Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região - 1º Grau
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Consulta Processual
19/02/2016
ATENÇÃO: Processo tramitando pelo sistema PJe.
Para maiores detalhes acesse o sitio: http://pje.trt18.jus.br/primeirograu

Número:0010478-57.2013.5.18.0011
Classe: AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO
Valor da causa (R$): R$ 34.469,51
Id.

Documentos
Documento

Data da Assinatura

Tipo

448129

02/05/2013 14:27

Petição Inicial

Petição Inicial

448204

02/05/2013 14:27

procuração

Declaração de Hipossuficiência

448224

02/05/2013 14:27

carteira de trabalho

CTPS

448246

02/05/2013 14:27

CCT 2010

Convenção Coletiva de
Trabalho

448255

02/05/2013 14:27

CCT 2011

Convenção Coletiva de
Trabalho

448261

02/05/2013 14:27

cct 2012

Convenção Coletiva de
Trabalho

448278

02/05/2013 14:27

Extrato de pagamento referente Documento Diverso
ao mes de novembro

448287

02/05/2013 14:27

comprovante de pagamento
Documento Diverso
referente ao mes de dezembro

448294

02/05/2013 14:27

receituário controle especial

Documento Diverso

448305

02/05/2013 14:27

Receituário médico 01

Documento Diverso

448314

02/05/2013 14:27

receituário médico

Documento Diverso

448325

02/05/2013 14:27

Relatório médico

Documento Diverso

448337

02/05/2013 14:27

Dispensa por justa causa

Documento Diverso

448364

02/05/2013 14:27

Atestado médico

Atestado

448370

02/05/2013 14:27

Atestado médico

Atestado

454544

03/05/2013 13:24

Notificação

Notificação

532316

16/05/2013 17:21

Habilitação em processo

Documento Diverso

639151

05/06/2013 17:49

procuração

Documento Diverso

Id.

Documentos
Documento

Data da Assinatura

Tipo

639155

05/06/2013 17:49

PROCURAÇÃO

Procuração

782010

28/06/2013 16:23

Juntada de AR

Aviso de Recebimento (AR)

782011

28/06/2013 16:23

AR

Aviso de Recebimento (AR)

1159762 26/08/2013 10:55

Contestação

Contestação

1159763 26/08/2013 10:56

Banco de Horas

Documento Diverso

1159845 26/08/2013 10:56

Cartões de Ponto

Documento Diverso

1159848 26/08/2013 10:56

Cartões de Ponto 1

Documento Diverso

1159857 26/08/2013 10:56

Cartões de Ponto 2

Documento Diverso

1159864 26/08/2013 10:56

Cartões de Ponto 3

Documento Diverso

1159865 26/08/2013 10:56

Cartões de Ponto 4

Documento Diverso

1159882 26/08/2013 10:56

Cartões de Ponto 5

Documento Diverso

1159888 26/08/2013 10:56

CCT

Documento Diverso

1159899 26/08/2013 10:56

CCT e Cartões

Documento Diverso

1159904 26/08/2013 10:56

Ficha de Registro, fichas
financeiras

Documento Diverso

1159940 26/08/2013 10:56

Procuração e
Substabelecimento

Procuração

1159946 26/08/2013 10:56

Atos Constitutivos

Contrato Social

1179584 27/08/2013 12:09

Petição juntando Carta de
Preposição

Petições (outras)

1179585 27/08/2013 12:09

Carta de Preposição

Documento Diverso

1183703 27/08/2013 16:40

Ata da Audiência

Ata da Audiência

2287107 29/01/2014 09:15

Impugnação a Contestação

Manifestação

2311883 31/01/2014 09:45

Ata da Audiência

Ata da Audiência

2323515 03/02/2014 08:39

Sentença

Sentença

2417375 12/02/2014 09:53

Intimação

Intimação

2477161 18/02/2014 16:21

Embargos de Declaração

Embargos de Declaração

33d4d26 16/03/2014 18:29

Decisão

Decisão

7943e43 16/03/2014 18:29

Intimação

Intimação

eb6450c

26/03/2014 18:51

Recurso Ordinário

Recurso Ordinário

7b39fd3

26/03/2014 18:51

Recurso Ordinário

Documento Diverso

9fd79ef

26/03/2014 18:51

GFIP - Depósito Recursal

Documento Diverso

f3c1cb3

26/03/2014 18:51

Custas

Documento Diverso

a9caab2

31/03/2014 11:14

Intimação

Intimação

Id.

Documentos
Documento

Data da Assinatura

Tipo

e98f61e

23/04/2014 09:05

Minutar decisão

Decisão

f3fbc9c

23/04/2014 09:43

Certidão, expedientes e
movimentações

Certidão

168471e 23/04/2014 09:43

Certidão, expedientes e
movimentações

Certidão

66ee8b7 28/11/2014 13:14

Pedido de Baixa na CTPS

Petição (outras)

5afc114

05/12/2014 08:39

Despacho

Despacho

27c0644

05/12/2014 08:39

Intimação

Intimação

881cce5

08/12/2014 18:19

Intimação

Intimação

ac9798e

18/12/2014 11:34

CERTIDÃO DE
RECEBIMENTO DE
DOCUMETOS

Certidão

1e4f724

18/12/2014 14:44

Intimação

Intimação

1104593 20/01/2015 11:54

Certidão

Certidão

ac8c0b9

20/01/2015 11:59

comprovante de remessa

Certidão

00cdf52

20/01/2015 12:03

Intimação

Intimação

520b14d 02/02/2015 12:15

CERTIDÃO

Certidão

0a12a19 03/07/2015 13:27

SUBSTABELECIMENTO SEM Petições (outras)
RESERVAS DE PODERES

0988bec

SUBSTABELECIMENTO SEM Documento Diverso
RESERVAS DE PODERES

03/07/2015 13:27

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) FEDERAL DA ___ ª VARA DO
TRABALHO DE GOIÂNIA – GOIÁS.

GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI, brasileira, solteira,
vendedora, portadora da Cédula de Identidade sob o nº6198326, SSP/GO, inscrita no CPF (MF) sob o nº
390.448578-43, residente e domiciliada na Rua 20, apartamento 103, Edifício Salma, Setor Oeste, Cep:
74115-050, Goiânia - Goiás, por seu procurador infra assinado, nos termos do incluso instrumento de
mandato (Doc. 01), a qual recebe intimações e notificações em seu endereço profissional, na Rua 20,
número 405, Setor Central, Goiânia, Goiás, fone: 3091-1514 ou 84915658 vem respeitosamente, à
presença de Vossa Excelência propor a presente

RECLAMATÓRIA TRABALHISTA

Em face de ZARA BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 02.952.485/0008-15, com sede
social

na

SAI/SO

ARÉA

6580,

LOJAS,

S/N,

249-O

250

250ª

250B,

CEP:71.219-900, GUARA, Brasília DF. E, assim o faz consubstanciada naConstituição
Federal, na CLT e demais legislaçõespertinentes à matéria, passando, para tanto, a expor eprovar os
fundamentos de fato e de direito, requerendo, aofinal o que segue:

I - DOS FATOS

Inicialmente, a Reclamante foi admitida para prestar serviços para a
Reclamada em 01º de setembro de 2010 na função de vendedora, mediante salário fixo de R$692,31
(seiscentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos), mais comissões sob as vendas (nunca foi
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repassado para a cliente), totalizando uma média salarial de R$2.269,83 (dois mil duzentos e sessenta
e nove reais e oitenta e três centavos),conforme comprovantes bancários em anexo.
A jornada da Reclamante era de segunda a domingo das 16h às 22h30min,
com 30min (trinta minutos) de intervalo intrajornada.
Informa ainda que no mês de dezembro de 2010/2011/2012 sempre laborou
as 17h às 23h30min, recebendo 1h de intervalo intrajornada. Que no ano de 2011 já permaneceu na loja
até as 02h da manhã; que sempre que o horário era excedido os gerentes obrigavam os
empregados/reclamante à anotar na folha de ponto/cartões de ponto apenas 8h laboradas; e que, as horas
extraordinária eram compensadas no dia anterior, saindo meia hora antes.
Alega que em seu banco de horas ficaram aproximadamente 20h extras a
serem pagas pela reclamada. Requerendo assim os valores das mesmas, sendo demitida por “justa causa”
em 14/12/2012.

1.2 – DA JUSTA CAUSA

A Reclamante foi demitida “por justa causa” em 14 de dezembro de 2012
pelo gerente Sr. Washington e Srta. Mariana. Motivo: abandonar o posto de serviço por dissídia
“(abandono ao posto de trabalho)”, ao teor do artigo 482, alínea “e” no dia 13/12/2012 da CLT. (doc.
digitalizado em anexo).
Vejamos o que aconteceu no dia 13/12/2012:
No início do mês de dezembro de 2012, a empresa reclamada fez um sorteio
com os seus empregados para ver quem ganharia folga no feriado “Universal”/”Ano Novo”. No dia
13/12/2012, foi divulgado o nome da empregada e a Reclamante Giuliana ganhou a folga. Ao ficar
sabendo foi até os gerentes Washington a fim de verificar a veracidade. Tendo uma péssima decepção; os
mesmos informaram a Reclamante que realmente ela tinha sido a ganhadora, porém, não poderia fazer jus
ao direito, por não ser uma boa empregada”. Nessa hora, a Reclamante começou a passar mal e a chorar
muito, tendo em vista o quadro clínico depressivo que a mesma apresentava (laudos e receituários em
anexo) – mas, continuou trabalhando.
Nessa ocasião ao ver a Reclamante passando mal, a Sra. Lorrane, pediu para
que a Reclamante fosse até o bombeiro; porém, a reclamante se recusou, pois, no dia 15/09/2012, havia
passado mal e foi até o mesmo tendo recebido a seguinte resposta: “eu não sou médico”.
Assim ainda no dia 13/12/2012 continuou passando mal na loja não sendo
liberada para ir ao médico, permanecendo na loja até o horário de seu fechamento.
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Assim, no dia 14/12/2012, a Reclamante chegou na empresa, após se
“maquiar” a gerente Mariana pediu para a reclamante não começar a trabalhar, porque estava esperando a
resposta da direção (a resposta era se daria a Reclamante advertência ou suspensão).
Ocorre que ao invés da advertência ou suspenção, a Srta. Lorrane, entregou
a “demissão por justa causa”, em branco ou seja sem conter assinatura da empregadora – ZARA
BRASIL LTDA. Neste momento o gerente Washington também estava presente.
No dia 15 a reclamante retornou a loja para falar com os gerentes afim de
pedir esclarecimento, e que o mesmo informou que não assinaria a demissão por justa causa e que era pra
mesma esperar pois estavam pensando se a demitiriam por este motivo.
No dia da homologação da rescisão que ocorreu no mês de abril deu – se
que ao assinar a rescisão observou que era referente a demissão por justa causa.
Qualquer tipo de dispensa, seja ela, por justa causa, sem justa causa,
deve haver assinatura da empregadora e da reclamante, e caso haja recusa por parte da reclamante
deverá constar assinatura de duas testemunhas, o que não aconteceu. Podemos observar que a
mesma encontra – se em branco.

Assim, a principal controvérsia nesta exordial é a dispensa por justa causa
aplicada a Autora. Esta requer seja declarada sem efeito por falta de amparo legal e convertida a mesma
em demissão sem justa causa.
Acrescenta a obreira que nunca teve faltas injustificadas (sempre
apresentou atestado) e jamais desrespeitou seus superiores hierárquicos, sempre foi assídua, cumprindo a
jornada de trabalho e ao faltar sempre justificava sua conduta. São infundadas as razões trazidas pela
Reclamada na demissão por justa causa.
Estabelecida a controvérsia, cumpre registrar que a justa causa é a mais
dura penalidade aplicada ao empregado, cuja comprovação em juízo requer a prova absoluta robusta,
clara e convincente, a fim de que não dê margem á duvidas, pois tal penalidade traz efeitos que
extravasam a relação de emprego, para repercutir na vida familiar, social e profissional da empregada.
A reclamante recebeu punição por ter passado mal, fato repudiado pela
doutrina e jurisprudência. Portanto, não há como acolher a justa causa aplicada a reclamante, conforme as
judiciosas ementas a seguir transcritas:

JUSTA
CAUSA.
DO
EMPREGADO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. A dispensa por justa causa é a pena mais grave
aplicável na esfera juslaboral, podendo trazer ao empregado conseqüências
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que transcendem o ambiente profissional, por isso a falta ensejadora da
dispensa motivada exige prova cabal e inequívoca, ônus que incumbe ao
empregador. In casu, a prova oral se mostra frágil, considerando as diversas
incoerências e contradições encontradas nas declarações das testemunhas,
pelo que se impõe manter a r. sentença que afastou a justa causa aplicada ao
autor. CERTIFICO que, em sessão ordinária realizada nesta data, a egrégia
Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região julgou o
presente processo, tendo, por unanimidade, decidido conhecer do recurso
ordinário, em rito sumaríssimo, e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora, que
passa a fazer parte integrante desta certidão. Participaram do julgamento as
Excelentíssimas Desembargadoras Federais do Trabalho, IALBA-LUZA
GUIMARÃES DE MELLO (Presidente) e KATHIA MARIA BOMTEMPO
DE ALBUQUERQUE e o Excelentíssimo Juiz convocado MARCELO
NOGUEIRA PEDRA, nos termos da RA 46/2007. Representando o
Ministério Público do Trabalho, a Excelentíssima Procuradora do Trabalho
MARIA DAS GRAÇAS PRADO FLEURY. PROCESSO TRT
RO-00109-2008-052-18-00-3 RELATOR(A): DES. KATHIA MARIA
BOMTEMPO DE ALBUQUERQUE RECORRENTE(S): ANDRÉ LUIZ
VILELA NOGUEIRA - ME ADVOGADO(S): JOSÉ LÁZARO DE
BARROS RECORRIDO(S): RAFAEL COSTA FERNANDES
ADVOGADO(S): VERA LÚCIA LUÍZA DE ALMEIDA CANGUSSÚ E
OUTRO(S) ORIGEM: 2ª VT DE ANÁPOLIS - JUIZ QUÉSSIO CÉSAR
RABELO Disponibilização: DJ Eletrônico Ano II, Nº 93, de 29.5.2008, pág.
5.
JUSTA CAUSA. DO EMPREGADO. CONFIGURAÇÃO. A dispensa
por justa causa é a pena mais grave aplicável na esfera juslaboral, podendo
trazer ao empregado conseqüências que transcendem o ambiente
profissional, por isso a falta ensejadora da dispensa motivada exige prova
cabal e inequívoca, ônus que incumbe ao empregador. Provado nos autos
que a conduta do empregado foi grave a ponto de quebrar a fidúcia entre as
partes, impõe-se manter a r. sentença que reconheceu a justa causa aplicada
ao autor. ACÓRDÃO: DECIDIU a Primeira Turma do egrégio Tribunal
Regional do Trabalho da 18ª Região, unanimemente, conhecer do recurso e,
no mérito, por maioria, vencida, em parte, a Desembargadora Revisora,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da
Desembargadora Relatora. Vista em mesa ao Juiz MARCELO NOGUEIRA
PEDRA PROCESSO TRT RO-00078-2006-008-18-00-0 RELATORA:
DESEMBARGADORA KATHIA MARIA BOMTEMPO DE
ALBUQUERQUE REVISORA: DESEMBARGADORA IALBA-LUZA
GUIMARÃES DE MELLO RECORRENTE: FRIBOI LTDA.
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ADVOGADOS: ADAHYL RODRIGUES CHAVEIRO E OUTROS
RECORRIDO: DIVINO BENEDITO DIOGO ADVOGADOS: ZULMIRA
PRAXEDES E OUTROS ORIGEM: 8ª VT DE GOIÂNIA JUIZ: PLATON
TEIXEIRA DE AZEVEDO NETO Publicação: DJ Eletrônico Ano I, Nº 50,
de 19.4.2007, pág. 10.
FALTA GRAVE. PROVA ROBUSTA DA PRÁTICA DE ATO DE
IMPROBIDADE. JUSTA CAUSA CONFIRMADA. Correto o
reconhecimento de rompimento do vínculo por justa causa do empregado
quando provada a prática de ato de improbidade, com a consequente quebra
da fidúcia contratual. ACÓRDÃO:DECIDIU a Primeira Turma do Egrégio
Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, por unanimidade, conhecer
de ambos os recursos e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos
termos do voto do Relator. Participaram do julgamento os Excelentíssimos
Desembargadores Federais do Trabalho, JÚLIO CÉSAR CARDOSO DE
BRITO (Presidente) e ALDON DO VALE ALVES TAGLIALEGNA e a
Excelentíssima Juíza convocada SILENE APARECIDA COELHO (em
substituição à Desembargadora KATHIA MARIA BOMTEMPO DE
ALBUQUERQUE, nos termos da RA 84/2009). Representando o Ministério
Público do Trabalho, a Excelentíssima Procuradora do Trabalho CIRÊNI
BATISTA RIBEIRO. Goiânia, 18 de novembro de 2009. (data do
julgamento) PROCESSO TRT RO-00497-2008-011-18-00-7 RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR CARDOSO DE BRITO RECORRENTE:
1.RONALDO MENDONÇA RIBEIRO ADVOGADOS: FLÁVIO
AUGUSTO DE SANTA CRUZ POTENCIANO E OUTROS
RECORRENTE: 2.INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S.A.
- IQUEGO (ADESIVO) ADVOGADOS: PEDRO MAGALHÃES SILVA E
OUTROS RECORRIDOS: OS MESMOS ORIGEM: 11ª VT DE GOIÂNIA
JUIZ: GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO Disponibilização: DJ
Eletrônico Ano III, Nº 219 de 1º.12.2009, pág.9.

Com isso, a Reclamante, requer a reversão da justa causa aplicada e o
conseqüente pagamento dos haveres rescisórios pertinentes.

II - DOS DIREITO TRABALHISTAS DEVIDOS A RECLAMANTE
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2.1 – Aviso Prévio Indenizado
A Reclamante postula e requer a indenização do aviso prévio indenizado,
bem como a contagem de mais 1/12 ao tempo de serviço para efeito de indenização das demais parcelas
rescisórias.

2.2 – 13º salário integral e proporcional
A Reclamante requer a condenação da Reclamada a efetuar o pagamento do
13º salário integral de 2012 e 01/12 proporcional de 2013, já com a projeção do aviso prévio indenizado.

2.3 – Férias integrais em dobro, proporcionais + 1/3
A Reclamante gozava férias de seis em seis meses por um período de 15
dias, informa que ficou faltando 15 dias de férias. Porém, a Reclamada não está de acordo com a CLT e
nada fala a CCT sobre a forma do gozo das férias. Diante disso requer o pagamento das férias em dobro
2010/1011, 2011/2012, proporcionais 03/12 avos referente a 2012 e 01/12, referente a 2013 por ter
concedido a obreira o pagamento fracionado das férias.
O artigo 143 da CLT estabelece ao empregado e não ao empregador, a
faculdade em converter 1/3 do período de férias a que tem direito em abono pecuniário. Portanto, sendo
imposta esta conversão, o empregado poderia requerer o pagamento em dobro dos 10 (dez) dos dias
equivalentes ao abono.

2.4 - FGTS Dos Meses Trabalhados E Multa Fundiária
O FGTS incide sobre todos os salários percebidos durante todo o pacto
laboral, como também incide sobre as demais verbas pleiteadas na presente ação trabalhista, inclusive
sobre horas-extras e verbas rescisórias (aviso prévio e salários trezenos), exceto férias indenizadas.
Diante disso, requer a Reclamante o pagamento do FGTS em seu valor
integral.
È devido ainda a multa de 40% sobre os depósitos fundiários.

2.5 – Da multa do artigo 467 da CLT
Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o
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montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, à data do
comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte incontroversa dessas verbas, sob pena de pagá-las
acrescidas de cinqüenta por cento".

2.6 – Da multa do artigo 477 da CLT
A Reclamante até a presente data nada recebeu a título de indenização ou acerto trabalhista. Mesmo
diante das controversas a Reclamante faz jus ao pagamento da multa da CLT.

2.7 – Do Seguro Desemprego
A Reclamante trabalhou na empresa por um período de aproximadamente 27
meses, fazendo jus a 5 parcelas do Seguro Desemprego.
Assim, requer a reclamante seja apresentado os formulários do SD/CD pela
Reclamada em audiência inaugural sob pena de ter que indenizar a mesma no valor de R$6.179,55 (seis
mil cento e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

2.8 – Das horas extraordinárias
A Reclamante informa que a Reclamada ficou devendo aproximadamente 20 h.e no banco de horas e
segundo a CCT’S digitalizada em anexo, em sua Cláusula 13ª a Reclamada deverá remunera seus
empregados que perfazem horas extras no percentual de 60% (sessenta por cento) a hora.

2.9 – Da multa por violação da CCT’S

A Reclamada violou a cláusula 18ª § 1º da CCT/2012 (digitalizada em anexo), que diz: “O pagamento das
verbas rescisórias e a homologação do TRCT deverá atender ao prazo legal...”. Ocorre que a Reclamada
não se ateve ao prazo legal.
Diante disso, a Reclamante requer seja pago o valor da multa de R$ 100,00 (cem reais), conforme
cláusula 40ª da CCT/2012.

