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PODER JUDICIÁRIO  

JUSTIÇA DO TRABALHO  

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO  

1ª VARA DO TRABALHO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  

ATOrd 0000996-19.2020.5.12.0040  

  RECLAMANTE: ----------------------------------------- 

 RECLAMADO: ----------------------------------------- - ME  

Vistos e examinados. 

Diante da regra contida no artigo 764, § 2º, da CLT, o juízo 

submete a demanda a julgamento, na forma do artigo 832 da CLT, proferindo a seguinte 

S E N T E N Ç A 

Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por -------------------------

---------------- contra a empresa individual ----------------------------------------- - ME, pessoa jurídica 

estabelecida no município de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, por meio da 

qual a reclamante postula o pagamento de reflexos e integrações de salário extrafolha 

no importe de R$2.000,00 por mês; horas extras, intervalos intrajornada e interjornadas, 

domingos, feriados e adicional noturno, com reflexos; adicional de insalubridade de grau 

máximo e reflexos; multa por falta de homologação sindical; multa rescisória de 40% 

sobre o FGTS e multas convencionais, sem prejuízo de correção monetária, juros de mora 

e honorários advocatícios. De outra parte, requer os benefícios da gratuidade da Justiça.  

Para fundamentar suas pretensões, a reclamante alega que foi 

admitida pela reclamada em 17/09/2012, para exercer a função de repositora de 

alimentos, sendo dispensada sem justa causa em 04/01/2019; que a partir de janeiro de 

2014 passou a receber salário extrafolha de R$2.000,00 por mês; que cumpriu jornada 

nos dois primeiros anos de contrato e durante a temporada (outubro a março), de 

segunda-feira a domingo (com uma folga semanal), das 8:00 às 16:00 horas, com apenas 

20 minutos de intervalo para repouso e alimentação; após, retornava às 17:30 horas para 

trabalhar em novo turno até às 23:00min, sem intervalo; neste período, uma vez por 

semana, findava o segundo turno à 00:00 hora; que fora da temporada (abril a setembro), 

trabalhava nos mesmos dias e horários, sem labor no segundo turno.  Acrescenta que 

após os dois primeiros anos de contrato e durante a temporada (outubro a março), 

trabalhou de segunda-feira a domingo (com uma folga semanal), das 5:40 às 14:00 horas, 

com apenas 20 minutos de intervalo para repouso e alimentação; após, retornava às 

17:30 horas para trabalhar em novo turno até às 23:00 horas, sem intervalo, sendo que 

uma vez por semana findava este segundo turno à 00: 00 hora; fora da temporada (abril 

a setembro), trabalhou nos mesmos dias e horários, não trabalhando em segundo turno. 
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Afirma que trabalhou em todos os feriados da contratualidade; que trabalhou exposta a 

agentes insalubres relativos ao serviço de limpeza de banheiros dos clientes, executado 

pelo menos duas vezes por semana, sem o recebimento dos EPIs adequados. Destaca 

que a reclamada não homologou a rescisão no sindicato da categoria, conforme previsto 

na cláusula 24ª da CCT, devendo incidir a multa estipulada na cláusula 28ª do referido 

instrumento, assim como descumpriu diversas outras cláusulas convencionadas. Aduz 

que teve que devolver à reclamada o valor de R$4.202,00 referente à multa rescisória de 

40% sobre o FGTS. Juntou procuração e documentos às fls. 31-105.  

A ação foi ajuizada em 20/04/2020 e a reclamante atribuiu à 

causa o valor de R$259.625,65, submetendo o dissídio ao procedimento ordinário. 

A reclamada apresentou defesa por escrito (fls. 124-144) 

arguindo a prescrição quinquenal e contestando as pretensões deduzidas pela 

reclamante, alegando, em síntese, que não havia pagamento de salário extrafolha, mas 

de um “extra” que esta fazia para complementar a renda como freelancer em eventos da 

empresa; que a jornada de trabalho compreendia o horário das 05:40 às 11:00 horas e 

das 12:00 às 14:00 horas, com 1 hora de intervalo para alimentação; destaca que a 

reclamante raramente extrapolou os limites legais em sua jornada e quando ocorreu 

necessidade de prorrogação houve a devida contraprestação. Nega o contato da 

reclamante a agentes insalubres no desempenho laboral, a devolução da multa rescisória 

de 40% sobre o FGTS e o descumprimento de cláusulas convencionais, arguindo a 

desnecessidade de homologação da rescisão perante o sindicato após o advento da Lei 

nº 13.467/2017. Por fim, pugna pela condenação da reclamante nas penalidades por 

litigância de má-fé. Juntou procuração (fl. 120) e documentos às fls. 

