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Poder Judiciário  

Justiça do Trabalho  

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região 

  

Ação Trabalhista - Rito Ordinário  
0101144-37.2020.5.01.0204 

  

  

Processo Judicial Eletrônico 

  
Data da Autuação: 09/12/2020  

Valor da causa: R$ 42.424,00  

  

Partes: 

RECLAMANTE: ____  
ADVOGADO: JOSÉ SOLON TEPEDINO JAFFÉ  
RECLAMADO: __  
ADVOGADO: RICARDO CESAR RODRIGUES PEREIRA  
ADVOGADO: WALQUER FIGUEIREDO DA SILVA FILHO 
PAGINA_CAPA_PROCESSO_PJEADVOGADO: MARIA CAROLINA CARELLI DE OLIVEIRA  

PODER JUDICIÁRIO  

JUSTIÇA DO TRABALHO  

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO 

4ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias 

ATOrd 0101144-37.2020.5.01.0204  

RECLAMANTE: __ 

RECLAMADO: ____, qualificado(a) nos autos, 

ajuizou reclamação trabalhista no dia 09/12/2020 em face de __, dizendo-se admitido(a) em 

01/02/2019, na função de supervisor e dispensado(a) em 30/06/2019, tendo recebido como último 

salário a importância de R$3.000,00. Postula as verbas e direitos elencados na prefacial, arrimado nos 

fatos e fundamentos lá expostos. 

Nos termos do Ato Conjunto nº 05/2020 CSJT/CGJT e na forma 
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do Ato 11, CGJT, art.6º, foi adotado o rito processual estabelecido no art.335 do CPC, conforme 

despacho de id dd94d15. 

Emenda substitutiva à petição inicial, id 362527e. 

O Reclamado apresenta defesa na forma de contestação 

(id eea4f70). 

Manifestação da Ré, id 4ddc2ab. 

Réplica e Tréplica, respectivamente nos ids c045e8e e 97d85b2. 

Colhido os depoimentos pessoais da parte autora e do preposto 

da Ré, bem como ouvidas as testemunhas. 

Declarando as partes não terem mais provas a produzir, foi 

encerrada a instrução processual. 

Razões finais do Reclamante, id 636995f. 

É o relatório. 

Tudo visto e examinado 

DECIDE-SE 

DO RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO 

Alega a parte autora que foi admitido pela Reclamada em 01/02 /2019, para 

exercer a função de supervisor, sendo demitido em 30/06/2019, quando recebia salário de 

R$3.000,00. 

Não obstante a Ré se recusara a registrar o contrato de trabalho 

em sua CTPS, em desobediência ao disposto no art. 29 da CLT.  

Diante da rescisão sem justa causa, busca o autor o 

recebimento das verbas rescisórias. 

Sustenta o obreiro que estava sujeito a jornada de segunda-feira 

a sexta-feira, de 07h às 20h, com 20min de intervalo intrajornada. 

O Reclamante revela ainda que, no dia em que foi demitido, foi 

xingado pelo diretor logístico, o Sr. __, “de safado” e “ladrão” na presença dos demais colegas de 

trabalho. 

Em sua peça de bloqueio a Ré nega a contratação do obreiro, 
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bem como assevera que a prestação de labor do mesmo ocorreu mediante empresa interposta, qual 

seja, AD LOG. 

Em tréplica, a Ré indica a existência do processo 

010117812.2020.5.01.0204, no qual o Reclamante busca o reconhecimento do vínculo empregatício 

com  __e a responsabilidade subsidiária de __. 

 A  atenta  leitura  dos  autos  do  processo  0101178- 

12.2020.5.01.0204, que tramita perante o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias, evidencia 

que se trata de contrato de trabalho diverso daquele objeto dos presentes autos. Não por acaso, o 

Juízo da 04ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias afastou a conexão (conforme despacho de id 

ab98ae0, nos autos do processo 010117812.2020.5.01.0204). 

Contrato celebrado entre __ e __, em 03/01/2020, id bc6b08c, tendo como 

objeto o transporte de cargas na condição de transportador agregado independente (TAC 

independente). 

Em seu depoimento pessoal, o Reclamante relata: 

“(…) que foi dispensado pelo Sr. 

Marcílio; que foi chamado de ladrão e safado, pelo Sr. Marcílio ; que 

sempre prestou contas com o Sr. Marcílio; que foi expulso da sala pelo Sr. 

Marcílio; (…).” (grifos nossos) A testemunha Rafael assevera: 

“que trabalhou na reclamada de 

janeiro de 2019 até julho de 2019, como ajudante de caminhão (…) que 

não teve a CTPS registrada; que havia terceirizadas no local, mas não sabe 

informar o nome de nenhuma; (…) que a reclamada tinha uns 6 caminhões; 

que não sabe informar o nome de nenhum motorista; que o reclamante 

trabalhou na reclamada; que o reclamante entrou em fevereiro de 2019; (…) 

que o reclamante era supervisor; que o depoente era subordinado ao 

reclamante; que o depoente chegava para trabalhar 5h e pouco ou 6h; que 

começava a carregar os carros às 6h; que o reclamante chegava antes do 

depoente; (…) que se recorda do motorista Anailton; (…) que o depoente 

presenciou o Sr. Marcílio xingar o reclamante de vagabundo e safado, e 

"some daqui"; que houve uma gritaria; que o reclamante saiu nervoso e 

estressado e nunca mais o viu na empresa; que não se recorda o dia exato 

de julho de 2019 em que saiu; (…) que os motoristas da casa tinham a CTPS 

assinada e a maioria dos ajudantes não tinham; (…).” (grifos nossos) A 

testemunha Wellington sustenta: 