III – RESUMO DOS PEDIDOS
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Aviso prévio indenizado

R$

2.269,8

Décimo terceiro integral 2012

R$

2.269,8

Decimo terceiro proporcional 01/12 de 2013

R$

189,15

Férias Integrais 2010/2011 (dobra), 2011/2012 (dobra)

R$

4.539,6

Férias proporcionais de 03/12 de 2012 e 01/12/2013

R$

756,60

1/3 de férias

R$

1.765.4

FGTS

R$

4.902,8

Multa de 40 % sob o FGTS

R$

1.961,1

Multa do artigo 467 da CLT

R$

7.141,

Multa do artigo 477 da CLT

R$

2.269,8

Seguro Desemprego 5 parcelas no valor de R$ 1.235,91

R$

6.179.5

Horas Extras

R$

123,80

Multa (cláusula 40ª)por violação da CCT/2012 (Cláusula 18ª)

R$

100.00

Total

R$

34.469.

Requer ainda:

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: LUCIANI DE SOUZA GONCALVES
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13050214272954500000000445240
Número do documento: 13050214272954500000000445240

Num. 448129 - Pág. 8

a) Que a Reclamada entregue o TRCT cód. 01 para que a Reclamante possa levantar o FGTS e formulários
do Seguro Desemprego; caso assim a Reclamada não proceda, que este juízo o faça; não sendo este o
entendimento do douto julgador, diante do princípio da eventualidade que condene a Reclamada ao
pagamento de indenização equivalente ao Seguro Desemprego e FGTS, conforme itens próprios.

b) A notificação ou citação da Reclamada para comparecer perante esse juízo, em audiência a ser
previamente designada, para querendo contestar, sob pena de revelia e confissão;

c) Sejam enviados ofícios ao INSS, DRT/GO e CEF para as providências cabíveis;

d) Que seja a Reclamada condenada a pagar a Reclamante, Aviso prévio indenizado, Décimo terceiro integral
2012, Decimo terceiro proporcional 01/12 de 2013, Férias Integrais 2010/2011 (dobra), 2011/2012
(dobra), Férias proporcionais de 03/12 de 2012 e 01/12/2013, 1/3 de férias, FGTS mais 40% sob o FGTS,
multa artigo 467 e 477 da CLT, Seguro Desemprego (5 parcelas), Horas Extras (20 h.e), Multa (cláusula
40ª)por violação da CCT/2012 (Cláusula 18ª);

e) Que a Reclamada seja obrigada a apresentar os devidos recolhimentos da previdência social, e caso não
tenha efetuado os devidos recolhimentos, que seja condenada a fazê-los, já que a mesma encontra-se como
substituto tributário;

f) O pagamento em audiência das parcelas incontroversas sob pena de pagamento com 50 % de acréscimo,
conforme estabelece o artigo 467 da CLT;

g) A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, (artigo 790, § 4° da CLT c/c as Leis 1060/50 e
7.115/84) por declarar-se pobre e não poder arcar com custas processuais em caso de eventual
sucumbência, sem prejuízo de sua própria sobrevivência e de sua família;

h) Juros e correção monetária na forma da Lei.

i) Que seja convertida a demissão por justa causa em demissão sem justa causa. Condenando a Reclamada a
pagar todas as verbas rescisórias do Reclamante.
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Protesta provar o alegado, usando de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial o
depoimento pessoal do representante da reclamada sob pena de confissão, a oitiva de testemunhas,
documentos, perícias, etc.

Dá-se á presente causa o valor R$ 34.469.51(trinta e quatro mil
quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos).

Goiânia (G0), 20 de abril de 2013.

Luciani de Souza Gonçalves
OAB GO 26.454

Documento produzido eletronicamente pelo sistema PJe em 2013-05-02 - às13:55:54.
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2012/2013

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: SRT00215/2012
06/07/2012
DATA DE REGISTRO NO MTE:
MR033475/2012
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:
46208.005952/2012-36
NÚMERO DO PROCESSO:
20/06/2012
DATA DO PROTOCOLO:

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO ESTADO DE GOIAS,
CNPJ n. 02.336.949/0001-92, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a).
EDUARDO GENNER DE SOUSA AMORIM;
E
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA NO ESTADO DE GOIAS, CNPJ n.
01.641.158/0001-03, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE
CARLOS PALMA RIBEIRO;
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de
1º de abril de 2012 a 31 de março de 2013 e a data-base da categoria em 1º de abril.
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Profissional,
dos Empregados no Comércio do Plano da CNTC, com abrangência territorial em
Abadia de Goiás/GO, Abadiânia/GO, Acreúna/GO, Adelândia/GO, Água Fria de
Goiás/GO, Água Limpa/GO, Alexânia/GO, Aloândia/GO, Alto Horizonte/GO,
Alto Paraíso de Goiás/GO, Alvorada do Norte/GO, Amaralina/GO, Americano
do Brasil/GO, Amorinópolis/GO, Anhanguera/GO, Anicuns/GO, Aparecida de
Goiânia/GO, Aparecida do Rio Doce/GO, Aporé/GO, Araçu/GO, Aragarças/GO,
Aragoiânia/GO, Araguapaz/GO, Arenópolis/GO, Aruanã/GO, Aurilândia/GO,
Avelinópolis/GO, Baliza/GO, Barro Alto/GO, Bela Vista de Goiás/GO, Bom
Jardim de Goiás/GO, Bom Jesus de Goiás/GO, Bonfinópolis/GO, Bonópolis/GO,
Brazabrantes/GO, Britânia/GO, Buriti Alegre/GO, Buriti de Goiás/GO,
Buritinópolis/GO, Cabeceiras/GO, Cachoeira Alta/GO, Cachoeira de Goiás/GO,
Cachoeira Dourada/GO, Caçu/GO, Caiapônia/GO, Caldazinha/GO, Campestre
de Goiás/GO, Campinaçu/GO, Campinorte/GO, Campo Alegre de Goiás/GO,
Campo Limpo de Goiás/GO, Campos Belos/GO, Campos Verdes/GO, Carmo do
Rio Verde/GO, Castelândia/GO, Caturaí/GO, Cavalcante/GO, Ceres/GO,
Cezarina/GO, Chapadão do Céu/GO, Cocalzinho de Goiás/GO, Colinas do
Sul/GO, Córrego do Ouro/GO, Corumbá de Goiás/GO, Corumbaíba/GO,
Cristianópolis/GO, Crixás/GO, Cromínia/GO, Cumari/GO, Damianópolis/GO,
Damolândia/GO, Davinópolis/GO, Diorama/GO, Divinópolis de Goiás/GO,
Doverlândia/GO, Edealina/GO, Edéia/GO, Estrela do Norte/GO, Faina/GO,
Fazenda Nova/GO, Firminópolis/GO, Flores de Goiás/GO, Formoso/GO,
Gameleira de Goiás/GO, Goianápolis/GO, Goiandira/GO, Goianésia/GO,
Goiânia/GO, Goianira/GO, Goiás/GO, Goiatuba/GO, Gouvelândia/GO,
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Guapó/GO, Guaraíta/GO, Guarani de Goiás/GO, Guarinos/GO, Heitoraí/GO,
Hidrolândia/GO, Hidrolina/GO, Iaciara/GO, Inaciolândia/GO, Indiara/GO,
Inhumas/GO, Ipameri/GO, Ipiranga de Goiás/GO, Israelândia/GO, Itaberaí/GO,
Itaguari/GO, Itaguaru/GO, Itajá/GO, Itapaci/GO, Itapirapuã/GO,
Itapuranga/GO, Itarumã/GO, Itauçu/GO, Ivolândia/GO, Jandaia/GO,
Jaraguá/GO, Jaupaci/GO, Jesúpolis/GO, Joviânia/GO, Jussara/GO, Lagoa
Santa/GO, Leopoldo de Bulhões/GO, Mairipotaba/GO, Mambaí/GO, Mara
Rosa/GO, Marzagão/GO, Matrinchã/GO, Maurilândia/GO, Mimoso de
Goiás/GO, Minaçu/GO, Mineiros/GO, Moiporá/GO, Monte Alegre de Goiás/GO,
Montes Claros de Goiás/GO, Montividiu do Norte/GO, Montividiu/GO,
Morrinhos/GO, Morro Agudo de Goiás/GO, Mossâmedes/GO, Mozarlândia/GO,
Mundo Novo/GO, Mutunópolis/GO, Nazário/GO, Nerópolis/GO,
Niquelândia/GO, Nova América/GO, Nova Aurora/GO, Nova Crixás/GO, Nova
Glória/GO, Nova Iguaçu de Goiás/GO, Nova Roma/GO, Nova Veneza/GO, Novo
Brasil/GO, Novo Planalto/GO, Orizona/GO, Ouro Verde de Goiás/GO,
Ouvidor/GO, Padre Bernardo/GO, Palestina de Goiás/GO, Palmeiras de
Goiás/GO, Palmelo/GO, Palminópolis/GO, Panamá/GO, Paranaiguara/GO,
Paraúna/GO, Perolândia/GO, Petrolina de Goiás/GO, Pilar de Goiás/GO,
Piracanjuba/GO, Piranhas/GO, Pirenópolis/GO, Pires do Rio/GO, Pontalina/GO,
Porangatu/GO, Porteirão/GO, Portelândia/GO, Posse/GO, Professor Jamil/GO,
Quirinópolis/GO, Rialma/GO, Rianápolis/GO, Rio Quente/GO, Rubiataba/GO,
Sanclerlândia/GO, Santa Bárbara de Goiás/GO, Santa Cruz de Goiás/GO, Santa
Fé de Goiás/GO, Santa Isabel/GO, Santa Rita do Araguaia/GO, Santa Rita do
Novo Destino/GO, Santa Rosa de Goiás/GO, Santa Tereza de Goiás/GO, Santa
Terezinha de Goiás/GO, Santo Antônio da Barra/GO, Santo Antônio de
Goiás/GO, São Domingos/GO, São Francisco de Goiás/GO, São João
d'Aliança/GO, São João da Paraúna/GO, São Luís de Montes Belos/GO, São
Luíz do Norte/GO, São Miguel do Araguaia/GO, São Miguel do Passa
Quatro/GO, São Patrício/GO, São Simão/GO, Senador Canedo/GO,
Serranópolis/GO, Silvânia/GO, Simolândia/GO, Sítio d'Abadia/GO, Taquaral de
Goiás/GO, Teresina de Goiás/GO, Terezópolis de Goiás/GO, Três Ranchos/GO,
Trindade/GO, Trombas/GO, Turvânia/GO, Turvelândia/GO, Uirapuru/GO,
Uruaçu/GO, Uruana/GO, Urutaí/GO, Varjão/GO, Vianópolis/GO,
Vicentinópolis/GO, Vila Boa/GO e Vila Propício/GO.

Salários, Reajustes e Pagamento
Piso Salarial
CLÁUSULA TERCEIRA - SOMATÓRIO DOS EMPREGADOS
VENDEDORES
Aos vendedores será garantido salário fixo estabelecido entre as
partes e comissão a ser negociada entre empregado e empregador, anotada
na CTPS, ficando assegurado que, no somatório da parte fixa e variável, a
remuneração mensal não será inferior a R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais).
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Reajustes/Correções Salariais
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL
Os salários fixos dos empregados no comércio em toda a
competência territorial do sindicato, vigentes em 01 de abril de 2011, serão
reajustados em 01 de abril de 2012, em 6,50% (seis vírgula cinquenta por
cento).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O reajuste previsto no caput desta
cláusula deverá ser aplicado sobre o salário resultante da Cláusula Quarta da
CCT anterior, excetuando-se os adicionais por tempo de serviço.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Para os empregados admitidos após
o mês de abril/2011, o reajuste será proporcional ao número de meses
trabalhados, conforme a tabela de proporcionalidade abaixo, aplicando-se o
percentual no salário da admissão, observando-se o princípio da isonomia
salarial.
Mês de Admissão
Abril/2011
Maio/2011
Junho/2011
Julho/2011
Agosto/2011
Setembro/2011

Mês de Admissão
%
6,50%
5,95%
5,41%
4,87%
4,33%
3,79%

Outubro/2011
Novembro/2011
Dezembro/2011
Janeiro/2012
Fevereiro/2012
Março/2012

%
3,25%
2,70%
2,16%
1,62%
1,08%
0,54%

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os reajustes espontâneos ou
compulsórios, a título de antecipação, havidos no período compreendido
entre 01/04/2011 a 31/03/2012, na aplicação do percentual acima já estão
compensados, salvo os decorrentes de promoção, transferência ou
equiparação.
CLÁUSULA QUINTA - BASE DE CÁLCULO DO REAJUSTE
Para o empregado que percebe parte fixa e variável, os reajustes
previstos na cláusula quarta deverão ser aplicados apenas sobre a parte fixa,
excetuando-se os adicionais por tempo de serviço.

Descontos Salariais
CLÁUSULA SEXTA - DESCONTOS DE PREJUÍZOS
Fica vedado aos empregadores descontarem dos salários de
seus empregados os prejuízos decorrentes de recebimento de cheques sem
provisão de fundos, previamente vistados pelo responsável pela empresa ou
seu preposto, de mercadorias expostas, deterioradas ou vencidas, ou casos
análogos, além de eventuais diferenças de estoque; salvo na ocorrência de
culpa ou dolo do empregado ou inobservância do regulamento da empresa.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DESCONTO DE VALE-TRANSPORTE
Para os empregados que percebem salário fixo e variável, o
desconto do vale-transporte será de até 6% do salário básico ou vencimento,
excluídos quaisquer adicionais ou vantagens, conforme estabelece o artigo 5º
da lei n.º 7.418/85 e artigo 9º do Decreto nº 95.247/87.
PARÁGRAFO ÚNICO – Nas localidades não servidas por
linhas de transporte coletivo regular, portanto inexistente o vale transporte,
este poderá ser substituído por equivalente valor necessário em espécie, para
a locomoção do empregado, de forma diária, semanal ou mensal, não
caracterizando salário “ in natura” .

Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para
cálculo
CLÁUSULA OITAVA - CÁLCULO DOS COMISSIONISTAS
Os cálculos de quaisquer parcelas dos empregados
comissionistas, tais como: férias, 13º salário, indenização etc., serão feitos
considerando-se a média das comissões e repouso semanal remunerado
dos últimos 6 (seis) meses.
CLÁUSULA NONA - DAS VANTAGENS
O reajuste salarial, bem como as normas constantes desta
convenção, não poderão motivar a redução ou supressão de salários, quotas,
prêmios, bonificações, percentuais ou vantagens que vinham sendo pagos
aos empregados.

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros
13º Salário
CLÁUSULA DÉCIMA - DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
O empregado fará jus ao recebimento de 50% (cinqüenta por
cento) do décimo terceiro salário, a título de antecipação, quando da
concessão das férias, desde que solicitado durante o mês de janeiro do ano
de referência, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei nº 4.749/65.

Gratificação de Função
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GRATIFICAÇÃO DE CAIXA
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O empregado exercente da função de caixa, ou responsável
pela tesouraria, ou encarregado de contagem de féria diária, fará jus a uma
gratificação mensal de R$ 92,00 (noventa e dois reais).
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONFERÊNCIA DOS VALORES EM
CAIXA
A conferência dos valores em caixa será realizada na presença
do operador responsável. Quando este for impedido pela empresa de
acompanhar a conferência, ficará isento de responsabilidade.

Adicional de Hora-Extra
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS
As horas extras de todos empregados no comércio serão
remuneradas com 60% (sessenta por cento) de acréscimo sobre o valor da
hora normal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS HORAS EXTRAS DOS
COMISSIONISTAS
O cálculo da hora extra do empregado comissionado, quando
convocado, tomará por base o somatório das comissões auferidas no mês
trabalhado, os repousos semanais remunerados, bem como os demais
valores remuneratórios, recebidos de forma habitual. O valor encontrado
deverá ser dividido pelo número de horas normais do mês, de acordo com
sua jornada diária de trabalho, acrescentando-se neste valor o adicional
previsto na cláusula décima terceira.

Adicional de Tempo de Serviço
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO
Sobre a parte fixa dos salários incidirão ainda os seguintes
adicionais:
I - 4% (quatro por cento), para o empregado que venha a
completar mais de 3 (três) anos de serviço na mesma empresa.
II - 6% (seis por cento), para o empregado que venha a
completar mais de 5 (cinco) anos de serviço na mesma empresa.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O adicional previsto nesta cláusula
incidirá sobre o valor obtido após a aplicação da cláusula quarta e será pago
mês a mês, destacado na folha de pagamento.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Limita-se a aplicação dos
percentuais previstos nesta cláusula à parcela correspondente a até 15
(quinze) salários mínimos, para os empregados que percebem salários fixos.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Para os empregados que percebem
parte fixa e variável, a base de cálculo do adicional por tempo de serviço será
sua remuneração bruta, respeitando-se o teto máximo de R$ 912,17
(novecentos e doze reais e dezessete centavos).
PARÁGRAFO QUARTO - Os benefícios desta cláusula não
serão deferidos cumulativamente, ou seja, os empregados que completarem
5 (cinco) anos durante a vigência da presente Convenção, terão acrescidos
na parte fixa de seus salários, a diferença entre os percentuais estabelecidos
nos itens I e II desta cláusula.

Auxílio Morte/Funeral
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - AUXÍLIO FUNERAL
Quando ocorrer o falecimento do empregado, a empresa
concederá aos herdeiros legais, uma ajuda financeira para custear despesas
funerárias, na importância equivalente a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo
vigente na época da morte.
PARÁGRAFO ÚNICO – As empresas que possuem seguro de
vida em grupo para seus empregados, estarão isentas do pagamento desta
ajuda financeira.

Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades
Normas para Admissão/Contratação
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CTPS E COMPROVANTE SALARIAL
Os empregadores se obrigam a anotar na Carteira de Trabalho
do empregado, a função exercida e a fornecer comprovante de pagamento de
salários, discriminados, com a identificação da empresa e o valor dos
depósitos do FGTS.

Desligamento/Demissão
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO
As rescisões contratuais de empregados dispensados com mais
de um ano na mesma empresa, serão homologadas obrigatoriamente, pelo
Sindicato dos Empregados no Comércio no Estado de Goiás.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento das verbas
rescisórias, a homologação do TRCT, bem como a entrega das guias do
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Seguro Desemprego, e os demais documentos para o saque
do FGTS, deverão atender ao prazo legal, sob pena de pagamento pelo
empregador da multa estabelecida no § 8º do artigo 477 da CLT. O
pagamento das verbas rescisórias poderá ser em dinheiro, cheque visado ou
administrativo, e depósito bancário ou ordem de pagamento em nome do
empregado, desde que o valor correspondente esteja comprovadamente
disponível para saque no ato da homologação. Em se tratando de empregado
menor de idade ou analfabeto, o pagamento somente poderá ser em dinheiro.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Havendo recusa de homologação
de rescisões, deverá o Sindicato laboral declinar os motivos da mesma,
atestando o comparecimento da empresa para o acerto.

Aviso Prévio
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - AVISO PRÉVIO
O empregado dispensado sem justa causa, ficará dispensado do
cumprimento do aviso prévio, quando comprovar por escrito a obtenção de
novo emprego. A liberação do cumprimento do restante do referido aviso não
trará ônus para nenhuma das partes, devendo a rescisão ser feita dentro do
prazo estipulado no art. 477, parágrafo 6º, alínea “ b” da CLT.

Relações de Trabalho – Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e
Estabilidades
Estabilidade Mãe
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA GESTANTE
Fica assegurada a estabilidade provisória de 60 (sessenta) dias,
a contar da data de retorno ao trabalho da empregada afastada em razão de
gravidez.
PARÁGRAFO ÚNICO - Obstado o retorno, ou havendo
demissão antes do parto, além do que a lei já prevê, é devida a indenização
correspondente ao período de estabilidade constante desta cláusula.

Estabilidade Pai
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA ESTABILIDADE DOS PAIS
Fica assegurado a todos os empregados que venha a se tornar
pai por ocasião do parto de sua esposa ou companheira reconhecida pela
Previdência Social, uma garantia ao emprego de 30 (trinta) dias, desde que

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: LUCIANI DE SOUZA GONCALVES
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13050214273390100000000445366
Número do documento: 13050214273390100000000445366

Num. 448261 - Pág. 7

comunique à empresa, devidamente protocolado até 15 (quinze) dias após o
nascimento do filho e que a referida esposa ou companheira não exerça
trabalho remunerado.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS ESTABILIDADES
Estando o empregado assegurado pela estabilidade provisória
de que tratam as cláusulas anteriores, é proibido ao empregador concederlhe aviso prévio, salvo quando for de interesse do próprio empregado ou por
justa causa.

Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas
Compensação de Jornada
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - COMPENSAÇÃO DE HORAS
EXTRAS
Faculta-se às empresas a adoção do sistema de compensação
mensal de horas extras, exceto os domingos, de maneira que as horas extras
efetivamente realizadas pelos empregados durante o mês, poderão ser
compensadas, no período máximo de 90 (noventa) dias, com reduções de
jornadas ou folgas compensatórias, adequando às 44 (quarenta e quatro)
horas semanais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na hipótese de rescisão de contrato
de trabalho sem que tenha havido a compensação integral da jornada
extraordinária, na forma desta cláusula, fará o trabalhador jus ao pagamento
das horas extras não compensadas, conforme previsto na Cláusula décima
terceira desta Convenção Coletiva de Trabalho.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso concedidas, pela empresa,
reduções de jornada ou folga compensatórias, além do número de horas
extras efetivamente prestadas pelo empregado, essas não poderão se
constituir como crédito para a empresa.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Antes do inicio do período
excedente haverá intervalo de 15 (quinze) minutos para descanso, na forma
do artigo 384, da CLT.
PARÁGRAFO QUARTO - Será permitida a troca de turno de
trabalho entre empregados, de forma esporádica e com prévio consentimento
do empregador, que dará ciência em documento firmado pelos mesmos.