145-294.    

A reclamante apresentou réplica às fls. 301-335. 

Em instrução, o juízo interrogou a representante da reclamada e 

inquiriu três testemunhas, sendo uma apresentada pela reclamante e duas pela 

reclamada, cujos teores estão disponibilizados em áudio e vídeo no PJe mídias e, 

prescindindo as partes da produção de outras provas, encerrou a instrução processual. 

Razões finais pelas partes às fls. 350-359. 

Relatados, DECIDE-SE: 

1. Da extinção dos pedidos sem indicação do valor 

correspondente   

A reclamada pugna pela extinção dos pedidos sem indicação do 
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valor correspondente, alegando que sequer foram juntados pela reclamante os cálculos 

de liquidação a fim de demonstrar os parâmetros por ela utilizados.  

O artigo 840, § 1º, da CLT, dispõe que a reclamação escrita 

deverá conter o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, 

o que foi atendido pela reclamante. Desse modo, embora pudesse apresentar maior 

detalhamento acerca dos valores, a lei assim não exige. Por consequência, afastase a 

arguição para extinção de pedidos suscitada pela reclamada.   

2. Da prescrição quinquenal 

A reclamada argui a prescrição quinquenal, na forma do artigo 7º 

da CRFB e art. 11 da CLT. 

Considerando-se que o contrato de emprego entre as partes 

vigeu de 17/09/2012 a 04/01/2019; que a norma contida no artigo 7º, inciso XXIX, da 

Constituição Federal assegura prazo prescricional de cinco anos e que a presente 

reclamatória foi ajuizada em 20/04/2020, pronuncia-se a prescrição das pretensões 

relativas a créditos vencidos até o dia 19/04/2015. 

3. Do salário extrafolha  

A reclamante postula o reconhecimento de salários pagos “por 

fora”, no valor de R$2.000,00 por mês, no período compreendido entre janeiro de  2014 

até a sua dispensa em 04/01/2019, bem como o pagamento das integrações e reflexos da 

referida parcela informal sobre 13º salários, férias acrescidas de 1/3, FGTS, horas extras 

e aviso prévio, pelo valor de R$24.333,32. 

A reclamada combate a pretensão aduzindo que não havia 

pagamento de salário extrafolha, mas de um “extra” que a reclamante fazia para 

complementar a renda como freelancer em eventos da empresa. Assevera que tem 

parceria com o Hotel Miramar, motivo pelo qual fazia alguns eventos e a reclamante 

sempre insistiu em participar para complementar sua renda, havendo recibos de todos 

os valores referente aos “extras” que ela fazia, e pugna pela rejeição do pedido.  

A prova oral revela que a reclamante atuou na reclamada 

inicialmente como serviços gerais durante os três primeiros meses do contrato de 

trabalho e depois como repositora de alimentos, também executando algumas vezes o 

trabalho de garçonete, cumprindo jornada em 6 dias por semana, em horários 

aproximados das 06:00 às 14:00 horas ou das 08:00 às 16:00 horas. 

A prova oral  também demonstra que os empregados mais 
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antigos do restaurante tinham a oportunidade de fazer um “trabalho extra” no período 

da noite, em meses esporádicos, que no caso da reclamante envolvia o horário das 18: 

00 às 22:00/22:30 horas, com remuneração em separado, por diária e com repasse 

mensal, de acordo com os dias trabalhados  em cada mês.  

Esse trabalho no “segundo turno” e relacionado ao jantar 

acontecia no período conhecido como “alta temporada” compreendendo meados de 

dezembro ao final de março, sendo que nos outros meses do ano havia oportunidade 

deste trabalho em noites esporádicas nas quais eram servidas refeições à noite para 

cumprir o contrato com o Hotel e atender grupos fechados que já haviam contratado o 

jantar com este ou eventos especiais como algumas festas e casamentos. 

