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PODER JUDICIÁRIO  

JUSTIÇA DO TRABALHO  

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - NÚCLEO  

5ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS  

ATOrd 0000244-96.2019.5.12.0035  

RECLAMANTE: -----  

RECLAMADO: ----- 

SENTENÇA 

  

RELATÓRIO 

-----, qualificada nos autos, aforou 

ação trabalhista em face de -----, requerendo, em face do articulado 

na inicial: 1º) reconhecimento de vínculo de emprego no período de 

janeiro de 2016 a julho de 2018; 2º) anotação da CTPS e pagamento das 

verbas trabalhistas referentes ao período reconhecido; 3º) pagamento 

do intervalo intrajornada, com reflexos; 4º) aplicação das sanções 

dos artigos 467 e 477 da CLT; 9º) justiça gratuita; 10º) honorários 

advocatícios. 

Citada, a ré compareceu na audiência eralizada perante 

o CEJUSC, sendo concedido prazo para apresentação de defesa. 

A autora aditou sua exordial, pretendendo o 

reconhecimento de dois vínculos de emprego, um do período de abril de 

2012 a novembro de 2017 e outro de abril a agosto de 2018, com as 

mesmas pretensões em relação ao período inicialmente informado. 

Recebido tal aditamento, foi concedido vista a 

reclamada. 

Inexitosa a primeira tentativa de conciliação, a ré 

ofertou defesa escrita, arguindo preliminar de inépcia, prejudicial 

de prescrição e impugnando especificamente os pedidos exordiais. 

Juntou documentos, dos quais a autora se manifestou. 

À instrução do feito foram colhidos os depoimentos 

pessoais das partes e inquirida uma testemunha, a convite da autora. 

A instrução processual foi encerrada. Razões finais por 
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memoriais pelas partes. 

É o relatório. 

 DECIDO: 

INÉPCIA 

O teor dos pedidos da inicial permitiu aos reclamados a 

impugnação específica de cada um. 

A litis contestatio resultou, portanto, fixada, sendo 

possível, no quadro que se descortina, o pronunciamento judicial o que 

afasta, por consequência, a pretendida inépcia dos pedidos 

supracitada. 

É de se assinalar, e como sublinha o mestre Wilson de 

Souza Campos Batalha, prelecionando sobre o ato introdutório do 

dissídio individual, que "a CLT não formula exigências análogas às do 

CPC, justificando-se a dispensa de vários dos requisitos: a) porque 

os fundamentos jurídicos do pedido dependem da livre apreciação 

judicial, máxime em sistema processual que permite a leigos postularem 

em juízo (cf. Eduardo R. Stafforini, op. cit., p. 362); b) porque as 

provas são requeridas e apresentadas em audiência; c) porque a citação 

do réu (reclamado) é promovida automaticamente por escrivão ou 

secretário." (Tratado de Direito Judiciário do Trabalho, São Paulo, 

LTr, 1995, p. 8, vol II). 

Afasto. 

  

COMPETÊNCIA MATERIAL 

À Justiça do Trabalho foi atribuída a competência para 

determinar os recolhimentos fiscais e previdenciários referentes às 

suas condenações em pecúnia (art. 114, VIII, CF), não alcançando 

eventual período contratual reconhecido. Neste sentido são a Súmula 

368, I, do C. TST e o RE 569056 do E. STF. 

Da mesma forma, falece competência a esta Justiça 

Especializada para análise de pleito de obrigação de fazer a ser 
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imposta ao INSS, na forma dos artigos 109, §3º, e 114 da CRFB, assim 

como registro específico no CNIS ou averbação de tempo de serviço 

perante o Ente Previdenciário. 

Nesse sentido é o aresto a seguir: 

"TST - RECURSO DE REVISTA RR 

704002220095020332 (TST) Data de publicação: 18/09 

/2015 Ementa:AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE 

REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA 

VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. RECONHECIMENTO DE 

VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM JUÍZO. DETERMINAÇÃO DE 

AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS 

PREVIDENCIÁRIOS. INCOMPETÊNCIA MATERIAL. O recurso de 

revista merece processamento, pois demonstrada 

possível afronta aos artigos 109, I, e 114, VIII, da 

Constituição Federal. RECURSO DE REVISTA. 

RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM JUÍZO. 

DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA 

FINSPREVIDENCIÁRIOS. INCOMPETÊNCIA MATERIAL. 

PRECEDENTES. O entendimento adotado por este Tribunal 

é no sentido de que a determinação para que o INSS 

averbe, como tempo de serviço e contribuição, o 

período do vínculo de emprego reconhecido em juízo não 

se insere na competência material da Justiça do 

Trabalho. Recurso de revista conhecido e provido para, 

reconhecendo a incompetência material da Justiça do 

Trabalho, afastar a determinação para que o INSS 

proceda à atualização do CNIS do reclamante, inclusive 

no que se refere ao cômputo do tempo de contribuição". 

  

No mesmo sentido, em relação às contribuições devidas a 

terceiros, curvo-me ao entendimento do e. TRT da 12ª Região, 

consubstanciado na súmula 6, ipsis litteris: "CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DEVIDA A TERCEIROS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO. A Justiça do Trabalho não detém competência para executar 

as contribuições sociais devidas a terceiros.". 