Faltas
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - VESTIBULAR - ATESTADOS - FALTAS
JUSTIFICADAS
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As faltas justicáveis por exame vestibular e atestados médicos se
regem pelas regras desta cláusula.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O empregado que se submeter a
exames de Vestibular, ENEM, PROUNI, SISU, ou outros programas que
selecione para entrada à Universidade, terá abonada a falta nos dias de
exames, desde que comunique à empresa com antecedência mínima de 5
(cinco) dias e comprove seu comparecimento ao mesmo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Incidirá em falta grave o empregado
que apresentar atestado médico falso ou adulterado.

Outras disposições sobre jornada
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - TRABALHO EM DATAS
COMEMORATIVAS
Os empregados no Comércio no Estado de Goiás poderão
trabalhar no mês de dezembro e nas semanas que antecedem o dia das
mães, dos pais e dos namorados, até as 23:00 horas, mediante
compensação prevista na cláusula vigésima terceira.
PARÁGRAFO ÚNICO - No período de que trata o caput desta
cláusula, após a jornada normal, os empregadores fornecerão lanche ao
empregado ou pagarão a importância de R$ 8,50 (oito reais e cinquenta
centavos).
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - TRABALHO AOS DOMINGOS
Observada a Lei nº 11.603, de 05.12.2007 (DOU de
06.12.2007), é permitido o trabalho aos domingos nas atividades do comércio
em geral, observada a legislação municipal.
PARÁGRAFO ÚNICO – O repouso semanal remunerado
deverá coincidir, pelo menos 1 (uma) vez no período máximo de 3 (três)
semanas, com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao
trabalho.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DIA DO COMERCIÁRIO
Além do repouso que se refere o artigo 67 da CLT, e o artigo 1º
da Lei n.º 605/49 e os artigos 1º e 4º do Decreto n.º 27.048 de 12.08.49,
compreenderá obrigatoriamente, também a Segunda-feira de Carnaval,
quando é comemorado o dia do comerciário, totalizando, com o Domingo, 48
(quarenta e oito) horas contínuas, ficando, desta forma, proibido o trabalho do
empregado comerciário no citado dia.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - TRABALHO EM FERIADOS
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Observada a Lei nº 11.603, de 05.12.2007 (DOU de 06.12.2007), os
empregados abrangidos pelo presente instrumento coletivo, poderão
trabalhar nos seguintes feriados: 21/04/2012 (Tiradentes); 24/05/2012
(Padroeira de Goiânia); 07/06/2012 (Corpus Christi); 12/10/2012 (Nossa
Senhora Aparecida); 24/10/2012 (Aniversário de Goiânia) e 15/11/2012
(Proclamação da República); e desde que observada a legislação municipal,
nos feriados de aniversários municipais das cidades abrangidas por
esta CCT, mediante compensação do dia trabalhado ou pagamento em
dobro.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A jornada de trabalho para os empregados que
trabalharem nos dias de feriados, será de 06 (seis) horas.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A jornada que exceder às 22h, será acrescida de
100% (cem por cento) da hora normal.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Para os empregados que percebem apenas
salário fixo, haverá um acréscimo de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração
do dia trabalhado.
PARÁGRAFO QUARTO - Para quem ganha salário composto com parte
variável, haverá garantia de comissão mínima equivalente a média/dia aferida no mês
do feriado.
PARÁGRAFO QUINTO - Os empregadores pagarão a título de Ajuda de
Alimentação, a importância de R$ 12,00 (doze reais), para cada empregado, não
integrando ao salário para qualquer efeito legal.
PARÁGRAFO SEXTO - O pagamento pelos dias de feriados trabalhados,
serão discriminados nos holerits do mês do respectivo feriado.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Pelo trabalho nos dias especificados no "caput"
desta cláusula, haverá compensação em outro dia de jornada normal (8h), que deverá
coincidir obrigatoriamente com a segunda-feira subsequente ao domingo em que o
trabalhador tiver direito ao repouso, até o término do mês seguinte ao feriado
laborado.
PARÁGRAFO OITAVO - Fica acordado entre as partes, que o número de
feriados a serem negociados na próxima CCT, não será superior ao número de
feriados firmados no presente Instrumento.

Saúde e Segurança do Trabalhador
Condições de Ambiente de Trabalho
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CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DIREITO AO USO DE ASSENTO
Aos vendedores em geral será assegurado pela empresa o
direito ao uso de assento no local de trabalho, como previsto em lei.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - PCMSO
De conformidade com o item 7.3.1.1.1 da NR-7, com redação da
Portaria n.º 08/96, do Secretário de Segurança e Saúde no Trabalho,
convenciona-se que ficam desobrigadas de indicar médico coordenador do
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, as empresas
de grau de risco 1 e 2, segundo o quadro I da NR-4, com até 50 (cinqüenta)
empregados e aquelas de grau de risco 3 e 4, segundo o quadro I da NR-4,
com até 20 (vinte) empregados.

Equipamentos de Segurança
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DO UNIFORME E EQUIPAMENTOS
O uniforme e outros equipamentos obrigatórios ao exercício
regular da atividade serão fornecidos pelo empregador e são de sua
propriedade, estando o empregado obrigado a mantê-los sob sua guarda e
devolvê-los na situação em que se encontrarem, sempre que solicitados.

Uniforme
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DO UNIFORME
Quando as empresas exigirem expressamente o uso de
uniforme, entendido o vestuário padrão, com ou sem emblema, ficam
obrigadas a fornecê-lo gratuitamente.

Relações Sindicais
Contribuições Sindicais
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Conforme deliberação da Assembléia
Geral Extraordinária
realizada em 29/02/2012, as empresas estão autorizadas a descontar da
remuneração bruta de todos os seus empregados comerciários, em favor do
Sindicato dos Empregados no Comércio no Estado de Goiás, a título de
Contribuição Assistencial, a importância correspondente a 10,50% (dez
vírgula cinquenta por cento) dividida em 3 (três) parcelas iguais de 3,50%
(três vírgula cinqüenta por cento) cada, limitando o desconto de cada parcela
em R$ 90,00 (noventa reais), cuja verba será destinada ao custeio do
funcionamento do Sindicato, de acordo com as necessidades da categoria.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os descontos previstos nesta
cláusula, serão efetuados nos meses de maio/2012, setembro/2012 e
janeiro/2013, e o recolhimento dos respectivos valores, até o dia 10 (dez) dos
meses subsequentes, ou seja, dia 10/06/2012, 10/10/2012 e 10/02/2013, nas
Agências da Caixa Econômica Federal - conta n.º 100.004-8 ou Agências
Lotéricas, sob pena de sanções legais. Deste valor, o Sindicato passará 11%
(onze por cento) à Federação dos Trabalhadores no Comércio nos Estados
de Goiás e Tocantins.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os empregados que não estiverem
trabalhando no mês destinado ao desconto, terão descontado no primeiro
mês seguinte ao do reinicio do trabalho, procedendo-se o recolhimento até o
décimo dia do mês imediato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As guias próprias para o
recolhimento dos valores descontados serão fornecidas pelo Sindicato dos
Empregados no Comércio no Estado de Goiás, ao qual será devolvidas uma
via, com autenticação mecânica do agente arrecadador.
PARÁGRAFO QUARTO - Os empregados admitidos no período
de 01 de abril de 2012 a 31 de julho de 2012, estão sujeitos ao desconto
previsto no caput desta cláusula, devendo o mesmo ser efetivado no salário
do mês subseqüente ao da contratação, obedecidos aos prazos de
recolhimento já previstos, desde que não tenham contribuído para o SECEG
em outro emprego no ano de 2012.
PARÁGRAFO QUINTO - Os empregados admitidos no período
de 01 de agosto de 2012 a 31 de outubro de 2012, estão sujeitos aos
descontos da segunda e terceira parcela, obedecendo-se os prazos previstos
nos parágrafos anteriores.
PARÁGRAFO SEXTO - Os empregados admitidos após 31 de
outubro de 2012, estão sujeitos apenas ao desconto da terceira parcela,
obedecendo-se os prazos previstos nos parágrafos anteriores.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Quando se tratar de rescisão de
contrato de trabalho, os descontos previstos nesta cláusula e seus
parágrafos, desde que não tenham sido efetuados, deverão ser recolhidos
juntamente com os demais empregados no mês.
PARÁGRAFO OITAVO – Será garantido ao empregado, o direito
de oposição ao desconto desta contribuição, devendo o mesmo manifestar-se
individualmente e por escrito, até 10 (dez) dias após a efetivação do referido
desconto.
A manifestação de oposição de que trata o parágrafo anterior
poderá ser feita nas seguintes localidades:
a) - na sede da entidade sindical, quando o empregado trabalhar
no respectivo município;
b) – perante a empresa, quando no município da prestação dos
serviços não houver sub-sede ou delegado sindical, devendo
a empresa repassá-la à entidade sindical respectiva, no prazo
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de 3 (três)dias.
PARÁGRAFO NONO - O recolhimento efetuado fora dos prazos
previstos nesta cláusula, retidos pela empresa, obrigará o empregador ao
pagamento de multa de 2% (dois por cento), além de 1% (um por cento) de
juros ao mês.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA
As empresas se obrigam a descontar em folha de pagamento dos
empregados sindicalizados, desde que por eles devidamente autorizadas,
nos termos do artigo 545 da CLT, as mensalidades a favor do Sindicato dos
Empregados no Comércio no Estado de Goiás, quando por este notificadas, e
que serão pagas diretamente ao Sindicato, através de pessoa credenciada
por este, a qual comparecerá à empresa para recebimento e quitação dentro
de 5 (cinco) dias úteis após o desconto.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - RELAÇÃO DE CONTRIBUINTE
As empresas abrangidas pela presente Convenção ficam
obrigadas a encaminhar ao Sindicato dos Empregados no Comércio no
Estado de Goiás e ao Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás,
dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da data do recolhimento das
Contribuições de seus empregados, relação nominal com o CPF dos
empregados contribuintes, indicando a função de cada um, o salário
percebido no mês a que corresponder a contribuição e o respectivo valor
recolhido.
PARÁGRAFO ÚNICO - A relação de que trata esta cláusula
poderá ser substituída pela cópia da folha de pagamento.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA
PATRONAL
As empresas cujo Sindicato Patronal representante da sua
categoria econômica seja signatário desta convenção, se obrigam a recolher
ao respectivo sindicato, a CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA, prevista no
artigo 8º, inciso IV da Constituição Federal.
PARÁGRAFO ÚNICO - A Assembléia Geral de cada Sindicato,
prevista no mesmo dispositivo constitucional, fixará o valor da contribuição
CONFEDERATIVA devida pelas empresas para o exercício de 2012.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
PATRONAL
Todas as empresas integrantes da categoria econômica
representada deverão recolher, em data a ser definida, a importância de R$
20,00 (vinte reais) por empregado relacionado na folha de pagamento do mês
de maio de 2012, limitado esse valor ao recolhimento máximo de R$ 4.000,00
(quatro mil reais).
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – As empresas Associadas ao
SINDILOJAS, que forem optantes do SIMPLES nacional ou as que estiverem
em dia com as contribuições sindical, confederativa e associativa, recolherão
apenas 50% (cinqüenta por cento) do valor devido a título de Contribuição
Assistencial Patronal, sendo estes descontos não cumulativos.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A contribuição de que trata o caput
desta cláusula e seu parágrafo primeiro será recolhida por todas as unidades
individualmente, ou seja, por estabelecimento.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os recolhimentos efetuados após a
data de vencimento ficarão sujeitos à multa de 10% (dez por cento), além de
juros de mora de 1% (um por cento) por mês de atraso.
PARÁGRAFO QUARTO – O SINDILOJAS remeterá para as
empresas, em tempo hábil, as guias de recolhimento da referida contribuição.
PARÁGRAFO QUINTO – Na hipótese do não recebimento da
referida guia de recolhimento até 05 (cinco) dias antes do vencimento, deverá
a empresa se dirigir ou entrar em contato com o SINDILOJAS, para emissão
da guia.

Disposições Gerais
Mecanismos de Solução de Conflitos
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO
PRÉVIA
As partes estabelecem que será instalada oportunamente, a
comissão de conciliação prévia, de acordo com a Lei nº 9.958 de 12.01.2000,
através de termo aditivo a esta convenção.

Aplicação do Instrumento Coletivo
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - NÃO ABRANGÊNCIA
A presente Convenção não se aplica aos empregados na base
territorial do Sindicato dos Empregados no Comércio de Anápolis, Catalão,
Entorno do Distrito Federal, Iporá, Itumbiara, Jataí, Santa Helena de Goiás,
Caldas Novas e Rio Verde.
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Descumprimento do Instrumento Coletivo
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - MULTA POR VIOLAÇÃO À CCT
Os empregadores que violarem o disposto na presente
Convenção ficam sujeitos a multa de R$ 100,00 (cem reais) e os empregados
que a violarem se sujeitam ao pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais),
sendo revertidos em favor da parte prejudicada.

Renovação/Rescisão do Instrumento Coletivo
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - RENEGOCIAÇÃO
As mudanças determinadas na política econômica e salarial, por
parte do Governo Federal, ensejarão a renegociação dos termos deste
instrumento normativo, no que se referem às cláusulas que forem atingidas
por tais mudanças.

Outras Disposições
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - PUBLICIDADE DA CCT
As partes se obrigam a promover ampla publicidade dos termos
desta convenção.
E por estarem assim justos e convencionados, firmam a presente
em tantas vias quantas necessárias para os mesmos efeitos.
Goiânia, 25 de abril de 2012.

EDUARDO GENNER DE SOUSA AMORIM
Presidente
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO ESTADO DE GOIAS
JOSE CARLOS PALMA RIBEIRO
Presidente
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA NO ESTADO DE GOIAS

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do
Trabalho e Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br .
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AVISO DE RECEBIMENTO - AR
Nº DO OBJETO:

NOTIF. Nº

DATA DA POSTAGEM:

RA012085666BR

(NÃO POSSUI)

06/05/2013

PROCESSO Nº

ORIGEM: 11ª

0010478-57.2013.5.18.0011

Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIÂNIA - GO - CEP: 74215-901

VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA

DESTINATÁRIO

ZARA BRASIL LTDA
SMAS, SAI/SO - area 6580, lojas 249-0,250-250A, 250B, Zona Industrial (Guará), BRASÍLIA - DF - CEP:
71219-900

RECEBIDO EM

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

____/____/_____

_________________________________________

ENDEREÇO DE PARA DEVOLUÇÃO (REMETENTE)
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIÂNIA - GO - CEP: 74215-901
( ) MUDOU-SE

CARIMBO DA UNIDADE DE DESTINO

( ) DESCONHECIDO NO LOCAL
( ) RECUSADO
( ) ENDEREÇO INSUFICIENTE
( ) AUSENTE
( ) ______________________

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª___/___/_____

2ª___/___/_____

3ª___/___/_____

DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

___/___/_____

___________________________
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 18ª REGIÃO
11ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIÂNIA - GO - CEP: 74215-901 - Telefone: (62) 39013503

NOTIFICAÇÃO DE AUDIÊNCIA

DESTINATÁRIO:

Z A R A
B R A S I L
SMAS, SAI/SO - area 6580, lojas 249-0,250-250A, 250B, Zona Industrial (Guará), BRASÍLIA - DF - CEP: 7
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Processo nº: 0010478-57.2013.5.18.0011
Reclamante: GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI
Reclamado(a): ZARA BRASIL LTDA

Data da audiência (UNA): 27/08/2013 14:45:00

Fica o(a) reclamado(a) notificado(a) a comparecer perante esta 11ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA- GO,
GOIÂNIA - GO - CEP: 74215-901, no dia e horário acima indicados, para a AUDIÊNCIA UNA relat
supramencionada.

1 - Comparecer à audiência pessoalmente ou, tratando-se de pessoa jurídica, através de sócio ou diretor. Pode
representar na audiência por preposto, que tenha conhecimento dos fatos alegados pelo(a) reclamante na peça ini
identificação e com carta de preposto, preferencialmente acompanhado de advogado. 2 - O não-comparecimento d
importará em julgamento da causa à sua revelia, com a presunção de sua confissão quanto à matéria de fato, nos t
Na audiência será tentada, inicialmente, a conciliação das partes. Não havendo acordo, deverá o (a) reclamado(a
Na audiência deverá o(a) reclamado(a) oferecer com a defesa todas as provas que julgar necessárias, constantes de
espontaneamente testemunha(s), em número máximo de 02 (duas). Caso o(a) reclamado(a) se enquadre no a
apresentar os cartões de ponto, sob pena de considerar-se verdadeira a jornada alegada pelo(a) reclamante, confo
Deverá trazer à audiência a cópia do contrato social ou dos atos constitutivos da pessoa jurídica e informar o
(Cadastro Específico do INSS), e, sendo pessoa física, o número do CPF, da carteira de identidade e do C
exclusivamente em forma eletrônica; logo, deverá o(a) reclamado(a) apresentar a defesa e documentos EXCL
processo judicial eletrônico (PJ-e), conforme Resolução Nº 94, de 23 de março DE 2012, do Conselho Superio
juntada aos autos ocorrerá no ato do envio dos documentos. 7 - Os originais dos documentos utilizados como p
pelo seu detentor até o trânsito em julgado da sentença ou, quando for o caso, até o final do prazo para açã
11.419/2006.

Adverte-se que a audiência será única, razão pela qual todas as provas serão produzidas na audiência aci
requeridas previamente.

Os advogados deverão encaminhar eletronicamente as contestações e documentos, antes da realização da a
sua presença àquele ato processual, ficando facultada a apresentação de defesa oral, pelo tempo de até 20 (v
847 da CLT e art. 78 do Provimento Geral Consolidado do TRT/18ª Região.

OBSERVAÇÕES.:
A
petição
inicial
e
documentos
poderão
ser
acess
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam), devendo utilizar o navegador
ou superior (http://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/fx/), digitando a(s) chave(s) abaixo:
Documentos associados ao processo

Título
procuração
carteira de trabalho
CCT 2010
CCT 2011
cct 2012
Extrato de pagamento referente ao mes de novembro
comprovante de pagamento referente ao mes de dezembro
receituário controle especial
Receituário médico 01

Tipo
Declaração de Hipossuficiência
CTPS
Convenção/Acordo Coletivo
Convenção/Acordo Coletivo
Convenção/Acordo Coletivo
Documento diverso
Documento diverso
Documento diverso
Documento diverso
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Sigiloso*
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Chave de
13050214
13050214
13050214
13050214
13050214
13050214
13050214
13050214
13050214
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receituário médico
Relatório médico
Dispensa por justa causa
Atestado médico
Atestado médico
Petição Inicial

Documento diverso
Documento diverso
Documento diverso
Atestados Médicos
Atestados Médicos
Petição Inicial

Não
Não
Não
Não
Não
Não

13050214
13050214
13050214
13050214
13050214
13050214

.

Digitado e assinado pelo(a) servidor(a) RENATA ZACHARIAS, da 11ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIAdo Trabalho.

GOIÂNIA, 3 de maio de 2013.

(art. 1º, § 2º, III, “a” da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006)
RENATA ZACHARIAS
Servidor

REGISTRO POSTAL: RA012085666BR
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA DO TRABALHO DE
GOIANIA

Processo nº. 0010478-57.2013.5.18.0011

ZARA BRASIL LTDA., por seu advogado, nos autos da Reclamação
Trabalhista promovida porGIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI, vem, perante Vossa
Excelência, requerer a inscrição do advogado Dr. Rodrigo Seizo Takano, OAB/SP 162.343, nos
autos do processo em epígrafe, em trâmite pelo Processo Judicial Eletrônico.

Outrossim, aproveita a oportunidade para esclarecer que a procuração
será colacionada aos autos posteriormente.

Termos em que,
pede deferimento.

São Paulo, 16 de maio de 2013.

RODRIGO SEIZO TAKANO
OAB/SP nº 162.343
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EXCELENTISSO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA __ VARA DO TRABALHO DE
GOIANIA/GO

GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI, já devidamente qualificada nos autos em epigrafe, vem
por sua advogada requerer a juntada da procuração que segue em anexo.

Pede e espera deferimento;

Goiânia, 04 de junho de 2013.

Luciani de Souza Gonçalves
OAB/GO 26454
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Juntada de AR
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA MMª 11ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA - GO.

Processo nº 0010478-57.2013.5.18.0011

ZARA BRASIL LTDA., por seus advogados que esta subscrevem, nos autos da Reclamação
Trabalhista proposta por GIULIANA ABRÃO MUSSE CALCIOLARI, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência,
apresentar sua CONTESTAÇÃO, consubstanciada nos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.

I - SÍNTESE DA DEMANDA

Trata-se de Reclamação Trabalhista, onde a autora pleiteia reversão do pedido de demissão e,
consequentemente, verbas rescisórias, pagamento do saldo do banco de horas de 20 horas, bem como multas convencionais,
atribuindo à causa o valor de R$ 34.469,51.

Todavia, as alegações da Reclamante não correspondem à realidade, como restará demonstrado pelas
razões abaixo articuladas e durante toda a instrução processual.

II - DO MÉRITO

Passa a Reclamada a contestar o mérito da ação com base nas razões a seguir aduzidas.
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No mérito a ação deverá ser julgada totalmente improcedente, porquanto as asserções lançadas na
inicial são infundadas, inverídicas, não encontrando o menor suporte fático ou legal que possam viabilizá-la.

01. DO CONTRATO DE TRABALHO

A reclamante foi admitida aos préstimos da Reclamada em 01/09/2010, para exercer a função de
vendedora, passando em 01/06/2011 a função de vendedora caixeira, cargo que ocupou até seu desligamento, ocorrido em
14/12/2012, mediante rescisão sem justa causa, percebendo como última remuneração o valor de R$ 768,72 (setecentos e sessenta
e oito reais e setenta e dois centavos), mais comissões.