As diárias desse labor referente aos dias em que era servido o 

jantar no início girava em torno de R$60,00 a R$80,00 e podiam ser superiores, 

dependendo das contratações de cada evento, como por exemplo em casamentos, 

quando a diária geralmente era de maior valor. Em determinado momento, esse “extra” 

passou a ser um valor mensal fixo para os jantares de temporada, não havendo esse 

trabalho à noite a partir do  início da Pandemia provocada pelo Covid-19 por falta de 

demanda.  

Em depoimento pessoal, a representante da reclamada 

esclareceu que no mês de setembro às vezes trabalhavam 10 dias à noite, em vista da 

vinda de estudantes chilenos e bolivianos, o mesmo ocorrendo em outubro de cada ano; 

em novembro, na segunda quinzena, iniciavam com 10 a 12 dias de atendimentos à noite; 

de dezembro a março o serviço de noite era permanente; nos demais meses (abril a 

agosto) muito raramente havia o “extra” em alguns eventos específicos, quando ocorria o 

pagamento por dia. 

Questionada em audiência sobre o recibo de fl. 268, datado de 1º 

/05/2017, no qual está consignado o valor de R$3.800,00, a representante da reclamada 

afirmou que o valor se refere à contraprestação do salário normal do contrato de trabalho 

cumprido durante o dia, mais os “extras” dos dias relativos ao turno da noite, ou seja, o 

total ganho pela reclamante relativamente ao mês de abril de 2017, incluído o salário e o 

pagamento dos “extras”  como freelancer. 

A testemunha arrolada pela reclamante (ANA PAULA OTOBELLI), 

deixou evidenciado que estava prestando depoimento para auxiliar a reclamante em suas 

pretensões, sendo-lhe inclusive oportunizada a retratação por não estar falando a 

verdade quanto à alegada atividade de limpeza de banheiros pela reclamante, o que 

retira substancialmente a credibilidade das afirmações por ela prestadas. Inobstante, a 

testemunha declara relativamente ao curto período em que trabalhou a para reclamada 

que: "trabalhou na reclamada de fevereiro de 2017 a 01/08/2017 como operadora de 
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caixa; trabalhava das 8:00 às 16:00 horas e retornava às 17:30 até 23:30 horas, isso 

durante o período da temporada; quando encerrava a temporada, trabalhava apenas 

no período da manhã; a temporada abrangia os meses de fevereiro e março de cada 

ano; de abril a julho trabalhou apenas no período normal, que envolvia o café da manhã 

e o almoço; a reclamante trabalhava durante o dia e algumas vezes à noite, durante à 

temporada; a reclamante era cuidadora do buffet (café da manhã e almoço); a 

reclamante por causa do buffet às vezes entrava antes e na temporada trabalhavam (ela 

e a reclamante) aproximadamente das 5:40 até às 13:30 /14:00 horas. 

A prova oral ainda demonstra que não havia obrigatoriedade ou 

imposição da reclamante ou dos demais empregados da reclamada para trabalharem no 

turno referente ao jantar, mas que havia um interesse dos próprios funcionários em 

realizar tal trabalho “extra” em vista da substancial retribuição financeira, sendo dada 

preferência aos empregados mais antigos para trabalhar no jantar que era servido das 

19:00 às 22:00 horas em períodos específicos, ativando-se os que se habilitavam a fazer 

o “extra” em horários que variavam das 17:30/18:00 às 22:00/22:30 horas. 

Nesse sentido, a própria reclamante expõe na petição inicial que 

recebia um valor “superior à média” em relação a este trabalho referente ao jantar e 

eventos esporádicos (fl. 07), denotando-se, inclusive por tal motivo, que esta atividade ou 

turno se referia a um contrato lateral, distinto e separado da relação empregatícia, no 

qual a reclamante auferia rendimento diferenciado e especial em relação às horas 

laboradas, com sua total anuência e no pleno exercício de sua liberdade de contratar, cuja 

circunstância inegavelmente lhe era mais vantajosa.  

