imotivada, no valor estimado de R$ 8.200,00. 

g) A condenação da reclamada a pagar um adicional para 

cada função acumulada dentro do mesmo setor, ou seja, quatro adicionais, vez que 
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cumulava a função de autoria; direção; produção e locução, na proporção de 10%, 

20% ou 40% - a depender da potencia da emissora, no valor estimado de R$ 

14.560,00. 

h) A condenação da reclamada a pagar um incremento 

salarial de 40% durante o período imprescrito, com reflexos em FGTS, férias + 1/3 e 

13º salário, no valor estimado de R$ 14.560,00. 

i) A condenação da reclamada ao pagamento da diferença 

entre o valor pago ao autor e o valor do piso salarial da categoria e seus necessários 

reflexos, no valor estimado de R$ 36.589,00. 

j) A condenação da reclamada ao pagamento do adicional 

por tempo de serviço, sendo no montante de 12% (doze por cento) ao mês, de abril 

de 2014 a dezembro de 2017 e 15% (quinze por cento) ao mês de janeiro de 2018 

até o final do pacto laboral, com reflexo em férias, 13º salário, repouso semanal 

remunerado, aviso prévio e FGTS, por força do previsto na clausula décima quarta 

da CCT, no valor estimado de R$ 14.560,00. 

k) Que seja considerado o valor do piso salarial para o 

cálculo de todas as verbas aqui pleiteadas. 

l) Requer-se a adoção do IPCA-E para correção dos débitos 

trabalhistas por todo o período. 

m) Declaração de inconstitucionalidade no que diz respeito 

aos honorários de sucumbência (artigo 791-A, § 4º e 844 § 2º da Lei nº 

13.467/2017), sobretudo: a) da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, 

ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa,” no § 4o do 

art. 791-A da CLT; b) da expressão “ainda que beneficiário da justiça gratuita,” no § 

2o do art. 844, da CLT, bem como a declaração de inconstitucionalidade no que diz 

respeito e a condenação em custas por ausência na audiência inaugural (artigo 844, 

§ 2º da Lei nº 13.467/2017), requerendo que a presente ação seja julgada de acordo 

com o principio da irrenunciabilidade dos direitos do trabalhador e o principio do 

direito adquirido previsto no artigo 5º, XXXVI da Constituição Federal de 1988. 

n) A condenação da reclamada em honorários advocatícios 

sucumbenciais  
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o) Acolham-se os demais pedidos formulados nesta peça 

processual, à luz da boa-fé objetiva e considerando o conjunto da postulação, na 

forma do artigo 322, §2.º, do CPC/2015; 

p) Requer seja a Reclamada notificada para o 

comparecimento à audiência a ser designada por vossa excelência, apresentando 

defesa no prazo legal, sob pena de revelia, sendo, inclusive, condenada ao 

pagamento de custas e demais despesas processuais. 

 

Protesta provar o alegado por todos os meios em direito 

admitidos, especialmente pelo depoimento pessoal do preposto da reclamada, sob 

pena de confesso, oitiva de testemunhas, documentos, entre outros. 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 112.395,16 (cento e doze mil, 

trezentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos). 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

 

Santo Antônio de Posse, 07 de abril de 2019. 

 

(assinado digitalmente) 

DÉBORA CRISTIANE STAIGER 

OAB/SP nº 379.631 