A remuneração da autora está especificada nos holleriths anexos. Todas as verbas a que fez jus foram
quitadas mediante crédito em conta corrente, conforme folhas de pagamento, das quais constam, também, os valores das férias
pagas contra recibo, nada lhe sendo devido a qualquer título. Consoante termo de rescisão, recebeu o total bruto ali discriminado,
quitando as parcelas especificadas.

02. DA JUSTA CAUSA

A reclamante teve seu contrato de trabalho rescindido por justa causa em 14.12.2012, com amparo
no artigo 482, “c”, da CLT.

Todos os créditos trabalhistas adquiridos no curso da relação de emprego foram-lhe creditados
pontualmente, não havendo parcela por quitar.

Os pedidos de verbas rescisórias merecem total improcedência, pois houve prática de falta grave pela
reclamante, justificadora de sua dispensa, sem ônus para a Reclamada, com fulcro no artigo 482, “c”, da CLT.
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Os pedidos só poderiam ser acolhidos se a Reclamada tivesse exercido o direito potestativo de rescisão
unilateral, sem justa causa, o que inocorreu no caso "sub judice".

Os depósitos do FGTS sempre foram efetivados a favor da autora perante a Caixa Econômica Federal.
Em face da JUSTA CAUSA havida, não há possibilidade de levantamento do FGTS, a teor da Lei nº 5107/66, artigo 7º e Decreto
nº 59.820/66, artigo 23.

A gravidade de que se revestiu a conduta da reclamante caracteriza a falta grave do artigo 493 da CLT,
por representar conduta funcional dolosa, em frontal violação dos seus deveres e obrigações.

Da descrição que se segue, verificar-se-á a caracterização do ato faltoso e sua atualidade, ante as
cautelas havidas em sua apuração e comprovação.

03. DA DESÍDIA

Durante o pacto laboral a reclamante não logrou cumprir adequadamente com seus deveres funcionais,
seja por faltar constantemente ao trabalho, sem qualquer justificativa, seja por atrasos repetidos ou por não executar, de forma
correta, os procedimentos da loja.

A autora alega que foi demitida por justa causa sem saber o motivo justificados. Informa ainda que sua
demissão não encontra-se assinada, por esse motivo entende ser nula de pleno direito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a reclamante sempre foi funcionária desidiosa, recebendo
inúmeras advertências verbais no decorrer de seu contrato de trabalho.

Além das advertências verbas, a reclamante recebeu advertências por escrito e duas suspensões, por
faltas, atraso bem como por não executar tarefas de forma correta, conforme documentos 39,40 e 41, todos anexos à defesa.
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Não obstante, importante salientar, antes de expor todo o ocorrido, que a autora desempenhava a
função de vendedora caixeira, ou seja, era a pessoa responsável pela consolidação e fechamento dos caixas da loja, diariamente.

No dia 13/12/2013 a reclamante entrou às 17 horas para trabalhar e ás 21 horas, simplesmente,
abandonou seu posto de trabalho e foi embora para casa, sem dar a menor satisfação ao gerente.

Ao contrário do que consta da Inicial, não é verdade que a autora laborou sua jornada de trabalho toda,
na medida em que basta mera análise nos cartão de ponto do dia 13/12/2012, documento 184, para constatar que sua saída foi
antecipada.

Também não é verdade que a reclamante tenha passado mal, tenha avisado ao seu superior hierárquico
que pretendia ir embora e esse não a tenha autorizado a sair da loja, restando suas alegações impugnadas, eis que não condizem
com a realidade dos fatos ou, ainda, como os documentos juntados.

Aliás, resta impugnado também a alegação da autora de que houve um sorteio de ‘folgas’ na reclamada
e que ela foi a vencedora, eis que a empresa atribui folgas de acordo com escala de trabalho, necessidade da empresa e em
consonância com seu poder diretivo, sendo certo que ‘sorteio’ não é uma das formas.

Com relação aos documentos juntados pela autora para comprovar suposto problema de saúde, restam
todos impugnados, eis que posterior a rescisão do contrato de trabalho. Além do que, os atestados foram fornecidos por médico
‘oftalmologista’, que não tem especialidade para constatar suposto problema de cunho psiquiátrico.

Finalmente, cabe ainda esclarecer, somente para que não pairem dúvidas em relação á conduta da
reclamada, é que ao ser aplicada a justa causa á autora, a mesma foi embora sem assinar a carta de demissão, que foi assinada SIM
por duas testemunhas, ao contrário do alegado em Inicial, conforme faz prova o documento 37 juntado a defesa.

Na realidade, a autora tentou que a empresa efetuasse sua rescisão sem justa causa, entretanto, como
não é procedimento da reclamada, demitir empregado sem justo motivo, a reclamante começou a desempenhar suas funções de
modo desidioso.
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Tratando-se de pessoa de confiança máxima na loja em relação ao caixa, a autora não poderia ter uma
postura como essa, faltando ao trabalho, chegando atrasada sem apresentar atestados, afrontando a gerente, o que resta
inadmissível.

Após ter ocorrido várias faltas injustificadas e por diversas vezes ter sido advertida verbalmente e até
mesma orientada quanto às conseqüências de sua atitude desidiosa, a reclamante insistiu na prática faltosa, em atrasos, faltas e
descumprimentos de procedimentos, sem qualquer justificativa, nos dias abaixo discriminados, sofrendo as penalidades indicadas:

Doc. 39 - advertência escrita por falta injustificada em 07/07/2012
Doc. 40 – suspensão de 1 dia por falta no dia 17 e 18/08/2012
Doc. 41 – suspensão de 2 dias por atraso injustificado 28/09/2012
Doc. 34 – justa causa aplicada em 14/12/2012 por abandonar o posto de trabalho em 13/12/2012

Assim é que, no decorrer do pacto laboral, a reclamante foi advertida de forma verbas em inúmeras
ocasiões, foi advertida de forma escrita em uma oportunidade, por faltas injustificadas e quebra de procedimento, e possuía duas
suspensões por atraso e faltas. Basta mera análise nos relatórios de Banco de Horas e cartões de ponto anexados aos autos
para constatar todas as faltas e atrasos da autora, no decorrer do pato laboral.

Nesta última ocasião a Reclamada cientificou a autora de que não mais toleraria qualquer falta
funcional injustificada, sob pena de rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Entretanto, infelizmente, as admoestações
aplicadas pela Reclamada de nada serviram, eis que, novamente, a autora, sem qualquer justificativa, deixou seu posto de
trabalho, não mais retornando aos serviços, em caráter flagrantemente desidioso.

Excelência, em todas as oportunidades que a reclamante apresentou atestados, a reclamada aceitou e
abonou faltas e atrasos, sendo certo que somente nos dias em que não houveram qualquer justificativas, é que a Ré aplicou tais
penalidades.

O ônus da prova em relação aos fatos trazidos para descaracterizar seu procedimento desidioso, diante
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da prova documental ora juntada, consoante previsão do artigo 333, I, do CPC, combinado com o artigo 818 da CLT, é da
reclamante e, deste ônus não se desincumbiu, conforme acima exposto.

Diante dos fatos retro mencionados, a Reclamada não teve outra alternativa, se não a de dispensar a
reclamante por justa causa, com fulcro na alínea “e”, do artigo 482 da CLT, no dia 14/12/2012.

Aliás cumpre ainda abrir um parêntese com relação a alegação da autora de que sofreu perseguição da
gerente para tentar dispensá-la, vez que não há perseguição que dê certo em face de funcionário que trabalha corretamente,
respeitando horários e dias de trabalho e cumprindo todos os procedimentos para o exercício de sua função.

Segundo o Ilmo. Jurista, Evaristo de Moraes Filho, considera-se justa causa para a dispensa todo
ato doloso ou culposamente grave que faz desaparecer a confiança e boa-fé que devem existir entre empregado e
empregador durante e vigência da relação de emprego.

Seguindo tal raciocínio, todo ato faltoso praticado pelo empregado, que torne impossível ou
sobremaneira onerosa a manutenção do vínculo empregatício, pode ser configurado como falta grave e ensejar a rescisão do
contrato de trabalho sem ônus para o empregador.

O empregador deve preocupar-se sempre em manter uma atmosfera propícia às boas relações com seus
empregados. E para levar a efeito tal intuito, ou seja, para manter um ambiente de trabalho harmonioso, deve afastar os elementos
que, a exemplo da reclamante, criam más condições de trabalho, com graves prejuízos ao serviço.

É o que se observa pela lição de WAGNER GIGLIO in Justa causa, 7ª ed, Saraiva, 2000, pág. 149:

“Uma só falta ocasional é insuficiente para caracterizar a desídia, salvo caso excepcional. E isso
porque a falta poderá não ter sido intencional, mas ter outra causa, como uma disposição passageira,
um dissabor, uma preocupação ou um defeito das máquinas etc. Por isso, como regra, a desídia
resulta de uma reiteração de atos faltosos.
As falta anteriores deverão ser punidas, sob pena de se entender que não constituíram infrações. A
gravidade resulta do conjunto de atos faltosos, devendo sempre existir uma última prática faltosa,
desencadeadora do despedimento.” (g/n)
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As jurisprudências abaixo transcritas embasam o entendimento retro expendido:

“JUSTA CAUSA. DESÍDIA. A desídia, tipificada na CLT, artigo 482, "e", traduzida pelo descaso do
empregado no cumprimento do seu mister (como a produção precária, ausências, impontualidade,
negligência) e que, conseqüentemente,acarreta sérios prejuízos ao empregador que,obviamente, não
pode se valer da força de trabalho à qual está obrigado o seu empregado por força da relação jurídica
mantida entre ambos, autoriza plenamente o rompimento contratual por culpa exclusiva do obreiro.
Reiteradas faltas ao serviço, mesmo após todo o esforço didático despendido pela empresa na
tentativa de evitar a aplicação da justa causa, evidenciam o desapego do empregado ao seu posto de
trabalho, bem como o descumprimento a uma das principais obrigações contratuais, a assiduidade.”
(TIPO:RECURSO ORDINÁRIO, DATA DE JULGAMENTO: 28/06/2005, RELATOR(A): PAULO
AUGUSTO CAMARA, REVISOR(A): RICARDO ARTUR COSTA E TRIGUEIROS, ACÓRDÃO Nº:
20050421659, PROCESSO Nº: 00010-2003-255-02-00-0, ANO: 2003, TURMA: 4ª, DATA DE
PUBLICAÇÃO: 08/07/2005) grifos nossos

“JUSTA CAUSA - DESÍDIA - FALTAS INJUSTIFICADAS As faltas injustificadas, quando reiteradas
e habituais, implicam no não cumprimento da obrigação principal do contrato de trabalho, que é a
prestação de serviços. Além de impedirem o bom desempenho das funções, denotam falta de
interesse do empregado na manutenção do vínculo empregatício. A reincidência injustificada na
infração após várias advertências e suspensões autoriza o empregador a romper o liame
empregatício por justa causa. Recurso da reclamante a que se nega provimento. Desídia
configurada.” ( 4ª TURMA - 7ª CÂMARA, RECURSO ORDINÁRIO, PROCESSO TRT-15ª REGIÃO Nº
01188-2005-045-15-00-5) grifos nossos

“JUSTA CAUSA – DESÍDIA (ARTIGO 482, LETRA “E”, DA CLT) - PRESSUPOSTOS. O permissivo
legal para que a empresa possa vir a dispensar o empregado por justa causa, pena maior a ser
aplicada num contrato de trabalho, consubstancia-se na ponderação dos antecedentes do empregado,
a intensidade do ato faltoso, as circunstâncias que determinaram a sua prática, bem como se esta
representou séria violação dos deveres e obrigações do empregado. No caso da desídia, caracteriza-se
a falta pelo resultado de uma série de atos reveladores da ausência de cumprimento de deveres,
demonstrando que o empregado agiu com desleixo no cumprimento das obrigações advindas do
contrato de trabalho.” (PROCESSO TRT Nº 294-2005-060-15-00-4 RO, TRT 15ª Região, Juiz Relator
Manuel Soares Ferreira Carradita).

Não restam dúvidas, portanto, que a conduta da reclamante por si só, revestiu-se de gravidade
suficiente para ensejar a dispensa sem ônus para o empregador, ante os termos do artigo 482, alínea “e”, da CLT.

Assim, requer seja mantida a justa causa imposta a reclamante, improcedendo o postulado na exordial.
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Em face da falta grave cometida e provada (artigos 482 e 493 da CLT), não há amparo jurídico às
pretensões quanto ao aviso prévio (artigo 487 da CLT); férias proporcionais e correspondente abono constitucional (artigo 146,
parágrafo único da CLT); 13º salário proporcional (Lei nº 4090/62 e Lei 4749/65); levantamento do FGTS (artigo 7º da Lei
5107/66 e Decreto nº 59.820/66, artigo 23), inclusive a multa de 40% do FGTS e liberação de guias para recebimento do seguro
desemprego.

Neste sentido:

JUSTA CAUSA – Por se tratar a justa causa a penalidade mais rigorosa aplicada ao empregado, para
que ela fique caracterizada, é essencial que haja prova robusta e inequívoca da falta cometida que
justifique a extinção do contrato de trabalho, e, a meu ver, ficou perfeitamente comprovado o mau
procedimento e a desídia por parte do recorrente, no desempenho de suas funções. II – 13º SALÁRIO
PROPORCIONAL – INDEVIDO – Uma vez reconhecida a dispensa do recorrido por justa causa,
torna-se indevido o 13º salário proporcional, nos termos da Lei nº 4.090/62, que em seu art. 3º
estabelece a concessão da gratificação, na rescisão do contrato de trabalho, sem justa causa. (TRT 8ª
R. – RO 5271/2002 – 2ª T. – Rel. Juiz Marcus Augusto Losada Maia – J. 22.01.2003)

DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA – LEVANTAMENTO DO VALOR DO FGTS –
IMPOSSIBILIDADE – Reconhecendo-se a existência da justa causa na rescisão do contrato de
trabalho, o levantamento dos valores depositados na conta vinculada do trabalhador, do FGTS, é de
ser indeferido. (TRT 15ª R. – Proc. 10505/00 – (49465/01) – SE – Rel. Juiz Antônio Mazzuca –
DOESP 06.11.2001 – p. 67)

Finalmente com relação ao pedido de pagamento de 20 horas extras remanescente do banco de horas, a
reclamada esclarece que nada é devido, eis que o saldo de banco de horas foi quitado de forma correta.

Basta mera análise no documento 33 e 34 para constatar que a reclamante possuía saldo de banco de
horas de 2:49, o que foi quitado em sua rescisão sob o código 94 no valor de R$ 18,04, portanto, não há que se falar em qualquer
valor devido.

Com relação às férias, verifica-se que todas as férias devidas à reclamante foram pagas em sua
rescisão, não havendo valores em aberto.
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04. DAS MULTAS CONVENCIONAIS

Não há que s e falar em aplicação de multas convencionais, na medida em que não houve qualquer
infração as cláusulas constantes das Normas Coletivas invocadas.

05. DAS MULTAS DOS ARTIGOS 467 e 477 DA CLT

Inexistindo saldo salarial incontroverso, descabe a aplicação do dispositivo contido no artigo 467 da
CLT.

Com relação a aplicação do artigo 477 da CLT, verifica-se que a autora foi demitida em 14/12/2012 e
suas verbas foram devidamente quitadas em 20/12/2013, portanto dentro do prazo legal, nos termos da documentação anexa (doc.
34/36).

Os supra citados dispositivos legais não prevê multa para a hipótese de quitação incorreta das verbas
rescisórias, ainda que esta tivesse ocorrido, ou mesmo pagamento de verbas complementares decorrentes da projeção do aviso
prévio ou aplicação da justa causa, o que só vem a demonstrar a total improcedência do articulado pela reclamante.

06. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Indevidos os honorários advocatícios pleiteados na exordial, não havendo que se falar no pagamento
dos mesmos, visto que estão ausentes na hipótese os requisitos estipulados pela Lei nº 5584/70, com a interpretação que lhe foi
dada pela Súmula 219 do TST, que não foi revogado pelo artigo 133 da Constituição Federal, nem tampouco pela Lei nº 8906/94.
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No mesmo sentido, inaplicável os artigos 389 e 404 do CC, ante os termos da Súmula 329 do Colendo
Tribunal Superior do Trabalho, mesmo porque na Justiça do Trabalho a autora não precisaria necessária contratar
advogado, bastaria fazer uma reclamação verbal no setor de distribuição.

A jurisprudência abaixo transcrita embasa o entendimento retro expendido:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONCEDIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DA PARTE
CONTRÁRIA. "JUS POSTULANDI". AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LEI Nº 5.584/70.
ENTENDIMENTO DAS SÚMULAS Nºs 219 E 329 E DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº
305 DO C. TST. Na esfera da Justiça do Trabalho, deve ser assegurado ao trabalhador amplo
acesso à justiça. Assim, vige a disposição que permite o "jus postulandi" e suas conseqüências.
Portanto, não há que se falar em indenização, pois não há ato ilícito ou culpa, na medida em que
não há obrigatoriedade de contratar advogado, bastando comparecer ao setor de reclamações
verbais. Destarte, se a reclamante não se encontra assistido pelo sindicato de classe, não faz jus aos
honorários advocatícios, por não preenchidos os requisitos da Lei nº 5.584/70 e pela não observância
do entendimento esposado pelas Súmulas nºs 219 e 329 e pela Orientação Jurisprudencial nº 305 do C.
TST. JUSTIÇA GRATUITA. MANDATO OUTORGADO A ADVOGADO PARTICULAR. LEI Nº
5584/70. Por outro lado, não quer a Lei nº 5.584/70 excluir do benefício da Justiça Gratuita o
empregado que constituir advogado de sua confiança, relação, aliás, em que se baseia o mandato; quer
pelo contrário, amparar aquele que se encontra desprovido de qualquer representação, uma vez que a
assistência judiciária não constitui monopólio dos sindicatos, podendo também ser prestada por
advogados particulares. (TRT – 02ª REGIÃO - RECURSO ORDINÁRIO PROCESSO Nº:
01687-2005-382-02-00-8 ANO: 2006 TURMA: 12ª - ACÓRDÃO Nº: 20060394190 RELATOR(A): DELVIO BUFFULIN - DATA DE PUBLICAÇÃO: 13/06/2006 )

07. DA JUSTIÇA GRATUITA

Descabida a pretensão quanto ao benefício da justiça gratuita, eis que a Lei 5.584 de 20 de junho de
1970 condiciona a concessão do respectivo benefício à prestação de serviços jurídicos pelo sindicato profissional da categoria em
que pertencer o trabalhador.

Na reclamação trabalhista "sub-judice", como é notório, a reclamante constituiu seu próprio
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procurador, razão pela qual não há falar-se em justiça gratuita.

08. DOS RECOLHIMENTOS FISCAIS PREVIDENCIÁRIOS

Na hipótese de acolhimento de algum pedido formulado na exordial, impõe-se sejam autorizadas as
deduções previdenciárias e tributárias, por força de expressa determinação legal (INSS - Lei nº. 8.212/91, artigos 43 e 44, com a
redação da Lei nº. 8.620/93, e Ordem de Serviço Conjunta 66/97 e IRRF - Lei 8.541/92, artigo 46), e conforme Consolidação dos
Provimentos, do C. TST, constituindo, portanto, matéria de ordem pública.

De fato, devem ser observados os exatos termos da legislação em vigor, bem como a Consolidação
dos Provimentos, de 20.04.2006, da Corregedoria Geral do C. TST, que determina em seus artigos 74 a 92, os descontos do
crédito da reclamante, o IR e o INSS sobre sua responsabilidade.

Trata-se, aliás, de posicionamento já manifestado pelos E. Tribunais, e já pacificado pelo C. Tribunal
Superior do Trabalho, consoante se depreende do teor da Súmula 368, I, II, do C. TST.

Ou seja, sobre as verbas de natureza remuneratória, decorrentes de sentenças perante a Justiça do
Trabalho, sempre cabe a incidência da contribuição previdenciária e tributária, sendo improcedente que o imposto de renda incida
somente sobre os juros de mora.

No primeiro caso (previdência social), responde tanto a reclamante como a reclamada, cada um com a
sua cota, conforme disposto contido no artigo 79 da Consolidação dos Provimentos do C. TST, sendo certo que no caso do
imposto de renda, responde apenas aa reclamante, decorrendo referida dedução do disposto no artigo 46, da Lei nº. 8.541/92,
artigo 792, do Decreto nº. 1.041/94 e do artigo 74 da Consolidação dos Provimentos.

E, quanto aos recolhimentos fiscais, impõe-se seja observado o regime de caixa, ou seja, devem os
referidos recolhimentos serem calculados ao final, quando a renda é considerada recebida, conforme entendimento já
pacificado no C. TST através da Súmula 368, II, do C. TST., não havendo que se falar em progressividade, vedada pelo art.
46 da Lei nº. 8.541/92.

Requer-se, assim, que na remota hipótese de sobrevir alguma condenação no presente feito – o que só
se alega por argumento – sejam então expressamente autorizados os descontos fiscais e previdenciários, nos termos supra
requeridos.
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IV.14. DOS JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Caso alguma verba seja deferida à Reclamante, o que não se espera, a atualização dos valores
principais deve respeitar a época própria sinalizada pela atual Legislação - artigo 39, da Lei no 8.177/91 c/c artigo 459, § Único,
da CLT, e artigo 5o, II, da CF, assim como pela Súmula 381, do C. TST.

Os juros de mora devem ser calculados à base de 1% ao mês, de forma simples, nos termos do artigo
39, § 1º, da Lei nº. 8.177/91.