Assim, o reconhecimento da existência do contrato em separado 

e com remuneração mais vantajosa à trabalhadora inclusive encontra ressonância no 

princípio da primazia da realidade dos fatos que envolveram as relações estabelecidas 

pelas partes.  

Nessas condições, os elementos probatórios permitem concluir 

com segurança que a reclamante não recebia salário extrafolha, mas em determinadas 

épocas percebia remuneração pelo trabalho em turno distinto daquele para o qual fora 

contratada. Desse modo, o contrato de emprego era para o horário que envolvia o café 

da manhã e o almoço, sendo que pelos serviços prestados à noite houve ajuste específico 

e contrato em separado convencionado pelas partes para pagamento com base em 

diárias eventuais realizadas no período fora de temporada (abril a novembro) e por valor 

fixo mensal de aproximadamente R$2.000,00 durante a temporada de veraneio 

(dezembro a março). Logo, não se tratava de salário extrafolha, mas tecnicamente de um 

ajuste para a prestação de serviços em eventos e jantares. 

Em decorrência, rejeita-se o pedido de reconhecimento de 
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salários extrafolha, no valor de R$2.000,00 por mês, bem como o pagamento das 

integrações e reflexos da referida parcela informal sobre 13º salários, férias acrescidas de 

1/3, FGTS, horas extras e aviso prévio.  

4. Das horas extras e feriados 

A reclamante postula o pagamento das horas excedentes da 8ª 

hora diária, de segunda a sexta-feira, da 4ª hora aos sábados e da 44ª hora semanal, com 

os adicionais convencionados de 60% para as duas primeiras horas extras e 70% para as 

demais; das horas decorrentes da supressão do intervalo intrajornada para repouso e 

alimentação, com os mesmos adicionais referidos; das horas trabalhadas em domingos 

e feriados com adicional de 100%; das decorrentes da supressão dos intervalos 

interjornadas mínimos obrigatórios, que deveriam ter sido concedidos à razão de 11 e 35 

horas, entre dias e semanas de trabalho, respectivamente, com o adicional de 50%; e do 

adicional noturno convencionado de no mínimo 30% para cada hora trabalhada após às 

22:00 horas. Ainda, que todas as horas acima sejam pagas com integração aos salários, 

gerando reflexos em DSR’s e, com estes, em 13º salários, férias com 1/3, aviso prévio e 

FGTS, pelo valor de R$119.176,12. Com relação ao pagamento em dobro (adicional de 

100%) dos 63 feriados trabalhados, atribui o valor de R$15.494,00.  

Para tanto, a reclamante aduz que cumpriu jornada nos dois 

primeiros anos de contrato e durante a temporada (outubro a março), de segunda-feira 

a domingo (com uma folga semanal), das 8:00 às 16:00 horas, com apenas 20 minutos de 

intervalo para repouso e alimentação; após, retornava às 17:30 horas para trabalhar em 

novo turno até às 23:00min, sem intervalo; neste período, uma vez por semana, findava 

o segundo turno à 00:00 hora; que fora da temporada (abril a setembro), trabalhava nos 

mesmos dias e horários, sem labor no segundo turno.  Acrescenta que após os dois 

primeiros anos de contrato e durante a temporada (outubro a março), trabalhou de 

segunda-feira a domingo (com uma folga semanal), das 5:40 (abria o café da manhã) às 

14:00 horas, com apenas 20 minutos de intervalo para repouso e alimentação; após, 

retornava às 17:30 horas para trabalhar em novo turno até às 23:00 horas, sem intervalo, 

sendo que uma vez por semana findava este segundo turno à 00: 00 hora; fora da 

temporada (abril a setembro), trabalhou nos mesmos dias e horários, não trabalhando 

em segundo turno.   

A reclamada rechaça os fatos e as pretensões,sustentando que a 

jornada de trabalho da reclamante compreendia o horário das 05:40 às 11:00 horas e das 

12:00 às 14:00 horas, não extrapolando os limites legais. Aduz ainda que quando ocorreu 

necessidade de prorrogação ou trabalho em feriados, houve a devida contraprestação. 