Isto posto, declaro a incompetência material e julgo 
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extinto sem resolução de mérito os pleitos referentes à obrigação de 

recolhimento das contribuições previdenciárias referentes ao contrato 

sem a devida condenação de verbas pecuniárias nesta decisão, pedido 

“i” da exordial, assim como em relação às contribuições de terceiros 

(art. 485, IV, CPC). 

  

PRESCRIÇÃO 

Ajuizada a demanda em 20.03.2019 e oportunamente 

suscitada em defesa, acolhe-se a prescrição quinquenal e, na forma do 

artigo 7º, inciso XXIX, da Lei Maior, reputam-se prescritos eventuais 

direitos anteriores a 20 de março de 2014. 

  

VÍNCULO DE EMPREGO 

Para a configuração do vínculo empregatício, são 

necessários os requisitos previstos no art. 3º da CLT, quais sejam: 

pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade. 

Consoante lecionam ORLANDO GOMES e ELSON GOTTSCHALK: 

“A prestação de trabalho pressupõe a 

satisfação de um conjunto de requisitos indispensáveis 

à sua configuração jurídica. Tais requisitos podem ser 

enumerados: a) a pessoalidade; b) a onerosidade; c) a 

continuidade; d) a exclusividade; e) a subordinação.” 

(Curso de Direito do Trabalho, Rio, Forense, 2003, p. 

70). 

Dissertando sobre os requisitos da pessoalidade, 

onerosidade, continuidade e exclusividade, esclarecem os autores: 

“A pessoalidade é uma das notas 

típicas da prestação de trabalho. O contrato de 

trabalho origina para o empregado uma obrigação 

de fazer (faciendi necessitas) consistente, 

precisamente, na prestação do serviço 

convencionado pelas partes. Esta obrigação não é 
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fungível, isto é, não pode ser satisfeita por 

outrem, mas tão-somente por quem a contraiu. Daí 

dizer-se, em relação ao empregado, que o contrato 

de trabalho é concluído intuitu personae” 

“(...) A onerosidade é requisito 

comum à prestação do contrato de trabalho. Para 

que aquela seja objeto deste, há de ser 

remunerada. “ 

“(...) A continuidade da prestação 

é, também, requisito importante. Para que o 

trabalhador desfrute das prerrogativas que a 

legislação do trabalho lhe confere é preciso que 

a prestação de serviço não tenha caráter 

esporádico, eventual. A estabilidade da relação 

é essencial , como a sua onerosidade,  porque a 

maior parte dos direitos do empregado está 

baseada na continuidade dos serviços bem como na 

remuneração devida pelo empregador 

“(...) A exclusividade da prestação 

de trabalho não é propriamente condição de 

existência do contrato de trabalho, mas, sim 

decorrência normal do estado de subordinação que 

esse contrato cria para o empregado.” (Ob. 

Cit. P. 71/72). 

 Tocante ao critério da subordinação, explicitam: 

“Cassi e Savino, que dedicaram 

monografias ao assunto, consideram-na o aspecto 

passivo da subordinação em contraposição ao 

poder de comando e de direção do empregador. A 

atividade do empregado consistiria em se deixar 

guiar e dirigir, de modo que as suas energias 

convoladas no contrato, quase sempre 

indeterminadamente, seja conduzidas, caso por 

caso, segundo os fins desejados pelo empregador. 

Tanto ao poder de comando como ao de direção do 
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empregador corresponde o dever específico do 

empregado de obedecer. O poder de comando seria 

o aspecto ativo e o dever de obediência o 

passivo da subordinação jurídica (...) O poder 

disciplinar do empregador age quando ocorre o 

caso de uma inobservância de um dever de 

obediência, de diligência ou de fidelidade.” 

(Ob. Cit p. 119). 

Referidos requisitos devem estar presentes de forma 

concomitante, de tal sorte que a falta de um deles desconfigura a 

relação de emprego. 

A reclamada, em defesa, aduz que a autora “era 

prestadora autônoma de serviços, atuando junto a empresa Reclamada na 

qualidade de parceria, visto que possuía sua própria empresa desde 

setembro de 2012, conforme consulta do CNPJ no site da Receita, 

prestando no estabelecimento da Reclamada os serviços de manicure e 

pedicure.”. 

A própria autora, em seu depoimento pessoal afirmou que 

“2. se a autora fechasse a agenda, sofreria punição; 3. caso faltasse, 

a autora ficaria atendendo apenas clientes preferência pela autora; 

4. a autora iniciou recebendo 70% de comissão sobre o valor do serviço 

e após baixou para 60%; 5. a própria autora fornecia o material para 

realização do trabalho... 9. a autora precisava fechar, ou seja, não 

ir e de fato fechava, só que aí apenas poderia atender as preferências, 

ou seja, clientes que apontavam que queriam a autora como manicure, 

fora isso não estava sujeita a nenhuma outra punição, como advertência 

ou suspensão... 11. não poderia desmarcar a agenda para atender a 

algum compromisso particular, e se desmarcasse só poderia atender os 

clientes que tinham preferência ela autora e isso era uma punição; 12. 

a autora tinha bastantes clientes que tinham preferência; 13. caso a 

cliente solicitasse que fosse a autora, o salão designava para a 

autora; 14. a autora quem escolhia quais produtos ia utilizar na 

prestação...”. 