09. CONCLUSÃO

Requer, outrossim, que todas as publicações referentes ao presente processo sejam feitas em nome de
Dr. Rodrigo Seizo Takano, OAB/SP 162.343, com escritório à Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144, 11º andar, Jardim Paulistano,
São Paulo – CEP 01451-000.

Impugnadas, pois, todas as pretensões da inicial e seus valores pelas razões retro expendidas. Nada é
devido a qualquer título e não havendo verbas principais, não há reflexos ou acessórios, pois sem causa não há efeitos, como
preceitua o art. 92 do Código Civil, aplicável por força do art. 8º da CLT.

Protesta a contestante pela produção de todas as provas em direito admitidas, requerendo juntada dos
documentos anexos e a notificação da reclamante inclusive para depoimento pessoal, sob pena de confissão, a teor da Súmula 74
do T.S.T.. Requer-se, pelo exposto, a total IMPROCEDÊNCIA da ação, por ser imperativo de lídima

JUSTIÇA!

Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 23 de agosto de 2013.
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Rodrigo Seizo Takano
OAB/SP nº 162.343
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http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610560201300000001149734
Número do documento: 13082610560201300000001149734

Num. 1159763 - Pág. 20

DOC 87

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610560513200000001149815
Número do documento: 13082610560513200000001149815

Num. 1159845 - Pág. 1

DOC 88

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610560513200000001149815
Número do documento: 13082610560513200000001149815

Num. 1159845 - Pág. 2

DOC 89

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610560513200000001149815
Número do documento: 13082610560513200000001149815

Num. 1159845 - Pág. 3

DOC 90

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610560513200000001149815
Número do documento: 13082610560513200000001149815

Num. 1159845 - Pág. 4

DOC 91

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610560513200000001149815
Número do documento: 13082610560513200000001149815

Num. 1159845 - Pág. 5

DOC 92

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610560513200000001149815
Número do documento: 13082610560513200000001149815

Num. 1159845 - Pág. 6

DOC 93

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610560513200000001149815
Número do documento: 13082610560513200000001149815

Num. 1159845 - Pág. 7

DOC 94

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610560513200000001149815
Número do documento: 13082610560513200000001149815

Num. 1159845 - Pág. 8

DOC 95

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610560513200000001149815
Número do documento: 13082610560513200000001149815

Num. 1159845 - Pág. 9

DOC 96

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610560513200000001149815
Número do documento: 13082610560513200000001149815

Num. 1159845 - Pág. 10

DOC 97

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610560513200000001149815
Número do documento: 13082610560513200000001149815

Num. 1159845 - Pág. 11

DOC 98

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610560513200000001149815
Número do documento: 13082610560513200000001149815

Num. 1159845 - Pág. 12

DOC 99

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610560513200000001149815
Número do documento: 13082610560513200000001149815

Num. 1159845 - Pág. 13

DOC 100

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610560513200000001149815
Número do documento: 13082610560513200000001149815

Num. 1159845 - Pág. 14

DOC 101

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610560513200000001149815
Número do documento: 13082610560513200000001149815

Num. 1159845 - Pág. 15

DOC 102

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610560513200000001149815
Número do documento: 13082610560513200000001149815

Num. 1159845 - Pág. 16

DOC 103

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610560513200000001149815
Número do documento: 13082610560513200000001149815

Num. 1159845 - Pág. 17

DOC 104

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561002300000001149818
Número do documento: 13082610561002300000001149818

Num. 1159848 - Pág. 1

DOC 105

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561002300000001149818
Número do documento: 13082610561002300000001149818

Num. 1159848 - Pág. 2

DOC 106

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561002300000001149818
Número do documento: 13082610561002300000001149818

Num. 1159848 - Pág. 3

DOC 107

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561002300000001149818
Número do documento: 13082610561002300000001149818

Num. 1159848 - Pág. 4

DOC 108

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561002300000001149818
Número do documento: 13082610561002300000001149818

Num. 1159848 - Pág. 5

DOC 109

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561002300000001149818
Número do documento: 13082610561002300000001149818

Num. 1159848 - Pág. 6

DOC 110

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561002300000001149818
Número do documento: 13082610561002300000001149818

Num. 1159848 - Pág. 7

DOC 111

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561002300000001149818
Número do documento: 13082610561002300000001149818

Num. 1159848 - Pág. 8

DOC 112

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561002300000001149818
Número do documento: 13082610561002300000001149818

Num. 1159848 - Pág. 9

DOC 113

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561002300000001149818
Número do documento: 13082610561002300000001149818

Num. 1159848 - Pág. 10

DOC 114

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561002300000001149818
Número do documento: 13082610561002300000001149818

Num. 1159848 - Pág. 11

DOC 115

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561002300000001149818
Número do documento: 13082610561002300000001149818

Num. 1159848 - Pág. 12

DOC 116

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561002300000001149818
Número do documento: 13082610561002300000001149818

Num. 1159848 - Pág. 13

DOC 117

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561002300000001149818
Número do documento: 13082610561002300000001149818

Num. 1159848 - Pág. 14

DOC 118

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561002300000001149818
Número do documento: 13082610561002300000001149818

Num. 1159848 - Pág. 15

DOC 119

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561002300000001149818
Número do documento: 13082610561002300000001149818

Num. 1159848 - Pág. 16

DOC 120

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561002300000001149818
Número do documento: 13082610561002300000001149818

Num. 1159848 - Pág. 17

DOC 121

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561002300000001149818
Número do documento: 13082610561002300000001149818

Num. 1159848 - Pág. 18

DOC 122

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561353600000001149825
Número do documento: 13082610561353600000001149825

Num. 1159857 - Pág. 1

DOC 123

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561353600000001149825
Número do documento: 13082610561353600000001149825

Num. 1159857 - Pág. 2

DOC 124

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561353600000001149825
Número do documento: 13082610561353600000001149825

Num. 1159857 - Pág. 3

DOC 125

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561353600000001149825
Número do documento: 13082610561353600000001149825

Num. 1159857 - Pág. 4

DOC 126

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561353600000001149825
Número do documento: 13082610561353600000001149825

Num. 1159857 - Pág. 5

DOC 127

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561353600000001149825
Número do documento: 13082610561353600000001149825

Num. 1159857 - Pág. 6

DOC 128

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561353600000001149825
Número do documento: 13082610561353600000001149825

Num. 1159857 - Pág. 7

DOC 129

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561353600000001149825
Número do documento: 13082610561353600000001149825

Num. 1159857 - Pág. 8

DOC 130

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561353600000001149825
Número do documento: 13082610561353600000001149825

Num. 1159857 - Pág. 9

DOC 131

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561353600000001149825
Número do documento: 13082610561353600000001149825

Num. 1159857 - Pág. 10

DOC 132

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561353600000001149825
Número do documento: 13082610561353600000001149825

Num. 1159857 - Pág. 11

DOC 133

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561353600000001149825
Número do documento: 13082610561353600000001149825

Num. 1159857 - Pág. 12

DOC 134

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561353600000001149825
Número do documento: 13082610561353600000001149825

Num. 1159857 - Pág. 13

DOC 135

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561353600000001149825
Número do documento: 13082610561353600000001149825

Num. 1159857 - Pág. 14

DOC 136

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561353600000001149825
Número do documento: 13082610561353600000001149825

Num. 1159857 - Pág. 15

DOC 137

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561353600000001149825
Número do documento: 13082610561353600000001149825

Num. 1159857 - Pág. 16

DOC 138

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561886200000001149832
Número do documento: 13082610561886200000001149832

Num. 1159864 - Pág. 1

DOC 139

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561886200000001149832
Número do documento: 13082610561886200000001149832

Num. 1159864 - Pág. 2

DOC 140

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561886200000001149832
Número do documento: 13082610561886200000001149832

Num. 1159864 - Pág. 3

DOC 141

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561886200000001149832
Número do documento: 13082610561886200000001149832

Num. 1159864 - Pág. 4

DOC 142

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561886200000001149832
Número do documento: 13082610561886200000001149832

Num. 1159864 - Pág. 5

DOC 143

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561886200000001149832
Número do documento: 13082610561886200000001149832

Num. 1159864 - Pág. 6

DOC 144

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561886200000001149832
Número do documento: 13082610561886200000001149832

Num. 1159864 - Pág. 7

DOC 145

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561886200000001149832
Número do documento: 13082610561886200000001149832

Num. 1159864 - Pág. 8

DOC 146

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561886200000001149832
Número do documento: 13082610561886200000001149832

Num. 1159864 - Pág. 9

DOC 147

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561886200000001149832
Número do documento: 13082610561886200000001149832

Num. 1159864 - Pág. 10

DOC 148

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561886200000001149832
Número do documento: 13082610561886200000001149832

Num. 1159864 - Pág. 11

DOC 149

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561886200000001149832
Número do documento: 13082610561886200000001149832

Num. 1159864 - Pág. 12

DOC 150

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561886200000001149832
Número do documento: 13082610561886200000001149832

Num. 1159864 - Pág. 13

DOC 151

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561886200000001149832
Número do documento: 13082610561886200000001149832

Num. 1159864 - Pág. 14

DOC 152

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561886200000001149832
Número do documento: 13082610561886200000001149832

Num. 1159864 - Pág. 15

DOC 153

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561886200000001149832
Número do documento: 13082610561886200000001149832

Num. 1159864 - Pág. 16

DOC 154

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610561886200000001149832
Número do documento: 13082610561886200000001149832

Num. 1159864 - Pág. 17

DOC 155

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610562750400000001149833
Número do documento: 13082610562750400000001149833

Num. 1159865 - Pág. 1

DOC 156

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610562750400000001149833
Número do documento: 13082610562750400000001149833

Num. 1159865 - Pág. 2

DOC 157

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610562750400000001149833
Número do documento: 13082610562750400000001149833

Num. 1159865 - Pág. 3

DOC 158

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610562750400000001149833
Número do documento: 13082610562750400000001149833

Num. 1159865 - Pág. 4

DOC 159

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610562750400000001149833
Número do documento: 13082610562750400000001149833

Num. 1159865 - Pág. 5

DOC 160

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610562750400000001149833
Número do documento: 13082610562750400000001149833

Num. 1159865 - Pág. 6

DOC 161

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610562750400000001149833
Número do documento: 13082610562750400000001149833

Num. 1159865 - Pág. 7

DOC 162

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610562750400000001149833
Número do documento: 13082610562750400000001149833

Num. 1159865 - Pág. 8

DOC 163

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610562750400000001149833
Número do documento: 13082610562750400000001149833

Num. 1159865 - Pág. 9

DOC 164

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610562750400000001149833
Número do documento: 13082610562750400000001149833

Num. 1159865 - Pág. 10

DOC 165

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610562750400000001149833
Número do documento: 13082610562750400000001149833

Num. 1159865 - Pág. 11

DOC 166

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610562750400000001149833
Número do documento: 13082610562750400000001149833

Num. 1159865 - Pág. 12

DOC 167

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610562750400000001149833
Número do documento: 13082610562750400000001149833

Num. 1159865 - Pág. 13

DOC 168

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610562750400000001149833
Número do documento: 13082610562750400000001149833

Num. 1159865 - Pág. 14

DOC 169

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610562750400000001149833
Número do documento: 13082610562750400000001149833

Num. 1159865 - Pág. 15

DOC 170

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610562750400000001149833
Número do documento: 13082610562750400000001149833

Num. 1159865 - Pág. 16

DOC 171

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610562750400000001149833
Número do documento: 13082610562750400000001149833

Num. 1159865 - Pág. 17

DOC 172

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610563674900000001149850
Número do documento: 13082610563674900000001149850

Num. 1159882 - Pág. 1

DOC 173

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610563674900000001149850
Número do documento: 13082610563674900000001149850

Num. 1159882 - Pág. 2

DOC 174

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610563674900000001149850
Número do documento: 13082610563674900000001149850

Num. 1159882 - Pág. 3

DOC 175

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610563674900000001149850
Número do documento: 13082610563674900000001149850

Num. 1159882 - Pág. 4

DOC 176

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610563674900000001149850
Número do documento: 13082610563674900000001149850

Num. 1159882 - Pág. 5

DOC 177

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610563674900000001149850
Número do documento: 13082610563674900000001149850

Num. 1159882 - Pág. 6

DOC 178

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610563674900000001149850
Número do documento: 13082610563674900000001149850

Num. 1159882 - Pág. 7

DOC 179

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610563674900000001149850
Número do documento: 13082610563674900000001149850

Num. 1159882 - Pág. 8

DOC 180

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610563674900000001149850
Número do documento: 13082610563674900000001149850

Num. 1159882 - Pág. 9

DOC 181

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610563674900000001149850
Número do documento: 13082610563674900000001149850

Num. 1159882 - Pág. 10

DOC 182

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610563674900000001149850
Número do documento: 13082610563674900000001149850

Num. 1159882 - Pág. 11

DOC 183

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610563674900000001149850
Número do documento: 13082610563674900000001149850

Num. 1159882 - Pág. 12

DOC 184

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610563674900000001149850
Número do documento: 13082610563674900000001149850

Num. 1159882 - Pág. 13

DOC 185

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610563674900000001149850
Número do documento: 13082610563674900000001149850

Num. 1159882 - Pág. 14

DOC 43

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564260200000001149856
Número do documento: 13082610564260200000001149856

Num. 1159888 - Pág. 1

DOC 44

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564260200000001149856
Número do documento: 13082610564260200000001149856

Num. 1159888 - Pág. 2

DOC 45

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564260200000001149856
Número do documento: 13082610564260200000001149856

Num. 1159888 - Pág. 3

DOC 46

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564260200000001149856
Número do documento: 13082610564260200000001149856

Num. 1159888 - Pág. 4

DOC 47

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564260200000001149856
Número do documento: 13082610564260200000001149856

Num. 1159888 - Pág. 5

DOC 48

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564260200000001149856
Número do documento: 13082610564260200000001149856

Num. 1159888 - Pág. 6

DOC 49

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564260200000001149856
Número do documento: 13082610564260200000001149856

Num. 1159888 - Pág. 7

DOC 50

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564260200000001149856
Número do documento: 13082610564260200000001149856

Num. 1159888 - Pág. 8

DOC 51

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564260200000001149856
Número do documento: 13082610564260200000001149856

Num. 1159888 - Pág. 9

DOC 52

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564260200000001149856
Número do documento: 13082610564260200000001149856

Num. 1159888 - Pág. 10

DOC 53

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564260200000001149856
Número do documento: 13082610564260200000001149856

Num. 1159888 - Pág. 11

DOC 54

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564260200000001149856
Número do documento: 13082610564260200000001149856

Num. 1159888 - Pág. 12

DOC 55

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564260200000001149856
Número do documento: 13082610564260200000001149856

Num. 1159888 - Pág. 13

DOC 56

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564260200000001149856
Número do documento: 13082610564260200000001149856

Num. 1159888 - Pág. 14

DOC 57

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564260200000001149856
Número do documento: 13082610564260200000001149856

Num. 1159888 - Pág. 15

DOC 58

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564260200000001149856
Número do documento: 13082610564260200000001149856

Num. 1159888 - Pág. 16

DOC 59

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564260200000001149856
Número do documento: 13082610564260200000001149856

Num. 1159888 - Pág. 17

DOC 60

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564260200000001149856
Número do documento: 13082610564260200000001149856

Num. 1159888 - Pág. 18

DOC 61

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564260200000001149856
Número do documento: 13082610564260200000001149856

Num. 1159888 - Pág. 19

DOC 62

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564260200000001149856
Número do documento: 13082610564260200000001149856

Num. 1159888 - Pág. 20

DOC 63

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564260200000001149856
Número do documento: 13082610564260200000001149856

Num. 1159888 - Pág. 21

DOC 64

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564776600000001149867
Número do documento: 13082610564776600000001149867

Num. 1159899 - Pág. 1

DOC 65

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564776600000001149867
Número do documento: 13082610564776600000001149867

Num. 1159899 - Pág. 2

DOC 66

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564776600000001149867
Número do documento: 13082610564776600000001149867

Num. 1159899 - Pág. 3

DOC 67

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564776600000001149867
Número do documento: 13082610564776600000001149867

Num. 1159899 - Pág. 4

DOC 68

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564776600000001149867
Número do documento: 13082610564776600000001149867

Num. 1159899 - Pág. 5

DOC 69

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564776600000001149867
Número do documento: 13082610564776600000001149867

Num. 1159899 - Pág. 6

DOC 70

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564776600000001149867
Número do documento: 13082610564776600000001149867

Num. 1159899 - Pág. 7

DOC 71

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564776600000001149867
Número do documento: 13082610564776600000001149867

Num. 1159899 - Pág. 8

DOC 72

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564776600000001149867
Número do documento: 13082610564776600000001149867

Num. 1159899 - Pág. 9

DOC 73

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564776600000001149867
Número do documento: 13082610564776600000001149867

Num. 1159899 - Pág. 10

DOC 74

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564776600000001149867
Número do documento: 13082610564776600000001149867

Num. 1159899 - Pág. 11

DOC 75

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564776600000001149867
Número do documento: 13082610564776600000001149867

Num. 1159899 - Pág. 12

DOC 76

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564776600000001149867
Número do documento: 13082610564776600000001149867

Num. 1159899 - Pág. 13

DOC 77

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564776600000001149867
Número do documento: 13082610564776600000001149867

Num. 1159899 - Pág. 14

DOC 78

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564776600000001149867
Número do documento: 13082610564776600000001149867

Num. 1159899 - Pág. 15

DOC 79

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564776600000001149867
Número do documento: 13082610564776600000001149867

Num. 1159899 - Pág. 16

DOC 80

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082610564776600000001149867
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DO TRABALHO DA 11ª VARA DO TRABALHO
DE GOIÂNIA – GO.

Processo nº 0010478-57.2013.5.18.0011

ZARA BRASIL LTDA., devidamente qualificada, por seus advogados que esta
subscrevem, nos autos da Reclamação Trabalhista movida por GIULIANA ABRÃO MUSSE
CALCIOLARI, vem, perante Vossa Excelência, em atenção ao prazo concedido em audiência, requerer
a juntada da carta de preposição, para os devidos fins de direito.
Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 26 de agosto de 20132.

RODRIGO SEIZO TAKANO
OAB/SP Nº 162.343
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
11ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO
(Sítio: www.trt18.jus.br)

ATA DE AUDIÊNCIA

PROCESSO: 10478-2013-011-18-00-6
Reclamante: GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI

Reclamado(a): ZARA BRASIL LTDA
CNPJ: 02.952.485/0008-15

Em 27 de agosto de 2013, na sala de sessões da MM. 11ª VARA DO TRABALHO DE
GOIÂNIA/GO, sob a direção do Exmo(a). Juiz do Trabalho Dr(a). CELSO MOREDO GARCIA,
realizou-se audiência relativa ao processo identificado em epígrafe.

Às 14h46min, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, apregoadas as
partes.

Presente o(a) reclamante, Sr(a). GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI, acompanhado(a)
do(a) advogado(a), Dr(a). LUCIANI DE SOUZA GONÇALVES, OAB nº 26454/GO.

Presente o preposto do(a) reclamado(a), Sr(a). WASHINGTON RIBEIRO SILVA,
acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). ANDRÉA LEMES, OAB nº 23.729/GO.

Registra-se a presença das acadêmicas Sra. JUSSAHYSE SENA GUIMARÃES (CPF
041.232.241-67), Sra. MILENA DA SILVA DOMINGOS (RG 5374382 - SPTC/GO) e Sra. RAQUEL
ALMEIDA MIRANDA (RG 5189608 - SPTC/GO.
Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: CELSO MOREDO GARCIA
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13082716401156700000001173517
Número do documento: 13082716401156700000001173517

Num. 1183703 - Pág. 1

Conciliação Rejeitada.

Recebo a defesa e documentos juntados eletronicamente e ratificados neste ato.

A Reclamante alega que foi intimada para realização de audiência Inicial, enquanto a Reclamada
alega que foi intimada para realização de audiência UNA.

Lamentavelmente, o sistema do PJE tem ocasionado essa inconsistência, razão pela qual deverá a
Secretaria deste Juízo adotar providências para evitar estas intimações divergentes.

Por tais motivos, imperioso o fracionamento da audiência.

Concedo ao(à) reclamante o prazo de 05 dias para manifestação sobre a defesa e documentos,
sob pena de preclusão.

Para prosseguimento da audiência, designa-se o dia 29/01/2014 às 10:30, obrigatório o
comparecimento das partes para depoimentos pessoais, sob de confissão (Súmula 74 do TST).

Fica intimada a testemunha da Reclamada:

AMARILDO ALVES TERRA FILHO, brasileiro, solteiro, CPF 020.380.651-44, residente e
domiciliado na Av. Oeste, nº 511, Setor Aeroporto, Goiânia/GO.

A testemunha fica ciente de que o não comparecimento à próxima audiência implicará na
condução coercitiva e no pagamento de multa de 01 salário mínimo.

O(a) reclamante declara que suas testemunhas comparecerão independentemente de intimação.

A Reclamada declara que as demais testemunhas comparecerão independentemente de
intimação.
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A presente ata, lida e conferida pelos presentes, vai assinada eletronicamente pelo Juiz, sendo
dispensada a assinatura das partes, advogados e Diretor de Secretaria, com base no artigo 851 §2º da
CLT.

Suspendeu-se às 14h50min. Nada mais.

assinado eletronicamente

CELSO MOREDO GARCIA
Juiz do Trabalho
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 11ª VARA DO
TRABALHO DE GOIÂNIA –GO.