De outra parte, destaca que tem parceria com o Hotel Miramar, motivo pelo qual fazia 

alguns eventos e a reclamante sempre insistiu em participar para complementar sua 
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renda,  atuando como “freelance” e que tais períodos laborados não constituem horas 

extras. 

Os autos deixam assente que o contrato de emprego da 

reclamante era para o horário que envolvia o café da manhã e o almoço, compreendendo 

o horário das 05:40 às 14:00 horas, com intervalo de 1 hora em 6 dias por semana. Assim, 

a reclamante cumpria jornada de 7 horas e 20 minutos em 6 dias por semana, perfazendo 

carga semanal de 44 horas, sendo certo que nas épocas de temporada e 

esporadicamente em alguns eventos fora da temporada a reclamante prestava serviços 

à noite mediante ajuste específico e em separado para recebimento com base em diárias 

e por valor fixo mensal de aproximadamente R$2.000,00 durante a temporada de 

veraneio (dezembro a março).  

Assim sendo, a atividade “extra” como freelancer da reclamante, 

atinente ao jantar e eventos esporádicos realizados à noite, com remuneração “superior 

à média”  e livremente contratada pela reclamante, nos períodos em que ocorria, 

envolvendo o horário das 17:30/18:00 às 22:00:22:30 horas, por tecnicamente se referir a 

outro contrato ajustado em separado pelas partes, não integra a jornada da reclamante 

e não configura trabalho extraordinário vinculado aopacto laboral. 

Convém ressalta que a reclamante encerrava sua jornada 

empregatícia às 13:50/14:00 ou às 16:00/16:20 horas, dependendo dos períodos em que 

começava por volta das 05:40/06:00 ou das 08:00 da manhã, sendo que quando fazia o 

“extra” do jantar apenas começava próximo das 18:00/18:30 ou pouco antes das 19:00 

horas, inferindo-se desse panorama que esse período não configura a prorrogação de 

horas, diante do expressivo lapso de tempo entre o  término da jornada e início do “extra”, 

que podia chegar perto de cinco horas quando a saída do emprego ocorria às 13:50/14:00 

horas e o início do contrato em separado acontecia próximo das 19:00 horas, salientando-

se que o jantar era servido das 19:00 às 22:00 horas e a reclamante atuava como 

repositora do buffet ou garçonete nestas ocasiões.  

Logo, para fins de horas extras serão consideradas apenas as 

jornadas laborais da reclamante no trabalho diurno envolvendo o café da manhã e o 

almoço,  convindo ressaltar que pelos dados declinados na exordial a pretensão de horas 

extras está primordialmente calcada aos meses de outubro a março, apontados como de 

temporada e nos quais havia o labor no segundo turno para o jantar. 

A prova oral produzida confirma a exatidão dos controles de 

frequência carreados pela reclamada às fls. 152-246, contendo marcações variáveis 

efetuadas em consonância com a realidade pela própria trabalhadora. Também revela a 

concessão do intervalo intrajornada de 1 hora para refeição e descanso e que havia  

intervalo de café da manhã de 30/35 minutos e outro intervalo para  almoço de 
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aproximadamente 40 minutos, sendo que a reclamante usufruía deste nos momentos de 

menor movimento do restaurante.  

Os depoimentos prestados ainda corroboram o asserido pela 

reclamada no sentido de que as horas trabalhadas em feriados sempre foram 

compensadas por folgas em outro dia da semana, sem prejuízo da folga semanal 

regularmente concedida.  

A testemunha da reclamante (ANA PAULA OTOBELLI), declarou:  

… que trabalhou na reclamada de fevereiro de 2017 a 01/08 /2017 

como operadora de caixa; das 8:00 às 16:00 horas e, no período de temporada,  retornava 

para o ”extra" às 17:30 e trabalhava até 23:30 horas; quando encerrava a temporada, 

trabalhava apenas no período da manhã;  

… que a reclamante trabalhava durante o dia e algumas vezes à 

noite, durante a temporada;  

… que a reclamante era cuidadora do buffet (café da manhã e 

almoço) e na temporada trabalhavam das 5:40 até às 13:30/14:00 horas e  à noite às 

começavam às 18:00 horas, pois o estabelecimento iniciava a janta às 19:00 horas;  

… que o restaurante normalmente fechava às 22:00 horas, 

permanecendo por mais tempo em alguns feriados em períodos de festas de final de 

ano."  