“que em 2019 o supervisor era o Sr. Jorge Luis 

(Carioca); que o reclamante não trabalhava como empregado da 

reclamada; que o reclamante prestava serviços para a AD Log, em 2019; 

que o reclamante nunca trabalhou diretamente para a reclamada; (…) 
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que o Sr. Jorge Luiz era quem passava as rotas às terceirizadas; que havia 

uma sala onde ficavam várias terceirizadas; que o reclamante ficava 

nessa sala; que o reclamante contratava motoristas para transportar 

mercadoria da reclamada, em nome da AD Log; (…) que o Sr. Anailton foi 

contratado por uma terceirizada; que o Sr. Anailton cedia caminhões 

para serem carregados na reclamada.” (grifos nossos) 

Tendo a Ré alegado que a prestação de labor do autor ocorrera 

mediante a empresa __, atraiu para si o ônus da prova da ausência do vínculo empregatício. 

Por certo que o pacto entre a Reclamada e __não socorre a tese da Ré uma 

vez que fora celebrado em período posterior ao suposto período vínculo dos autos. 

As testemunhas apresentam depoimentos contraditórios. Ao 

passo que o Sr. Rafael atesta o labor do autor diretamente à Ré, o Sr. __ localiza o obreiro como 

empregado de __. 

Não obstante, o Juízo não pode ignorar as inconsistências do 

depoimento da testemunha Rafael. Em um primeiro momento, informou desconhecer os nomes dos 

motoristas, e posteriormente afirmou se recordar do Sr. __. 

Acrescente-se que o Sr__declarou que iniciava labor na Ré 

antes das 06h e que o Reclamante já havia iniciado a sua jornada. Tal afirmação afronta a jornada 

ventilada na exordial (07h às 20h) e a relatada pelo autor em seu depoimento pessoal (06h às 20h). 

A testemunha __ainda atesta o relato do autor de que fora 

xingado pelo Sr Marcílio. Contudo, tal relato vai de encontro aos fatos apresentados na peça de 

ingresso que expressamente apontou o Sr. __como autor do ato ilícito. 

Diante das incongruências, patente que o depoimento da 

testemunha Rafael não se presta como meio de prova. 

Por outro lado, o depoimento do Sr. __ é solar ao 

rechaçar a tese do autor de vínculo empregatício com a Ré, tendo em vista que o Reclamante seria 

empregado de empresa estranha a lide, qual seja, __. 

Sendo assim, improcedente o pedido de reconhecimento de 

vínculo de emprego entre o  __e __. 

Não reconhecido o vínculo, improcedem os pedidos de 

anotação da CTPS, verbas rescisórias (saldo de salário, aviso-prévio, 13º salários, férias acrescidas do 

terço constitucional, FGTS, multa de 40% do FGTS, multas dos arts. 467 e 477 ambos da CLT), horas 

extras (aqui incluídos seus reflexos), intervalo intrajornada e dano moral. 
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DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA 

A parte autora pleiteia o benefício da gratuidade de justiça, 

declarando não dispor de condições para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de seu 

sustento e de sua família. 

No caso dos autos, à míngua de prova de que o Reclamante 

atualmente esteja inserido no mercado de trabalho, auferindo remuneração superior à especificada 

no art. 790, §3º da CLT, presumo verdadeira a declaração constante no id 66d622a. 

Assim, entendo que foi atendida a exigência do art. 790, § 4º, da CLT, 

introduzido pela Lei nº 13.467/2017, aplicando-se supletivamente o disposto nos arts. 1º da Lei nº 

7.115/83 e 99, § 3º, do CPC/15. 

Dessa forma, concedo à parte autora os benefícios da justiça 

gratuita. 

  

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

Uma vez que a ação trabalhista foi distribuída a partir da 

vigência da Lei n. 13.467/2017, a fase postulatória já era regida pela nova legislação, tornando 

plenamente aplicável a sistemática dos honorários advocatícios, inclusive o critério de sucumbência 

recíproca, previsto no art. 791-A, 3º, CLT. 

Ainda se que observe nos autos a sucumbência da parte autora 

em relação a pedidos elencados na exordial, considerando a gratuidade judiciária deferida, dispensado 

do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. 

Tal determinação está em consonância ao entendimento 

consignado pelo Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada no dia 20/10 /2021, no 

julgamento da ADI nº 5766 que declarou inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, 

da CLT. 

Assim, considerando a repercussão geral e a força vinculante 

das decisões do órgão de cúpula, isento o reclamante, na condição de beneficiário da gratuidade de 

justiça, do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 

PELO EXPOSTO, resolve a 4ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias deferir a 

gratuidade de justiça, e no mérito julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação. 
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Custas pela parte autora, no importe de R$848,48, calculadas 

sobre o valor da causa de R$42.424,00, dispensadas neste ato. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

DUQUE DE CAXIAS/RJ, 16 de maio de 2022. 

MAUREN XAVIER SEELING 

Juíza do Trabalho Titular 
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https://pje.trt1.jus.br/pjekz/validacao/22051614323689900000153400998?instancia=1 
Número do processo: 0101144-37.2020.5.01.0204 
Número do documento: 22051614323689900000153400998 