De tal relato, extrai-se que a autora não recebia 

ordens e tampouco estava sujeita à penalidades disciplinares advindas 

do poder hierárquico conferido ao empregador, podendo fechar a agenda 
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e deixar de atender os clientes do reclamado -  sem que isso impedisse 

que continuasse atendendo, porém só os clientes preferência. 

Tal fato demonstra a possibilidade da autora de 

organizar seus horários e inclusive ausentar-se do local de trabalho, 

sem penalidades, mas apenas com a consequência de não ser naquele dia 

incluída em tal lista de atendimento para clientes  em geral. 

Tais fatos foram confirmados pela testemunha ouvida nos 

autos. 

Por tais fatos, denota-se que as partes atuavam em 

regime de parceria, atuando a autora com certa autonomia, sem 

subordinação, podendo organizar sua agenda e, inclusive, deixar de 

comparecer sem a aplicação de penalidades como advertências ou 

suspensões. 

Nada reporta sobre obrigação de horário, ou de 

comparecimento de reuniões, ou atingemento de metas, que  indicasse 

subordinação jurídica. 

Outrossim, a autora recebia de 60% a 70% do valor dos 

serviços, evidenciando situação de parceria. 

Ora, ante a realidade, e por todo o exposto, não 

vislumbro como presente o requisito de subordinação jurídica a que se 

refere o artigo3o da CLT. 

Em consequência, rejeito os pedidos de anotação da CTPS 

e pagamento das verbas trabalhistas referentes ao período. 

  

JUSTIÇA GRATUITA Conforme artigo 790, 

parágrafo 3o da CLT: 

"Art. 790](...) 

§ 3º É facultado aos juízes, órgãos 

julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho 
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de qualquer instância conceder, a requerimento ou de 

ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive 

quanto a traslados e instrumentos, àqueles que 

perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta 

por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime 

Geral de Previdência Social. 

§ 4º O benefício da justiça gratuita 

será concedido à parte que comprovar insuficiência de 

recursos para o pagamento das custas do processo." 

No caso, considerando que o autor recebia salário base 

inferior a 40% do teto máximo da previdência, presume-se o seu estado 

de pobreza, de onde defiro o pedido de assistência judiciária. 

  

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

A Lei 13.467/2017 incluiu o art. 791-A na CLT, a fim de 

inaugurar os honorários de sucumbência no processo do trabalho, no 

seguintes termos: 

Artigo 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. 

§ 1º Os honorários são devidos 

também nas ações contra a Fazenda Pública e nas 

ações em que a parte estiver assistida ou 

substituída pelo sindicato de sua categoria. 

§ 2º Ao fixar os honorários, o juízo 

observará: 

I - o grau de zelo do 

profissional; 
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II - o lugar de prestação doserviço; 

III - a natureza e a 

importância da causa; 

IV - o trabalho realizado peloadvogado e o 

tempo exigido para o seu serviço. 

§ 3º Na hipótese de procedência 

parcial, o juízo arbitrará honorários de 

sucumbência recíproca, vedada a compensação entre 

os honorários. 

§ 4º Vencido o beneficiário da 

justiça gratuita, desde que não tenha obtido em 

juízo, ainda que em outro processo, créditos 

capazes de suportar a despesa, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos dois 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. 

§ 5º São devidos honorários de 

sucumbência na reconvenção.” 

Com efeito, o §3º deste dispositivo prescreve que, na 

hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de 

sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. 

Assim, quanto aos honorários advocatícios a serem pagos 

ao procurador do réu, fixo-os em 5% sobre o valor dado a causa, sendo 

que suspendo sua exigibilidade ante o teor do parágrafo 4º e caput do 

artigo 791 -A da CLT. 
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DISPOSITIVO 

DIANTE DO EXPOSTO, e o mais que consta nos autos, 

declaro a incompetência material e julgo extinto sem resolução de 

mérito os pleitos referentes à obrigação de recolhimento das 

contribuições previdenciárias referentes ao contrato sem a devida 

condenação de verbas pecuniárias nesta decisão, pedido “i” da 

exordial, assim como em relação às contribuições de terceiros (art. 

485, IV, CPC) e, no mérito, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação 

trabalhista aforada por -----, em face de -----. 

Fixo os honorários advocatícios a serem pagos ao 

procurador dos réus em 5% sobre o valor dado a causa, sendo que 

suspendo sua exigibilidade ante o teor do parágrafo 4º e caput do 

artigo 791 -A da CLT. 

Tudo na forma da fundamentação supra, que passa a 

integrar o presente dispositivo para todos os efeitos de lei. 

Custas, fixadas sobre o valor da causa, no importe de 

R$2.076,54, pela autora, porém dispensadas. 

Intimem-se. 

FLORIANOPOLIS/SC, 29 de março de 2021. 
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