A primeira testemunha da reclamada (VALDIRENE APARECIDA 

CANDIDO), declarou: 

… que trabalha para a reclamada desde 2009 das 8:00 às 16:20 

horas;  

… que a reclamante trabalhava em três setores; como 

garçonete, a reclamante trabalhava das 8:00 às 16:20 horas; antes, como serviços gerais, 

o horário era o mesmo; após passou a ser repositora, entrando às 6:00 e saindo às 14:00 

horas;  

… que a reclamante tomava café com os demais colegas, mas o 

horário de almoço era diferente, pois fazia o intervalo de acordo com o que fosse melhor 

para ela, conforme o movimento, fazendo o intervalo no período em que este era mais 

calmo;  

… que todos os domingos e feriados trabalhados geravam folga 

e remuneração;  
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A segunda testemunha da reclamada (ADILA REGINA DOS SANTOS 

SILVA), declarou:  

… que trabalhou de outubro de 2014 até no final de 2016; 

retornou em final de 2018 e continua atualmente; trabalhou como garçonete e operadora 

de caixa; como garçonete trabalhou das 8:00 às 16:20 horas; trabalhava no período da 

noite na temporada, entendido como dezembro a março; nesse período, à noite a 

entrada era às 18:30/19:00 e o restaurante encerrava às 22:00 horas, sendo que saía um 

pouco mais tarde para arrumar as coisas;  

… que a reclamante trabalhava das 8:00 às 16:20 horas como 

garçonete; como repositora entrava às 6:00 e saía entre 13:50/14:00 horas; trabalhavam 

em feriados, mas havia compensação com folgas, ou seja, haveria duas folgas na semana, 

a normal e a compensatória do trabalho no feriado;  

… que a reclamante tinha intervalo para café pela manhã, de 

aproximadamente 30 minutos, às 10:00 horas e depois um intervalo para almoço de 30 

a 40 minutos, nos horários de menor movimento;  

… que o período da noite era pago mensal de acordo com o 

número de dias trabalhados; o intervalo da reclamante dependia do fluxo de clientes, 

quando fosse melhor para ela; a reclamante chegava mais cedo, por volta das 17/17:30 

horas, mais vinha diretamente da academia e se arrumava no local, comia, fazia lanche 

light, e só começava a trabalhar às 18:30 horas; o máximo que saíam à noite era às 22: 

30 horas e o restaurante fechava para o público às 22:00 horas.  

Nessas condições, reconhecido o trabalho prestado no período 

noturno que aconteceu em épocas específicas como um contrato de prestação de 

serviços em separado, devidamente remunerado, verifica-se que a reclamante não 

comprovou a prática de labor extraordinário relativo ao contrato de emprego e nem a 

ausência de concessão do intervalo intrajornada.  

Além disso, a reclamante não apontou diferenças de horas 

extras em sua manifestação à contestação e documentos abojados pela reclamada (fls. 

301-335), nem mesmo por amostragem, porventura extraídas do cotejo dos controles de 

jornada e recibos de pagamento juntado aos autos.  

Ademais, o acervo probatório demonstra a concessão regular 

dos intervalos intrajornada, da folga semanal e das respectivas folgas compensatórias 

dos feriados trabalhados durante a contratualidade, bem como a concessão do intervalo 

interjornadas regular de 11 horas, conforme preconizado pelo art. 66 da CLT.   

Nesse contexto, rejeita-se o pleito de horas extras, incluindo as 
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relativas a domingos e feriados (compensados por folgas), intervalos intrajornada e 

interjornadas.  

5. Do adicional de insalubridade 

A reclamante pugna pelo pagamento do adicional de 

insalubridade, em grau máximo de 40%, mês a mês, com reflexos em 13º salário, férias 

ascrescidas de 1/3, horas extras, aviso prévio e FGTS; aduzindo que inicialmente laborava 

na função de auxiliar de serviços gerais, mas passou a exercer a função de abastecedora 

do buffet, e nos períodos em que não precisava abastecer o restaurante, limpava os 

banheiros dos clientes, pelo menos, duas vezes por semana, quando era necessário, 

inclusive nos períodos noturnos. Acrescenta que o restaurante possuía grande fluxo de 

pessoas e que em suas atividades mantinha contato direto com agentes químicos 

utilizados na fabricação dos produtos fornecidos pela empresa.  