PROCESSO: RTOrd-0010478-57.2013.5.18.0011

GIULIANA ABRÃO MUSSE CALCIOLARI, já qualificada nos autos em epígrafe da
reclamatória trabalhista que move em face da ZARA BRASIL LTDA, vem via seu procuradora, com
respeito e acatamentos devidos perante Vossa Excelência, apresentar tempestivamente:

IMPUGNAÇÂO

À contestação e documentos juntados pela Reclamada, pois os mesmos não alteram os
pedidos da inicial, razão pela qual impugna-se um a um conforme abaixo descrito:

1 - DA CONTESTAÇÃO
Os fatos narrados pela reclamada em sua defesa não trazem a realidade dos acontecimentos
ocorridos entre a mesma e a obreira, conforme abaixo descrito.
1

- Dos Fatos

Primeiramente a própria Reclamada afirma na sua Contestação que a Reclamante foi
demitida sem justa causa, senão vejamos:
“A reclamante foi admitida aos préstimos da Reclamada em 01/09/2010, para exercer a
função de vendedora, passando em 01/06/2011 a função de vendedora caixeira, cargo que ocupou até seu
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desligamento, ocorrido em 14/12/2012, mediante rescisão sem justa causa, percebendo como última
remuneração o valor de R$ 768,72 (setecentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos), mais
comissões.(grifo e negrito nosso).
A remuneração da autora está especificada nos holleriths anexos. Todas as verbas a que
fez jus foram quitadas mediante crédito em conta corrente, conforme folhas de pagamento, das quais
constam, também, os valores das férias pagas contra recibo, nada lhe sendo devido a qualquer título.
Consoante termo de rescisão, recebeu o total bruto ali discriminado, quitando as parcelas especificadas.”
Neste tópico a própria reclamada informa que a reclamante foi demitida sem justa causa.
Informa ainda que a mesma foi caixa, demostrando assim a confiança que a empresa tinha com a
reclamante.
2 – DA JUSTA CAUSA
Neste tópico a reclamada contradiz o que falou acima dizendo que a Reclamante foi
demitida por justa causa no dia 14.12.2012 com amparo no artigo 482, “c” A reclamada reconhece a data
de admissão do autora, bem como sua função. Alega a reclamada que a reclamante foi demitida por justa
causa por receber varias advertências verbais e escritas, tais documentos ficam desde já impugnado pela
reclamada, bem com a justa causa.
Alega a reclamada que no ato da demissão da reclamante duas testemunhas estavam
presente. Impugna –se tal fato, tendo em vista que o documento juntada pela reclamante encontra – se
sem assinatura.
Alega a reclamada que tal fato se comprova com o TRCT anexado a defesa. Pois bem, tal
documento fica desde já impugnado, pois não tem assinatura da obreira, não tendo sido prestada
assistência no sindicato da categoria ou órgão afim.

3 – DA DESÍDIA
A própria reclamada mais uma vez afirma que a demissão não encontra – se assinada e que
por tal motivo a reclamante entende ser nula de pleno direito.
Alega que a reclamante era desidiosa por vários atrasos e faltas. Impugna tais alegações
tendo em vista o perdão tácito por parte da reclamada.
Impugna que a reclamante recebeu varias advertências verbais o que não condiz com a
realidade fática.
Impugna – se os documentos conforme documentos 39,40 e 41, todos anexos à defesa.
Informa a reclamada: “No dia 13/12/2013 a reclamante entrou às 17 horas para
trabalhar e ás 21 horas, simplesmente, abandonou seu posto de trabalho e foi embora para casa,
sem dar a menor satisfação ao gerente.” Impugna tal alegação tendo em vista os comprovantes
juntados a inicial.
O cartão de ponto do dia 13/12/2012, documento 184, demonstra que a reclamante saiu
uma hora mais cedo do trabalho por está passando mal.
Impugna –se ainda tais documentos:
Doc. 39 - advertência escrita por falta injustificada em 07/07/2012
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Doc. 40 – suspensão de 1 dia por falta no dia 17 e 18/08/2012
Doc. 41 – suspensão de 2 dias por atraso injustificado 28/09/2012
Doc. 34 – justa causa aplicada em 14/12/2012 por abandonar o posto de trabalho em 13/12/2012
Por fim a reclamante muda novamente a sua tese, informa que a reclamante foi demitida por justa
causa com fulcro na alínea “e”, do artigo 482 da CLT, no dia 14/12/2012.

04 – DAS MULTAS CONVENCIONAIS
A reclamada infringiu as normas coletivas, razão pela qual deve ser julgada procedente o
pleito de condenação da reclamada a presente multa.
Conforme informado na inicial, a Reclamante requer a aplicação da CCT.

05. DAS MULTAS DOS ARTIGOS 467 e 477 DA CLT
Existindo saldo salarial incontroverso, cabe a aplicação do dispositivo contido no artigo 467 da
CLT.
Com relação a aplicação do artigo 477 da CLT, verifica-se que a autora foi demitida e não teve as
suas verbas pagas.
Sendo assim, fica contestada a tese de que a reclamada teria feito o acerto rescisório dentro
do prazo legal, visto que a obreira não recebeu as verbas inerentes ao contrato de trabalho.

07. DA JUSTIÇA GRATUITA

Cabida a pretensão quanto ao benefício da justiça gratuita, eis que a Reclamante encontra – se
incapaz financeiramente nos moldes da Lei para arcar com as custas judiciais. Impugna –se tais alegações.

IV.14. DOS JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Neste tópico a Reclamada requer caso alguma verba seja deferida à Reclamante, o que não se
espera, a atualização dos valores principais deve respeitar a época própria sinalizada pela atual
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Legislação - artigo 39, da Lei no 8.177/91 c/c artigo 459, § Único, da CLT, e artigo 5o, II, da CF, assim
como pela Súmula 381, do C. TST.
Os juros de mora devem ser calculados à base de 1% ao mês, de forma simples, nos termos do
artigo 39, § 1º, da Lei nº. 8.177/91. Impugna –se esse tópico por ser necessário a atualização das verbas.

DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA

A reclamante impugna os documentos intitulados de “ficha de registro” já que são documentos
produzidos unilateralmente, sem o conhecimento da obreira, e não conter sequer qualquer assinatura do
obreiro atestando as afirmações ali apostas. Fica impugnada nas referidas fichas, TRCT, CARTOES DE
PONTOS, ADVERTENCIAS E SUSPENSÕES, pelas razões já narradas em tópico próprio.

O Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho apresentado pela reclamada, fica
impugnado, haja vista: que não encontra-se com a assinatura da reclamada, nem sequer carimbo; consta
no referido termo que a obreira teria sido demitida por justa causa.

Dos Requerimentos
Diante de todo o exposto, não trazendo a contestação e documentos qualquer matéria de
prova ou de direito que pudesse, efetivamente, alterar quaisquer dos termos do pedido, considera-se
impugnada toda a contestação juntamente com os documentos acostados pela reclamada, ratificando-se a
inicial, requerendo a procedência total dos pedidos na forma e limites constantes da peça exordial, bem
como requer a procedência de todos os pedidos formulados na presente peça.
Requer ainda seja considerada nulo de pleno direito a demissão por justa causa por não
haver sequer coerência nos fatos narrados pela reclamada e por ter a mesma aplicado três teses a
demissão por justa causa, sendo elas: que a autora foi demitida sem justa causa, que a autora foi
demitida por justa causa com fulcro nos artigos 482 “c” e logo abaixo em outro tópico que a autora
foi demitida com fulcro no artigo 482 “e”.

Goiânia,16 de setembro de 2013

Luciani de Souza Gonçalves
OAB/Go 26.454
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
11ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO
(Sítio: www.trt18.jus.br)

ATA DE AUDIÊNCIA

PROCESSO : 10478-2013-011-18-00-6
Reclamante : GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI

Reclamada : ZARA BRASIL LTDA
CNPJ : 02.952.485/0008-15

Em 29 de janeiro de 2014, na sala de sessões da MM. 11ª VARA DO TRABALHO DE
GOIÂNIA/GO, sob a direção do Exmo(a). Juiz do Trabalho Dr(a). CELSO MOREDO GARCIA,
realizou-se audiência relativa ao processo identificado em epígrafe.

Às 10h30min, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho,
apregoadas as partes.
Presente a reclamante, acompanhada da Dra. LUCIANI DE SOUZA GONÇALVES,
OAB/GO Nº 26.454.
Presente a reclamada, na pessoa do Sr. WASHINGTON RIBEIRO SILVA (PREPOSTO),
acompanhado da Dra. ANDRÉA LEMES, OAB/GO nº23.729.

Inicialmente, não conheço da impugnação apresentada pela reclamante na data de hoje, uma
vez que manifestamente intempestiva.

Interrogatório da reclamante:"que trabalhou até 13/12/2012; que nesse dia saiu por volta
de 21 horas porque estava passando mal; que comunicou o fato á sua gerente LORRAINE; que no
dia seguinte, antes de se trocar, a gerente pediu à depoente que aguardasse uma decisão da diretoria
Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: CELSO MOREDO GARCIA
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=14013109454832500000002291525
Número do documento: 14013109454832500000002291525

Num. 2311883 - Pág. 1

quanto à punição a ser aplicada; que após 40 minutos, foi comunicada pela gerente geral MARIANA
e pelo gerente WASHINGTON de que estava sendo dispensada por justa causa; que a falta grave
apontada por eles era abandono do trabalho; que nesse ato foi dado à depoente a carta de demissão
por justa causa; que se recusou a assinar a carta porque não concordava com a demissão". Perguntas
da reclamada: "que não apresentou atestado médico posteriormente; que exercia as funções de
vendedora e também de caixa; que em caso de sua ausência, todas as pessoas de sua equipe eram
treinadas para assumir o caixa; que recebia uma gratificação pela função de caixa". Nada mais.

Interrogatório do preposto da reclamada: "que é gerente da seção masculina da loja do
shopping Flamboyant; que a reclamante foi dispensada após deixar o trabalho mais cedo, sem
justificativa; que no dia do fato, o depoente abordou a reclamante, quando viu ela deixando a loja e
perguntou o motivo; que nesse ato, a reclamante respondeu que estava passando mal e foi saindo;
que não sabe se a reclamante comunicou que ia sair à gerente LORRAINE; que para essa ocorrência,
a reclamante deveria comunicar ou o depoente ou a LORRAINE; que a função da LORRAINE era
vendedora responsável; que a gerente geral MARIANA não estava presente porque tinha trabalhado
na parte da manhã". Perguntas da reclamante: "que a reclamante tinha outras faltas ao serviço
injustificadas; que foram várias faltas injustificadas; que nas vezes em que a reclamante apresentou
atestado médico, a falta foi abonada; que a reclamante comentava com alguns colegas que estava
com problemas de depressão; que a reclamante era considerada uma excelente profissional, tanto
que foi colocada também como responsável pelo caixa, porém nos últimos 06 meses sua conduta
começou a mudar, passando a ter diversas faltas ao trabalho; que não havia outro problema de
conduta além das faltas ao serviço". Nada mais.

1ª testemunha da reclamante: SUZANA DEFREITAS PORTELA, brasileira, solteira, RG
nº4821996 2ª via SSP/GO, residente na AVENIDA FRANCISCO BIBIANO,Q D.55, LT.15,
SETOR URIAS MAGALHÃES, GOIÂNIA/GO. Advertida e compromissada na forma da lei, às
perguntas respondeu: “que trabalhou na reclamada de 01/09/2010 a 20/12/2012, na função de
caixeira central; que estava presente no dia em que a reclamante foi dispensada; que a reclamante
trabalhou até o dia 13/12/2013; que nesse dia a reclamante saiu por volta das 20 ou 21 horas; que
nesse dia a reclamante teve um surto depressivo após ser sorteada para folgar no Ano Novo e depois
ser comunicada pelo gerente WASHINGTON de que não ia ter essa folga porque não merecia; que
como já tinha problema depressivo, começou a passar mal e trabalhou até as 21 horas, quando
resolveu ir embora; que comunicou o fato à LORRAINE, que era a gerente da seção infantil; que
essa gerente disse que não era para ir embora porque iria chamar o bombeiro para avaliá-la; que
como a reclamante já tinha tido um problema anterior e o bombeiro dito que não era médico e não
poderia resolver o problema dela, a reclamante disse que não iria aguardar e foi embora; que no dia
seguinte a reclamante, antes de começar a trabalhar, foi comunicada que estava sendo dispensada
por justa causa”. Perguntas da reclamante: não houve. Perguntas da reclamada: “que na ausência
da reclamante, qualquer outra pessoa poderia operar o caixa, inclusive a depoente, que era a gerente
geral dos caixas; que não se recorda se já houve alguma recusa de atestado médico pela reclamada;
que não se recorda se a reclamante já faltou sem apresentar atestado médico”. Nada mais.

A reclamante não apresentou outras testemunhas.
A reclamada dispensou a oitiva da testemunha AMARILDO ALVES TERRA FILHO.

1ª TESTEMUNHA DA RECLAMADA: MARCELO CARVALHO E SILVA, brasileiro,
solteiro, RG Nº265981120033 SSP/MA, residente na RUA PIRATININGGA, QD.P, LT.12,
JARDIM BELA VISTA, GOIÂNIA/GO. Advertida e compromissada na forma da lei, às perguntas
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respondeu: “que trabalha na reclamada desde novembro de 2011, na função de vendedor; que a
reclamante foi dispensada por abandono ao serviço, não sabendo em que data; que estava na loja no
dia desse abandono; que não presenciou o fato, embora estivesse trabalhando no dia; que não sabe se
a reclamante comunicou ao gerente que estava indo embora nesse dia”. Perguntas da reclamada:
“que quando a reclamante não vai ao trabalho, a empresa tem que tirar alguém do grupo de trabalho
para assumir o caixa; que nesse caso o setor desse substituto fica descoberto; que pelo que tem
conhecimento, toda vez que a reclamante faltava, apresentava atestado médico; que já ocorreu de o
depoente ficar doente e ter que se ausentar mais cedo, não tendo nenhum problema para ser liberado;
que a empresa nunca recusou nenhum atestado médico do depoente; que ouviu dizer que a
reclamante queria ser dispensada; que nunca viu tratamento diferenciado com a reclamante; que o
banco de horas funcionava normalmente; que nunca ficou sabendo de algum sorteio na loja para ver
quem ia folgar no feriado de Ano Novo”. Perguntas da reclamante: “que na sua seção feminina
nunca teve esse tipo de sorteio; que nunca ouviu falar desse sorteio em outras seções; que a
reclamante trabalhava na seção infantil; que a reclamante era uma boa funcionária; que a reclamante
não tinha problema de conduta”. Nada mais.

A reclamada não apresentou outra testemunha.

Sem outras provas, encerrou-se a instrução processual.

Renovada, sem êxito, a proposta conciliatória.

Razões finais remissivas pelas partes.

Para julgamento, adia-se sine die.

A presente ata, lida e conferida pelos presentes, vai assinada eletronicamente pelo Juiz, sendo
dispensada a assinatura das partes, advogados e Diretor de Secretaria, com base no artigo 851 §2º da
CLT.

Suspendeu-se às 11h08min. Nada mais.

assinado eletronicamente

CELSO MOREDO GARCIA
Juiz do Trabalho
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 18ª REGIÃO
11ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901 - Telefone: (62) 39013503

Autos nº 0010478-57.2013.5.18.0011
Reclamação Trabalhista
Reclamante: GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI
Reclamada : ZARA BRASIL LTDA
Data de julgamento: 03.02.2014

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI, qualificada na inicial, ajuizou
Reclamação Trabalhista em face de ZARA BRASIL LTDA, alegando, em síntese, que foi
admitida em 01.09.2010, para exercer a função de “vendedora”, sendo dispensada sob
alegação de justa causa em 14.12.2012.

Pleiteia o pagamento das verbas elencadas à fl. 10.

Atribuiu à causa o valor de R$34.469,51.

Juntou documentos.

A Reclamada apresentou defesa com documentos, impugnando todos os
pedidos.
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Impugnação à defesa e documentos manifestamente intempestiva.

Em prosseguimento, foram interrogadas as partes e ouviram-se duas testemunhas,
encerrando-se a instrução processual sem outras provas.

Razões finais orais remissivas.

Conciliação infrutífera.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Mérito

1. Justa Causa/Verbas Rescisórias

Restou incontroverso que a rescisão contratual se deu por justa causa no dia
14.12.2012.

A defesa sustenta que a reclamante, constantemente, faltava ou se atrasava
injustificadamente para o serviço, além de não executar corretamente os procedimentos da loja,
recebendo diversas punições. Relata que ela acabou sendo dispensada por justa causa, pois,
no dia 13.12.2012 iniciou o trabalho às 17:00h e às 21:00h abandonou o serviço, indo embora
para casa sem dar satisfação ao gerente.

Analiso.

Como se sabe, para o rompimento motivado do pacto laboral por desídia, é
necessário que haja prova do comportamento desidioso, bem como da última falta ensejadora
da dispensa.

Com relação ao fato que culminou na dispensa, a Reclamante admite que, de fato,
deixou a loja às 21:00h, alegando que estava passando mal e que teria comunicado à gerente
Lorraine. Ao contrário do alegado na inicial, reconheceu que foi comunicada da dispensa por
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justa causa e o motivo correspondente (vide depoimento pessoal).

Ao ser interrogado, o preposto da reclamada, que exerce a função de gerente da
seção masculina da loja, disse ter visto a reclamante deixando o trabalho e, ao abordá-la, ela
teria respondido que estava passando mal e foi saindo.

Pois bem. O preposto declarou que, em caso de saída antecipada, o vendedor tem
que comunicar ou a ele ou à gerente Lorraine, informando que a gerente geral Mariana não se
fazia presente no turno noturno, quando o episódio ocorreu.

A versão da reclamante de que comunicou o fato à gerente Lorraine foi confirmada
pela testemunha Suzana de Freitas Portela e, sobre tal fato, o preposto demonstrou
desconhecimento, declarando não saber se a reclamante comunicou à gerente Lorraine.

Note-se que a testemunha da reclamada, além de não ter presenciado o evento,
declarou não saber se houve comunicação à gerente.

Assim, tanto pela confirmação da 1ª testemunha como pela confissão do preposto
ao desconhecer o fato, restou provado que houve a comunicação à gerente, não se tratando de
abandono de posto de serviço como alegado na contestação.

O relatório médico de fl. 62, datado de 18.12.2012, faz prova de que a Reclamante
apresentava-se com quadro de depressão, fazendo uso de anti-depressivo (amitriplina). O
profissional que subscreve os atestados e receituários, além de médico oftalmologista, é
também especialista em clínica médica, não podendo ser contestado o seu relatório em razão
da especialidade.

O que se verifica nestes autos é uma triste realidade já detectada em vários autos.
Quando um empregado começa a apresentar vários atestados médicos, torna-se uma pessoa
indesejada pelo empregador e logo conhece o caminho da rua.

No caso em exame, a atitude do empregador tornou-se ainda mais cruel com a
aplicação de uma justa causa a uma boa funcionária, conforme atestou a única testemunha da
reclamada.

Registra-se, ainda, que o prejuízo causado à empresa foi mínimo, pois a saída se
deu às 21:00h e a loja, provavelmente, seria fechada às 22h ou 23h, por ser período natalino.
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Por fim, entendo que, mesmo tendo algumas faltas anteriores, o estado de saúde da
reclamante exigia maior compreensão e o fato não foi suficientemente grave para a
caracterização da justa causa, demonstrando excesso de rigor e falta de sensibilidade pelo
empregador.

Por tais fundamentos, afasto a justa causa aplicada e converto a rescisão em
dispensa imotivada.

Considerando o período laborado de 01.09.2010 a 14.12.2012, deferem-se as
seguintes parcelas, nos limites do que foi requerido:

a) aviso prévio indenizado de 30 dias com projeção no tempo de serviço para todos
os fins, inclusive baixa na CTPS (13.01.2013);
b) 04/12 de férias proporcionais com 1/3;
c) 13º salário integral de 2013;

Considerando que já houve o desconto do adiantamento do 13º salário no valor
líquido pago no TRCT, não há que falar-se em sua compensação.

Nos cálculos deverá ser observada a remuneração indicada de R$2.269,83, sobre a
qual não houve nenhuma impugnação específica.

Indefere-se o pedido de férias vencidas, porquanto tal parcela foi quitada através do
TRCT, cujo valor líquido foi pago mediante depósito bancário, não havendo demonstração de
diferenças, mesmo porque não houve impugnação aos documentos.

Esclarece-se que o fracionamento de gozo das férias em dois períodos de 15(quinze)
dias encontra-se respaldado pelo art. 134 da CLT, sendo descabida a “dobra” pleiteada.

Deverá a reclamada em 05 dias, proceder à baixa na CTPS com data de 13.01.2013,
comprovar o recolhimento do FGTS sobre as verbas rescisórias (13º, saldo de salário) e da
multa de 40% sobre a totalidade dos depósitos fundiários, bem como fornecer o TRCT no
código 01, a chave de conectividade e os formulários do seguro-desemprego.
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Não há que se falar em multas previstas nos artigos 467 e 477 da CLT, uma vez que
as verbas rescisórias que a reclamada entendia como devidas foram tempestivamente
depositadas no dia 20.12.2012, consoante comprovante de transferência bancária

2. Horas Extras

Vindica a Autora o pagamento de 20(vinte) horas extras decorrentes do saldo em seu
banco de horas por ocasião do desligamento, com adicional de 60%.

Sobre o pleito, a defesa afirma que o saldo de banco de horas foi quitado de forma
correta na rescisão sob o código 94, no valor de R$18,04.