A reclamada contesta o pedido, negando que a reclamante 

efetuasse a limpeza e banheiros e do estabelecimento, assim como o contato da 

trabalhadora  com a agentes insalubres no desempenho laboral.  

A testemunha convidada a depor pela reclamante (ANA PAULA 

OTOBELLI), inicialmente declarou que esta cuidava da limpeza dos banheiros dos 

funcionários na periodicidade de uma a duas vezes por dia, normalmente em todos os 

dias; e que era a reclamante quem efetuava tal serviço, não havendo rodízio com outras 

pessoas para essa limpeza. Contudo, ao ser advertida de seu compromisso de dizer a 

verdade (porquanto a própria reclamante relatou que efetuava o serviço de limpeza dos 

banheiros em periodicidade diferente de duas vezes por semana), a testemunha se 

retratou afirmando que não se lembrava bem da reclamante efetuando este serviço e se 

realizava a limpeza em todos os dias.  

Por outro lado, afigura-se razoável a tese da reclamada de que a 

reclamante não podia efetuar serviço de limpeza de banheiros, porquanto cuidava do 

buffet, sendo incompatível o desempenho das duas funções.  

Visto por outro prisma, as testemunhas apresentadas pela 

reclamada comprovaram que a reclamante apenas executou o serviço de limpeza de 

banheiro eventualmente nos dois ou três primeiros meses da contratualidade, quando 

exercia as atividades de serviços gerais, ou seja, o contato eventual com agentes 

insalubres ocorreu em período abrangido pela prescrição quinquenal.  

O conjunto probatório conduz à ilação segura no sentido de que 

a reclamante só se ativou nos trabalhos de limpeza quando exerceu as funções de Auxiliar 

de Serviços Gerais e que isso ocorreu apenas nos primeiros meses do contrato, período 

abarcado pela prescrição quinquenal.  Não tendo a reclamante feito prova das atividades 
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invocadas na exordial no período imprescrito, rejeita-se o pleito de adicional de 

insalubridade. 

6. Da devolução da multa rescisória 

A reclamante postula a condenação da reclamada ao 

pagamento da multa de 40% do FGTS depositado em sua conta vinculada, pelo valor 

R$4.202,00; alegando que quando foi dispensada a empresa determinou 

imediatamente que fosse realizada a devolução de referida multa.  

A reclamada nega que a reclamante tenha devolvido o valor da 

multa rescisória de 40% sobre o FGTS e propugna pela rejeição do pedido.  

Diante dos termos da defesa, da prova documental apresentada 

pela reclamada comprovando o depósito da multa rescisória de 40% (fl. 294) e da regra 

contida no art. 818, inciso I, da CLT, cabia à reclamante a prova dos fatos declinados na 

prefacial. Contudo, desse encargo não se desvencilhou, não trazendo aos autos nenhum 

elemento que desse suporte à pretensão e deixando de comprovar que devolveu o 

expressivo valor da multa à empregadora.  

Destaca-se que a mera ausência de homologação da rescisão 

perante o sindicato não possui o condão de comprovar a propalada exigência patronal e 

a efetiva devolução da multa. Em decorrência, rejeita-se o pedido.  

7. Da multa por falta de homologação da rescisão 

A reclamante pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da multa de R$1.602,00 em decorrência da falta de homologação da rescisão 

contratual, que seria obrigatória em razão do disposto na cláusula 24ª da CCT 2018-2019, 

revertida à entidade sindical correspondente (SECHOBAR), conforme cláusula 28ª do 

referido instrumento normativo. 

A reclamada defende a desnecessidade de homologação da 

rescisão perante o sindicato após o advento da Lei nº 13.467/2017 e postula a 

improcedência do pedido. 

Sem adentrar no mérito da obrigatoriedade da homologação da 

rescisão contratual da reclamante, ocorrida após o advento da Lei nº 13.467/2017, 

constata-se que, em conformidade com CCT invocada a penalidade constitui direito da 

entidade sindical e não da demandante. Logo, rejeita-se o pedido.  

8. Das multas  convencionais 

Postula a reclamante o pagamento da multa equivalente a 50% 
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sobre o menor piso da categoria, por empregado, por mês, por infração, prevista na 

cláusula 57ª das CCT's, pelo descumprimento das cláusulas estabelecidas nas CCT´s 

2015/2016, 2016/2018, 2017/2018 e 2018/2019, pelo valor de R$49.322,00; 

argumentando que a reclamada infringiu a cláusula décima das CCT´s 2015/2016, 2016 

/2018, 2017/2018 e 2018/2019 que trata do ADICIONAL NOTURNO; a cláusula vigésima 

quarta da CCT 2018/2019, que trata da HOMOLOGAÇÃO NA RESCISÃO; a cláusula 

quadragésima das CCT´s 2015/2016, 2016/2018, 2017/2018 e 2018/2019, que trata do 

ADICIONAL DA HORA EXTRAORDINÁRIA e a cláusula quadragésima segunda das CCT´s 

2015/2016, 2016/2018, 2017/2018 e 2018/2019 que trata do REPOUSO SEMANAL E 

FERIADO. 

A reclamada aduz que não houve o descumprimento de 

cláusulas convencionais.  

Com efeito, restou comprovado que a reclamada não 

descumpriu as cláusulas convencionadas indicadas pela reclamante, destacando-se 

quanto à obrigatoriedade de homologação da rescisão contratual de empregado com seis 

ou mais meses de serviço que as CCT's já contém multa específica em favor do ente 

sindical (cláusula 28ª), não aplicando-se a multa prevista na cláusula 57ª em favor da 

reclamante para tal hipótese, sob pena de configuração de bis in idem.  

Em consequência, rejeita-se o pedido.  

9. Da litigância de má-fé 

Rejeita-se o pleito de condenação da reclamante nas 

penalidades por litigância de má-fé, formulado pela reclamada, por não se vislumbrar a 

prática de nenhuma das condutas capituladas pelo art. 793-B da CLT.  

10. Dos benefícios da gratuidade da Justiça 

Diante da faculdade conferida pelo artigo 790, § 3º, da CLT e do 

declarado e requerido na exordial, concede-se à reclamante os benefícios da gratuidade 

da Justiça. 

11. Dos honorários advocatícios sucumbenciais 
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Considerando-se que a parte reclamante é beneficiária da 

gratuidade da Justiça e diante da declaração de inconstitucionalidade da norma contida 

no § 4º do art. 791-A da CLT proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5766, aquela não responderá pelos honorários 

advocatícios sucumbenciais. 

CONCLUSÃO 

Pelo exposto, a 1ª VARA DO TRABALHO DE BALNEÁRIO 

CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, REJEITA A PRELIMINAR suscitada pela reclamada e 

resolve a presente demanda com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, incisos 

I e II, do CPC em vigor, PRONUNCIANDO a prescrição das pretensões relativas a eventuais 

créditos vencidos até o dia 19/04/2015; REJEITANDO os pedidos formulados por -----------

------------------------------ contra a empresa individual ----------------------------------------- - ME e 

julgando IMPROCEDENTES as pretensões deduzidas pela reclamante na presente 

reclamação trabalhista. 

Considerando-se que a parte reclamante é beneficiária da 

gratuidade da Justiça e diante da declaração de inconstitucionalidade da norma contida 

no § 4º do art. 791-A da CLT proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5766, aquela não responderá pelos honorários 

advocatícios sucumbenciais. 

A reclamante responderá pelas custas processuais em favor da 

União, no importe de R$5.192,51, calculadas sobre o valor de R$259.625,65, atribuído à 

causa, de cujo recolhimento fica dispensada em virtude da concessão dos benefícios da 

gratuidade da Justiça. 

Intimem-se as partes para ciência desta decisão. 

BALNEARIO CAMBORIU/SC, 20 de janeiro de 2022. 

VALDOMIRO RIBEIRO PAES LANDIM 

Juiz(a) do Trabalho Substituto(a) 
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