Não tendo havido impugnação à documentação, presume-se como correto o extrato
do banco de horas trazido pela reclamada, o qual aponta saldo final de 2 horas e 29 minutos (fl.
98).

A referida parcela foi quitada no Termo de Rescisão Contratual, cujo valor líquido foi
depositado em favor da Reclamante no dia 20/12/2012, conforme comprovante de fl. 101.

Portanto, nada a deferir.

3. Multa por violação da CCT

A Reclamante aponta como violada a cláusula 18ª da CCT 2012/2013, a qual
estabelece que o pagamento das verbas rescisórias, a homologação do TRCT e a entrega das
guias do FGTS e do seguro desemprego deverão ser feitos no prazo estabelecido no art. 477, §
6º, da CLT.

A reclamada impugna genericamente o pleito, aduzindo que não houve qualquer
infração às normas coletivas.

Pela documentação trazida aos autos pela reclamada, verifica-se que não houve a
homologação do TRCT, restando descumprida a cláusula da CCT.
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A reclamada apresentou telegrama de convocação para acerto rescisório, todavia,
não trouxe aos autos atestado de comparecimento firmado pelo sindicato profissional para
comprovar que a falta de homologação se deu por recusa ou ausência da reclamante.

Destarte, defere-se a multa pleiteada, no valor de R$100,00, nos termos da cláusula
40ª da CCT.

4. Justiça Gratuita

Defere se o pedido de justiça gratuita à Reclamante em face da declaração de
incapacidade econômica apresentada, que se presume verdadeira.

III - DISPOSITIVO

Em consonância com o exposto, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos, para
condenar a Reclamada ZARA BRASIL LTDA, a pagar à Reclamante GIULIANA ABRAO
MUSSE CALCIOLARI, no prazo legal: aviso prévio indenizado, férias proporcionais com 1/3,
13º salário integral e multa da CCT, nos termos da fundamentação retro que integra este
dispositivo.

Deverá a reclamada em 05 dias, proceder à baixa na CTPS com data de 13.01.2013,
comprovar o recolhimento do FGTS sobre as verbas rescisórias (13º, saldo de salário) e da
multa de 40% sobre a totalidade dos depósitos fundiários, bem como fornecer o TRCT no
código 01, a chave de conectividade e os formulários do seguro-desemprego.

Custas, pela Reclamada, no importe de R$160,00, calculadas sobre R$8.000,00, valor
ora arbitrado à condenação.

Liquidação mediante cálculos.

As parcelas deferidas serão acrescidas de atualização monetária a partir do dia em
que se tornaram exigíveis. Sobre os valores atualizados incidirão juros de mora simples de 1%
ao mês, computados pro-rata-die a partir do ajuizamento da ação e até o efetivo pagamento do
crédito (Súmula 200 do TST).
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Deverão ser recolhidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas
de natureza salarial, devendo a Reclamada comprovar os respectivos recolhimentos mediante
apresentação da GPS e respectiva GFIP - Guia de Recolhimento à Previdência Social (art.177
e parágrafos do Provimento Geral Consolidado), sob pena de expedição de ofício à SRFB para
aplicação das multas e demais sanções administrativas, termos dos artigos 32, §10, e 32-A, da
Lei nº 8.212/91, bem como do artigo 284, I, do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999 no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de execução ex officio, nos termos do art. 114, VIII, da CF e
art. 876, parágrafo único, da CLT, ficando nesta hipótese determinado, desde logo, o
encaminhamento dos autos à Contadoria.

Será efetivada a retenção e o recolhimento do IRRPF incidente sobre as parcelas
tributáveis à época da liberação do crédito, sendo que a apuração do imposto de renda sobre
os rendimentos deverá observar o disposto na Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 07 de
fevereiro de 2011.

Declaram-se como parcelas salariais da condenação: 13º salário de 2012.

Intimem-se as partes.

Goiânia-GO, 03 de fevereiro de 2014.

CELSO MOREDO GARCIA
Juiz do Trabalho
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 18ª REGIÃO
11ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901 - Telefone: (62) 39013503

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Processo nº: 0010478-57.2013.5.18.0011
Reclamante: GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI
Reclamado(a): ZARA BRASIL LTDA

AOS ADVOGADOS DAS PARTES
Ficam as partes intimadas para, no prazo legal, tomar ciência da sentença proferida nos autos acima
mencionados cujo dispositivo segue abaixo transcrito:
"Em consonância com o exposto, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos, para condenar a
Reclamada ZARA BRASIL LTDA, a pagar à Reclamante GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI,
no prazo legal: aviso prévio indenizado, férias proporcionais com 1/3, 13º salário integral e multa da
CCT,
nos
termos
da
fundamentação
retro
que
integra
este
dispositivo.
Deverá a reclamada em 05 dias, proceder à baixa na CTPS com data de 13.01.2013, comprovar o
recolhimento do FGTS sobre as verbas rescisórias (13º, saldo de salário) e da multa de 40% sobre a
totalidade dos depósitos fundiários, bem como fornecer o TRCT no código 01, a chave de conectividade e
os
formulários
do
seguro-desemprego.
Custas, pela Reclamada, no importe de R$160,00, calculadas sobre R$8.000,00, valor ora arbitrado à
c o n d e n a ç ã o .
Liquidação mediante cálculos.
As parcelas deferidas serão acrescidas de atualização monetária a partir do dia em que se tornaram
exigíveis. Sobre os valores atualizados incidirão juros de mora simples de 1% ao mês, computados
pro-rata-die a partir do ajuizamento da ação e até o efetivo pagamento do crédito (Súmula 200 do TST).
Deverão ser recolhidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas de natureza salarial,
devendo a Reclamada comprovar os respectivos recolhimentos mediante apresentação da GPS e
respectiva GFIP - Guia de Recolhimento à Previdência Social (art.177 e parágrafos do Provimento Geral
Consolidado), sob pena de expedição de ofício à SRFB para aplicação das multas e demais sanções
administrativas, termos dos artigos 32, §10, e 32-A, da Lei nº 8.212/91, bem como do artigo 284, I, do
Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999 no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de execução ex officio, nos
termos do art. 114, VIII, da CF e art. 876, parágrafo único, da CLT, ficando nesta hipótese determinado,
desde
logo,
o
encaminhamento
dos
autos
à
Contadoria.
Será efetivada a retenção e o recolhimento do IRRPF incidente sobre as parcelas tributáveis à época da
liberação do crédito, sendo que a apuração do imposto de renda sobre os rendimentos deverá observar o
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disposto na Instrução Normativa RFB
Declaram-se como parcelas salariais
Intimem-se as partes."

nº 1.127, de 07 de
da condenação: 13º

fevereiro de
salário de

2011.
2012.

O inteiro teor da Sentença encontra-se disponível no sítio do
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/login.seam
Assinado pelo(a) Servidor(a) EDUARDO FREIRE GONCALVES, da 11ª VARA DO TRABALHO DE
GOIÂNIA
GOIANIA, 12 de fevereiro de 2014.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA MMª 11ª VARA DO TRABALHO DE
GOIÂNIA – GO.

Processo nº 0010478-57.2013.5.18.0011

ZARA BRASIL LTDA., por seu advogado que esta subscreve, nos autos da Reclamação Trabalhista
proposta por GIULIANA ABRÃO MUSSE CALCIOLARI, vem, respeitosamente, à presença de Vossa
Excelência, com fulcro no artigo 893, inciso I da Consolidação das Leis do Trabalho, opor EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO em face da r. sentença publicada no DOE aos 13/02/2014, proferida nesses autos, o
que faz pelas razões de fato e de direito adiante invocadas.

DA TEMPESTIVIDADE

Tendo em vista que a Reclamada foi intimada da sentença em 13/02/2013 (quinta-feira), sendo que o
prazo se iniciou em 14/02/2014 (sexta-feira), o termo final para oposição dos presentes embargos
expira-se em 18/02/2014 (terça-feira), sendo tempestiva a presente medida.

DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DA RECLAMANTE

A r. sentença ao afastar a justa causa aplicada à Embargada, converteu a rescisão em dispensa imotivada,
condenando a Embargante no pagamento de aviso prévio indenizado de 30 dias, 04/12 de férias
proporcionais e 13º salário integral de 2013.

Além disso, determinou que os cálculos das referidas verbas deverão observar o valor da remuneração
indicada de R$ 2.269,83, já que a Embargante não teria apresentando impugnação específica.
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Contudo, com o devido respeito, a r. sentença foi omissa no que se refere à impugnação específica do
valor da remuneração indicado pela Embargada para fins de cálculos das verbas rescisórias.

Isto porque, no item 01 (01. DO CONTRATO DE TRABALHO) da Contestação, a Embargante informou
o valor correto do salário da Embargada, ressaltando que a remuneração está especificada nos
demonstrativos de pagamento anexados aos autos:

A reclamante foi admitida aos préstimos da Reclamada em 01/09/2010, para exercer a função de
vendedora, passando em 01/06/2011 a função de vendedora caixeira, cargo que ocupou até seu
desligamento, ocorrido em 14/12/2012, mediante rescisão sem justa causa, percebendo como última
remuneração o valor de R$ 768,72 (setecentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos), mais
comissões.

A remuneração da autora está especificada nos holleriths anexos. Todas as verbas a que fez jus foram
quitadas mediante crédito em conta corrente, conforme folhas de pagamento, das quais constam,
também, os valores das férias pagas contra recibo, nada lhe sendo devido a qualquer título. Consoante
termo de rescisão, recebeu o total bruto ali discriminado, quitando as parcelas especificadas.

Note-se que, ao contrário do que constou da r. sentença, a Embargante não só impugnou o valor indicado
pela Embargada, como informou os valores corretos de sua remuneração.

Sendo assim, considerando a omissão presente na r. sentença no que tange à apuração do valor da
remuneração da Embargada, pleiteia a Embargante o acolhimento e provimento dos presentes embargos
de declaração, para que seja sanada a omissão quanto a impugnação específica dos valores indicados pela
Embargada na Petição Inicial.

CONCLUSÃO

Destarte, para que a discussão sobre as matérias constantes da sentença seja plena e satisfatória, é
necessário que V. Exa. se pronuncie expressamente sobre a impugnação da Embargante ao valor da
remuneração indicado na Petição Inicial.

Desta forma, requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos Declaratórios para que seja
suprida a omissão indicada, cumprindo consignar que a natureza da mesma é passível de efeito
modificativo do julgado, nos termos do artigo 897-A, da CLT e Súmula 278 do C. TST, sob pena de
incorrer-se em negativa de prestação jurisdicional.
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Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2014.

RODRIGO SEIZO TAKANO
OAB/SP nº 162.343

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=14021816212090600000002455272
Número do documento: 14021816212090600000002455272

Num. 2477161 - Pág. 3

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 18ª REGIÃO
11ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIÂNIA - GO - CEP: 74215-901 - Telefone: (62) 39013503

PROCESSO: 0010478-57.2013.5.18.0011
Reclamante:GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI
Reclamado(a): ZARA BRASIL LTDA

DECISÃO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS

ZARA BRASIL LTDA., opôs Embargos Declaratórios em face da sentença de fls. 322/328, proferida nos autos da
Ação Trabalhista que lhe move GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI, aduzindo que a sentença foi omissa pois,
não obstante ter consignado expressamente em sua contestação o valor que entende ser o correto a título de
remuneração da autora, foi considerado aquele indicado pela embargada em sua exordial para fins rescisórios.

Desnecessária abertura de vista à reclamante.

É, em síntese, o relatório.

CONHECIMENTO

Conheço dos Embargos de Declaração, porque tempestivos e atendidos os pressupostos legais de admissibilidade.

FUNDAMENTAÇÃO
Assevera a embargante que a sentença foi omissa no que se refere à impugnação específica do valor da
remuneração por ela indicado para fins de cálculos rescisórios.

Segue dizendo que no item 01 da contestação informou o valor correto do salário da embargada (R$ 768,72, mais
comissões), fato este não observado por este juízo, que fixou como remuneração aquele indicada pela autora em sua
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peça inicial (R$ 2.269,83), ao fundamento de que não teria havido impugnação específica por parte da embargante, o
que não condiz com a realidade.

Analiso.

A omissão que enseja a oposição dos Declaratórios ocorre quando o Juízo deixa de se pronunciar sobre os pedidos e
argumentos formulados e expendidos pelas partes.

O caso em tela não se amolda às hipóteses acima, pois, para efeito de oposição de Embargos Declaratórios, não há falar em
omissão entre a sentença e o valor fixado a título de remuneração. In casu, houve sim pronúncia por este juízo acerca do tópico
vergastado, todavia, acolhendo-se o valor indicado exordialmente e entendendo-se que não houve impugnação específica por parte
da empresa embargante.

Na verdade, trata-se de nítido inconformismo da embargante com a decisão prolatada, matéria a ser discutida em
sede de Recurso
Ordinário.

Ora, tal inconformismo não pode ser manifestado pela via estreita dos Embargos Declaratórios.

Embargos rejeitados.

CONCLUSÃO

Posto isso, conheço dos Embargos Declaratórios opostos por ZARA BRASIL LTDA., no feito em epígrafe, que lhe
move GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI, para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação
supra, parte integrante deste decisum.

Intimem-se.

GOIÂNIA, 14 de março de 2014.

(Art. 1º, §2º, III, “a” da Lei nº 11.419,de 19 de dezembro de 2006)
CELSO MOREDO GARCIA
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Juiz(a) do Trabalho
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 18ª REGIÃO
11ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIÂNIA - GO - CEP: 74215-901 - Telefone: (62) 39013503

PROCESSO: 0010478-57.2013.5.18.0011
Reclamante:GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI
Reclamado(a): ZARA BRASIL LTDA

DECISÃO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS

ZARA BRASIL LTDA., opôs Embargos Declaratórios em face da sentença de fls. 322/328, proferida nos autos da
Ação Trabalhista que lhe move GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI, aduzindo que a sentença foi omissa pois,
não obstante ter consignado expressamente em sua contestação o valor que entende ser o correto a título de
remuneração da autora, foi considerado aquele indicado pela embargada em sua exordial para fins rescisórios.

Desnecessária abertura de vista à reclamante.

É, em síntese, o relatório.

CONHECIMENTO

Conheço dos Embargos de Declaração, porque tempestivos e atendidos os pressupostos legais de admissibilidade.

FUNDAMENTAÇÃO
Assevera a embargante que a sentença foi omissa no que se refere à impugnação específica do valor da
remuneração por ela indicado para fins de cálculos rescisórios.

Segue dizendo que no item 01 da contestação informou o valor correto do salário da embargada (R$ 768,72, mais
comissões), fato este não observado por este juízo, que fixou como remuneração aquele indicada pela autora em sua
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peça inicial (R$ 2.269,83), ao fundamento de que não teria havido impugnação específica por parte da embargante, o
que não condiz com a realidade.

Analiso.

A omissão que enseja a oposição dos Declaratórios ocorre quando o Juízo deixa de se pronunciar sobre os pedidos e
argumentos formulados e expendidos pelas partes.

O caso em tela não se amolda às hipóteses acima, pois, para efeito de oposição de Embargos Declaratórios, não há falar em
omissão entre a sentença e o valor fixado a título de remuneração. In casu, houve sim pronúncia por este juízo acerca do tópico
vergastado, todavia, acolhendo-se o valor indicado exordialmente e entendendo-se que não houve impugnação específica por parte
da empresa embargante.

Na verdade, trata-se de nítido inconformismo da embargante com a decisão prolatada, matéria a ser discutida em
sede de Recurso
Ordinário.

Ora, tal inconformismo não pode ser manifestado pela via estreita dos Embargos Declaratórios.

Embargos rejeitados.

CONCLUSÃO

Posto isso, conheço dos Embargos Declaratórios opostos por ZARA BRASIL LTDA., no feito em epígrafe, que lhe
move GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI, para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação
supra, parte integrante deste decisum.

Intimem-se.

GOIÂNIA, 14 de março de 2014.

(Art. 1º, §2º, III, “a” da Lei nº 11.419,de 19 de dezembro de 2006)
CELSO MOREDO GARCIA
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA MMª 11ª VARA DO TRABALHO DE
GOIÂNIA – GO.

Processo nº 0010478-57.2013.5.18.0011

ZARA BRASIL LTDA., já qualificada nos autos da Reclamação Trabalhista, processo em epígrafe, que
lhe move GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI, por seu advogado e bastante procurador que
ao final subscreve, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, inconformada, data maxima
venia, com a r. sentença de fls. que julgou parcialmente procedente a ação, interpor, com arrimo ao
disposto nos artigos 893, inciso II e 895, I, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho, o presente
RECURSO ORDINÁRIO
requerendo seja recebido e regularmente processado, juntamente com as anexas razões, sendo
posteriormente efetuada a sua remessa ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18.ª Região, para
apreciação, na forma da lei.

Requer, outrossim, a juntada da anexa Guia de Depósito Recursal- GFIP, no valor de R$ 7.058,11 (sete
mil, cinquenta e oito reais e onze centavos), bem como da guia de recolhimento de custas processuais –
GRU, no importe de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), nos termos da respeitável sentença recorrida, para
os devidos fins de direito.

Por fim, reitera o requerimento para que sejam as futuras intimações feitas, EXCLUSIVAMENTE, em
nome de seu patrono, sob pena de nulidade: RODRIGO SEIZO TAKANO, OAB/SP 162.343.

Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 25 de março de 2014.
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RODRIGO SEIZO TAKANO
OAB/SP 162.343

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DOUTORES JUÍZES DO EGRÉGIO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO – GO.

Origem:

11ª Vara do Trabalho de Goiânia

Autos n.º:

0010478-57.2013.5.18.0011

Recorrente:

Zara Brasil Ltda.

Recorrida:

GIULIANA ABRÃO MUSSE CALCIOLARI

RAZÕES DE RECURSO ORDINÁRIO
(Pela Recorrente: Zara Brasil Ltda.)

EGRÉGIO TRIBUNAL,
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COLENDA TURMA,

A r. sentença de fls. julgou a demanda parcialmente procedente, para converter a dispensa por justa causa
em dispensa imotivada, com a consequente condenação da Reclamada, ora Recorrente, no pagamento (i)
aviso prévio indenizado, (ii) férias proporcionais acrescidas do terço Constitucional, (iii) décimo terceiro
integral de 2013 e (iv) multa de 40% do FGTS sem, contudo, observar a farta prova documental acostada
aos autos.
Sendo assim, conforme se verá no curso destas razões recursais, a respeitável sentença guerreada não agiu
com o costumeiro acerto, razão pela qual deverá ser reformada por esse Egrégio TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO.

I. – DA TEMPESTIVIDADE

Antes de adentrar na análise do mérito do julgado, cumpre à Recorrente salientar que o apelo ora
interposto está sendo protocolizado em tempo hábil, o que se depreende unicamente da verificação da
data constante de seu protocolo.
Isto porque, as partes foram intimadas da r. sentença de fls., via Diário Oficial no dia 18/03/2014
(terça-feira). Assim, o dies a quo para a interposição de recurso ordinário começou a fluir no dia
19/03/2014 (quarta-feira), fixando-se o seu termo final, por consequência, no dia 26/03/2014
(quarta-feira).

II. – DO MÉRITO

1. 01.
DA NECESSÁRIA REFORMA DA SENTENÇA DE ORIGEM QUANTO À
CONVERSÃO DA DISPENSA POR JUSTA CAUSA EM DISPENSA IMOTIVADA.

O Ilustre Juízo a quo entendeu por bem reverter a dispensa por justa causa aplicada, considerando-a
imotivada e, assim, condenar a Recorrente no pagamento de aviso prévio, férias proporcionais acrescidas
do terço constitucional, 13º salário integral de 2013 e multa de 40% do FGTS. Entretanto, equivocada a r.
decisão, que deverá ser reformada pelas razões que seguem.

A Recorrida teve seu contrato rescindido por justa causa por desídia!

Conforme demonstrado pela Recorrente, após ter ocorrido várias faltas injustificadas e por diversas vezes
ter sido advertida verbalmente e até mesmo orientada quanto às consequências de sua atitude desidiosa, a
Recorrida insistiu na prática faltosa, em atrasos, faltas e descumprimentos de procedimentos, sem
qualquer justificativa, sofrendo as penalidades indicadas nos docs. 39 a 41 acostados com a Contestação.
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Doc. 39 - advertência escrita por falta injustificada em 07/07/2012
Doc. 40 – suspensão de 1 dia por falta no dia 17 e 18/08/2012
Doc. 41 – suspensão de 2 dias por atraso injustificado 28/09/2012
Doc. 34 – justa causa aplicada em 14/12/2012 por abandonar o posto de trabalho em 13/12/2012

Note-se que além das advertências verbais e escritas, a Recorrida foi suspensa em duas oportunidades em
razão de ausência injustificada e atraso, bastando a mera análise nos relatórios de Banco de Horas e
cartões de ponto anexados aos autos para constatar todas as faltas e atrasos da Recorrida no
decorrer do pato laboral.

Nesta última ocasião a Recorrente cientificou a autora de que não mais toleraria qualquer falta funcional
injustificada, sob pena de rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Entretanto, infelizmente, as
admoestações aplicadas pela Recorrente de nada serviram, eis que, novamente, a Recorrida, sem
qualquer justificativa, deixou seu posto de trabalho no dia 13/12/2012, não mais retornando aos
serviços, em caráter flagrantemente desidioso.

Destaque-se, por oportuno, que a Recorrida desempenhava a função de vendedora caixeira, ou seja, era a
pessoa responsável pela consolidação e fechamento dos caixas da loja diariamente.

Assim, ao contrário do que concluiu o D. Juízo a quo, considerando se tratar de período natalino, ou seja,
época de grande movimento para o comércio, a ausência da Recorrida causou grandes prejuízos à
Recorrente, que não possuía outro empregado para substituí-la naquela ocasião.

Excelências, em todas as oportunidades que a Recorrida apresentou atestados, a Recorrente aceitou e
abonou faltas e atrasos, sendo certo que somente nos dias em que não houve qualquer justificativas, é que
a Recorrente aplicou tais penalidades.

Contudo, considerando que não houve apresentação de atestado para a ausência da Recorrida ao trabalho
no dia 13/12/2012, a Recorrente não teve alternativa, senão dispensar a Recorrida por justa causa, com
fulcro no art. 482, “e” da CLT, no dia 14/12/2012.

Conforme se percebe, equivocado está o entendimento do D. Juízo a quo que afastou a dispensa por justa
causa em razão de desídia, na medida em que as faltas injustificadas da Recorrida, as quais restaram
devidamente advertidas pela Recorrente, somadas ao abandono de posto de trabalho, culminaram na
dispensa por justa causa.
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A Recorrente pede venia para transcrever a ementa do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, ao
julgar caso semelhante ao da presente demanda:

JUSTA CAUSA - MAU PROCEDIMENTO - CONFIGURAÇÃO. Comprovada a prática de condutas
que caracterizam a desídia, somadas, em seguida, com o mau procedimento da empregada, que
abandonou o caixa, sem proceder ao necessário fechamento, a despeito das advertências anteriores
aplicadas pelo empregador, por diferenças encontradas, resta configurada a motivação para despedida
por justa causa, consoante parte final da alínea ¿b¿ do art. 482 da CLT. (TRT-6 - RO: 69332010506 PE
0000069-33.2010.5.06.0311, Relator: Maria das Graças de Arruda França, Data de Publicação:
10/08/2010) grifamos.

E o mesmo se observa da lição de WAGNER GIGLIO in Justa causa, 7ª ed, Saraiva, 2000, pág. 149, o
qual entende que a justa causa decorre do conjunto de atos faltosos, devendo existir uma última falta
desencadeadora da rescisão contratual:

“Uma só falta ocasional é insuficiente para caracterizar a desídia, salvo caso excepcional. E isso
porque a falta poderá não ter sido intencional, mas ter outra causa, como uma disposição passageira, um
dissabor, uma preocupação ou um defeito das máquinas etc. Por isso, como regra, a desídia resulta de
uma reiteração de atos faltosos.
As falta anteriores deverão ser punidas, sob pena de se entender que não constituíram infrações. A
gravidade resulta do conjunto de atos faltosos, devendo sempre existir uma última prática faltosa,
desencadeadora do despedimento.” (g/n)

Assim, em que pese o D. Juízo a quo tenha afastado a alegação de dispensa em razão da desídia, sob
argumento de que a Recorrida teria informado que estava deixando o posto de trabalho ao seu superior
hierárquico, nos termos do entendimento acima transcrito, a gravidade resulta do conjunto de atos
faltosos, tendo as diversas ausências injustificadas da Recorrida ao trabalho, corroborado para
desencadear a justa causa aplicada.

Por oportuno, a Recorrente colaciona abaixo diversas ementas proferidas pelos E. Tribunais Regionais do
Trabalho, que consideraram as faltas injustificadas recorrentes do empregado, justificadoras da dispensa
por justa causa:

JUSTA CAUSA - DESÍDIA - FALTAS INJUSTIFICADAS. As faltas injustificadas, quando reiteradas e
habituais, implicam no não cumprimento da obrigação principal do contrato de trabalho, que é a
prestação de serviços. Além de impedirem o bom desempenho das funções, denotam falta de interesse do
empregado na manutenção do vínculo empregatício. A reincidência injustificada na infração após várias
advertências e suspensões autoriza o empregador a romper o liame empregatício por justa causa.
Desídia config (TRT-15 - RO: 5448320125150079 SP 098447/2013-PATR, Relator: MANUEL SOARES
FERREIRA CARRADITA, Data de Publicação: 08/11/2013)
JUSTA CAUSA- DESÍDIA. Mesmo que o réu não tivesse aplicado advertência e suspensão ao autor antes
de impor-lhe a pena máxima, no caso dos autos as faltas reiteradas, sem justificativas, seriam suficientes
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para ensejar a justa causa por desídia do empregado, sendo irrelevante, portanto, que tenha tomado
ciência ou não das cartas de advertência. (TRT-1 - RO: 3886120115010066 RJ , Relator: Valmir De
Araujo Carvalho, Data de Julgamento: 17/04/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: 2012-05-02)
RECURSO ORDINÁRIO. JUSTA CAUSA. FALTAS INJUSTIFICADAS. DESÍDIA. INDISCIPLINA. A
terminação do contrato de trabalho por justa causa praticada pelo empregado se opera ope iuris,
bastando a declaração de vontade do empregador e a ciência do empregado da despedida por justo
motivo para produzir efeitos. Se comprovada a desídia, bem como a gradação na aplicação das
penalidades pelo empregador, justo é o motivo para extinguir o contrato, com base no amparo legal do
artigo 482 da CLT. (TRT-1 - RO: 1029120115010031 RJ , Relator: Flavio Ernesto Rodrigues Silva, Data
de Julgamento: 30/05/2012, Décima Turma, Data de Publicação: 2012-06-06)

Deste modo, diante da prova documental juntada aos autos, consoante previsão do artigo 333, I, do CPC,
combinado com o artigo 818 da CLT, o ônus da prova em relação aos fatos trazidos para descaracterizar o
comportamento desidioso é da Recorrida e, do qual não se desincumbiu.

Além disso, no que se refere à última falta cometida pela Recorrida, ao contrário do que entendeu o D.
Juízo a quo, os depoimentos prestados na audiência realizada em 29/01/2014 comprovam a ocorrência da
conduta faltosa da Recorrida, qual seja, abandono de posto de trabalho, o que, por si só, seria capaz de
ensejar a dispensa por justa causa.

Sendo assim, resta claro que, durante o pacto laboral, a Recorrida não logrou êxito em cumprir
adequadamente com seus deveres funcionais, seja por faltar constantemente ao trabalho sem qualquer
justificativa, seja por atrasos repetidos, ou por abandonar o posto de trabalho antes do final do expediente.

Note-se, portanto, que a Recorrida claramente agiu com desídia ao faltar injustificadamente por inúmeras
ocasiões e abandonar o trabalho, o que restou comprovado de maneira cabal pela Recorrente, por meio
dos docs. 39 a 41 juntados com a Contestação.

Segundo o Ilmo. Jurista, Evaristo de Moraes Filho, considera-se justa causa para a dispensa todo
ato doloso ou culposamente grave que faz desaparecer a confiança e boa-fé que devem existir entre
empregado e empregador durante e vigência da relação de emprego.

Seguindo tal raciocínio, todo ato faltoso praticado pelo empregado, que torne impossível ou sobremaneira
onerosa a manutenção do vínculo empregatício, pode ser configurado como falta grave e ensejar a
rescisão do contrato de trabalho sem ônus para o empregador.

O empregador deve preocupar-se sempre em manter uma atmosfera propícia às boas relações com seus
empregados. E para levar a efeito tal intuito, ou seja, para manter um ambiente de trabalho harmonioso,
deve afastar os elementos que, a exemplo da Recorrida, criam más condições de trabalho, com graves
prejuízos ao serviço.
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Assim, por tudo o que nos autos consta, improcede o pedido de reversão da dispensa por justa causa em
imotivada, bem como o pagamento das verbas rescisórias inerentes a esta modalidade de dispensa, tais
como: 13º salário, férias proporcionais + 1/3, aviso prévio, multa de 40% de FGTS, bem como a liberação
das guias para saque de FGTS e seguro desemprego e baixa na CTPS.

Neste sentido:

JUSTA CAUSA – Por se tratar a justa causa a penalidade mais rigorosa aplicada ao empregado, para
que ela fique caracterizada, é essencial que haja prova robusta e inequívoca da falta cometida que
justifique a extinção do contrato de trabalho, e, a meu ver, ficou perfeitamente comprovado o mau
procedimento e a desídia por parte do recorrente, no desempenho de suas funções. II – 13º SALÁRIO
PROPORCIONAL – INDEVIDO – Uma vez reconhecida a dispensa do recorrido por justa causa,
torna-se indevido o 13º salário proporcional, nos termos da Lei nº 4.090/62, que em seu art. 3º estabelece
a concessão da gratificação, na rescisão do contrato de trabalho, sem justa causa. (TRT 8ª R. – RO
5271/2002 – 2ª T. – Rel. Juiz Marcus Augusto Losada Maia – J. 22.01.2003)

DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA – LEVANTAMENTO DO VALOR DO FGTS –
IMPOSSIBILIDADE – Reconhecendo-se a existência da justa causa na rescisão do contrato de
trabalho, o levantamento dos valores depositados na conta vinculada do trabalhador, do FGTS, é de ser
indeferido. (TRT 15ª R. – Proc. 10505/00 – (49465/01) – SE – Rel. Juiz Antônio Mazzuca – DOESP
06.11.2001 – p. 67)

Ante o exposto, requer a Recorrente seja revertida a decisão da r. sentença de 1ª instância para manter a
aplicação da dispensa por justa causa e afastar a condenação de pagamento das verbas referentes.

Ad cautelam, a Recorrente esclarece que, em que pese ter constado na r. sentença a condenação da
Recorrente no pagamento do 13º integral de 2013, tal entendimento possui erro material, uma vez que a
Recorrida foi dispensada em 14/12/2012.

Assim, na remota hipótese deste E. Tribunal entender pela condenação da Recorrente no pagamento das
verbas rescisórias relativas à reversão da dispensa por justa causa em dispensa imotivada, deverá ser
considerado o dia 14/12/2012 como a data da rescisão contratual, sendo que somente será devido o
pagamento de 11/12 de 13º salário de 2012, por não ter a Recorrida laborado a quinzena do mês de
dezembro/2012.

1. 02.

DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DA RECORRIDA
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Em que pese a Recorrente tenha impugnado expressamente o valor indicado pela Recorrida como de sua
última remuneração, o D. Juízo a quo, mesmo instado por Embargos de Declaração, entendeu que deverá
ser observada a remuneração indicada pela Recorrida em sua Petição Inicial, apesar de contrariar
diretamente o conjunto probatório.

Ora Nobres Magistrados, da análise dos documentos juntados aos autos com a contestação, é possível
verificar que a última remuneração recebida pela Recorrida não foi àquela indicada por ela no importe de
R$ 2.269,83 e, sim, de R$ 768,72 (setecentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos), mais
comissões.

Desta forma, na remota e improvável hipótese deste Tribunal entender pela manutenção da sentença
proferida em primeiro grau, o que apenas se admite pelo amor à argumentação, requer a Recorrente seja
considerado o valor indicado nas provas documentais para fins de cálculo das verbas rescisórias.

Verifica-se ainda que, no eventual remuneração deve ser calculada com base na média das 12
últimas comissões recebidas pela autora.

1. 03.

DA MULTA CONVENCIONAL

O D. Juízo a quo condenou a Recorrente no pagamento da multa prevista na Convenção Coletiva por
entender que houve violação à cláusula 18ª do Instrumento Normativo, em razão da ausência na
homologação da rescisão do contrato da Recorrida dentro do prazo estabelecido pelo art. 477 da CLT.
Contudo, o pedido de condenação da Recorrente no pagamento da multa somente poderia ser interpretado
como uma verdadeira aventura jurídica, na medida em que inexiste prazo fixado no art. 477 para
homologação das rescisões contratuais.
Note-se, inclusive, que a redação do art. 477 da CLT, em especial dos parágrafos 6º e 8º, não deixa
dúvidas quanto à existência de prazo para somente para PAGAMENTO das verbas rescisórias, e não para
a realização da homologação.
Desta forma, considerando que as verbas rescisórias foram pagas dentro do prazo previsto pelo §6º do art.
477 da CLT, não há o que se falar na condenação da Recorrente no pagamento de multa convencional,
devendo a r. sentença de origem ser reformada nesse aspecto, o que se requer.

1. 04.

DA OBRIGAÇÃO DE FAZER

A Recorrente foi condenada a proceder com a retificação da CTPS da Recorrida, bem como com o
fornecimento das guias de retirada do FGTS e do benefício do seguro desemprego.

Entretanto, restou-se comprovada a correta aplicação da justa causa pela empregadora, não havendo razão
de ser condenada nas obrigações citadas, devendo ser afastadas e a decisão reformada.
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Ad argumentandum tantum, na remota e improvável hipótese de condenação da Recorrente nas
obrigações de fazer, importante esclarecer que a dispensa ocorreu em 14/12/2012, e não 13/01/2013,
devendo a r. sentença ser alterada neste aspecto.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, requer a Recorrente se digne esse Egrégio Tribunal de conhecer do presente Recurso
Ordinário, e, no mérito, dar PROVIMENTO, para o fim de reformar a respeitável sentença de fls. e
reconhecer a justa causa corretamente aplicada pela Recorrente, bem como declarar a improcedência das
seguintes verbas: aviso prévio indenizado, férias proporcionais, multa de 40% do FGTS, seguro
desemprego e multa convencional.

Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 25 de março de 2014.

RODRIGO SEIZO TAKANO
OAB/SP 162.343
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA MMª 11ª VARA DO
TRABALHO DE GOIÂNIA – GO.

Processo nº 0010478-57.2013.5.18.0011

ZARA BRASIL LTDA., já qualificada nos autos da Reclamação
Trabalhista, processo em epígrafe, que lhe move GIULIANA ABRAO MUSSE
CALCIOLARI, por seu advogado e bastante procurador que ao final subscreve, vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, inconformada, data maxima venia, com a
r. sentença de fls. que julgou parcialmente procedente a ação, interpor, com arrimo ao
disposto nos artigos 893, inciso II e 895, I, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho, o
presente
RECURSO ORDINÁRIO
requerendo seja recebido e regularmente processado, juntamente com as anexas razões,
sendo posteriormente efetuada a sua remessa ao Egrégio TRIBUNAL REGIONAL
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TRABALHO DA 18.ª REGIÃO, para apreciação, na forma da lei.

Requer, outrossim, a juntada da anexa Guia de Depósito RecursalGFIP, no valor de R$ 7.058,11 (sete mil, cinquenta e oito reais e onze centavos), bem como
da guia de recolhimento de custas processuais – GRU, no importe de R$ 160,00 (cento e
sessenta reais), nos termos da respeitável sentença recorrida, para os devidos fins de direito.

Por fim, reitera o requerimento para que sejam as futuras
intimações feitas, EXCLUSIVAMENTE, em nome de seu patrono, sob pena de nulidade:
RODRIGO SEIZO TAKANO, OAB/SP 162.343.

Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 25 de março de 2014.

RODRIGO SEIZO TAKANO
OAB/SP 162.343

TEXT_SP 7705977v1 6913/655
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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DOUTORES JUÍZES DO EGRÉGIO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO – GO.

ORIGEM:

11ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA

AUTOS N.º:

0010478-57.2013.5.18.0011

RECORRENTE:

ZARA BRASIL LTDA.

RECORRIDA:

GIULIANA ABRÃO MUSSE CALCIOLARI

RAZÕES DE RECURSO ORDINÁRIO
(PELA RECORRENTE: ZARA BRASIL LTDA.)

EGRÉGIO TRIBUNAL,
COLENDA TURMA,

A r. sentença de fls. julgou a demanda parcialmente
procedente, para converter a dispensa por justa causa em dispensa imotivada, com a
consequente condenação da Reclamada, ora Recorrente, no pagamento (i) aviso prévio
indenizado, (ii) férias proporcionais acrescidas do terço Constitucional, (iii) décimo terceiro
integral de 2013 e (iv) multa de 40% do FGTS sem, contudo, observar a farta prova
documental acostada aos autos.

TEXT_SP 7705977v1 6913/655
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Sendo assim, conforme se verá no curso destas razões
recursais, a respeitável sentença guerreada não agiu com o costumeiro acerto, razão pela qual
deverá ser reformada por esse Egrégio TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.

I. – DA TEMPESTIVIDADE

Antes de adentrar na análise do mérito do julgado, cumpre à
Recorrente salientar que o apelo ora interposto está sendo protocolizado em tempo hábil, o
que se depreende unicamente da verificação da data constante de seu protocolo.
Isto porque, as partes foram intimadas da r. sentença de fls., via
Diário Oficial no dia 18/03/2014 (terça-feira). Assim, o dies a quo para a interposição de
recurso ordinário começou a fluir no dia 19/03/2014 (quarta-feira), fixando-se o seu termo
final, por consequência, no dia 26/03/2014 (quarta-feira).

II. – DO MÉRITO

01.

DA NECESSÁRIA REFORMA DA SENTENÇA DE ORIGEM QUANTO À

CONVERSÃO DA DISPENSA POR JUSTA CAUSA EM DISPENSA IMOTIVADA.

O Ilustre Juízo a quo entendeu por bem reverter a dispensa por justa
causa aplicada, considerando-a imotivada e, assim, condenar a Recorrente no pagamento de
aviso prévio, férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, 13º salário integral de
2013 e multa de 40% do FGTS. Entretanto, equivocada a r. decisão, que deverá ser
reformada pelas razões que seguem.

A Recorrida teve seu contrato rescindido por justa causa por desídia!

TEXT_SP 7705977v1 6913/655
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Conforme demonstrado pela Recorrente, após ter ocorrido várias
faltas injustificadas e por diversas vezes ter sido advertida verbalmente e até mesmo
orientada quanto às consequências de sua atitude desidiosa, a Recorrida insistiu na prática
faltosa, em atrasos, faltas e descumprimentos de procedimentos, sem qualquer justificativa,
sofrendo as penalidades indicadas nos docs. 39 a 41 acostados com a Contestação.

Doc. 39 - advertência escrita por falta injustificada em 07/07/2012
Doc. 40 – suspensão de 1 dia por falta no dia 17 e 18/08/2012
Doc. 41 – suspensão de 2 dias por atraso injustificado 28/09/2012
Doc. 34 – justa causa aplicada em 14/12/2012 por abandonar o posto de trabalho em
13/12/2012

Note-se que além das advertências verbais e escritas, a Recorrida foi
suspensa em duas oportunidades em razão de ausência injustificada e atraso, bastando a
mera análise nos relatórios de Banco de Horas e cartões de ponto anexados aos autos
para constatar todas as faltas e atrasos da Recorrida no decorrer do pato laboral.
Nesta última ocasião a Recorrente cientificou a autora de que não
mais toleraria qualquer falta funcional injustificada, sob pena de rescisão do contrato de
trabalho por justa causa. Entretanto, infelizmente, as admoestações aplicadas pela Recorrente
de nada serviram, eis que, novamente, a Recorrida, sem qualquer justificativa, deixou
seu posto de trabalho no dia 13/12/2012, não mais retornando aos serviços, em caráter
flagrantemente desidioso.

Destaque-se, por oportuno, que a Recorrida desempenhava a função
de vendedora caixeira, ou seja, era a pessoa responsável pela consolidação e fechamento dos
caixas da loja diariamente.

TEXT_SP 7705977v1 6913/655
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Assim, ao contrário do que concluiu o D. Juízo a quo, considerando se
tratar de período natalino, ou seja, época de grande movimento para o comércio, a ausência
da Recorrida causou grandes prejuízos à Recorrente, que não possuía outro empregado para
substituí-la naquela ocasião.

Excelências, em todas as oportunidades que a Recorrida apresentou
atestados, a Recorrente aceitou e abonou faltas e atrasos, sendo certo que somente nos dias
em que não houve qualquer justificativas, é que a Recorrente aplicou tais penalidades.

Contudo, considerando que não houve apresentação de atestado para
a ausência da Recorrida ao trabalho no dia 13/12/2012, a Recorrente não teve alternativa,
senão dispensar a Recorrida por justa causa, com fulcro no art. 482, “e” da CLT, no dia
14/12/2012.

Conforme se percebe, equivocado está o entendimento do D. Juízo a
quo que afastou a dispensa por justa causa em razão de desídia, na medida em que as faltas
injustificadas da Recorrida, as quais restaram devidamente advertidas pela Recorrente,
somadas ao abandono de posto de trabalho, culminaram na dispensa por justa causa.
A Recorrente pede venia para transcrever a ementa do Tribunal
Regional do Trabalho da 6ª Região, ao julgar caso semelhante ao da presente demanda:

JUSTA CAUSA - MAU PROCEDIMENTO - CONFIGURAÇÃO.
Comprovada a prática de condutas que caracterizam a desídia,
somadas, em seguida, com o mau procedimento da empregada, que
abandonou o caixa, sem proceder ao necessário fechamento, a
despeito das advertências anteriores aplicadas pelo empregador, por
diferenças encontradas, resta configurada a motivação para
despedida por justa causa, consoante parte final da alínea ¿b¿ do art.
482

da

CLT.

(TRT-6

-

RO:

69332010506

PE

0000069-
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33.2010.5.06.0311, Relator: Maria das Graças de Arruda França,
Data de Publicação: 10/08/2010) grifamos.
E o mesmo se observa da lição de WAGNER GIGLIO in Justa causa,
7ª ed, Saraiva, 2000, pág. 149, o qual entende que a justa causa decorre do conjunto de atos
faltosos, devendo existir uma última falta desencadeadora da rescisão contratual:
“Uma só falta ocasional é insuficiente para caracterizar a desídia,
salvo caso excepcional. E isso porque a falta poderá não ter sido
intencional, mas ter outra causa, como uma disposição passageira,
um dissabor, uma preocupação ou um defeito das máquinas etc. Por
isso, como regra, a desídia resulta de uma reiteração de atos faltosos.
As falta anteriores deverão ser punidas, sob pena de se entender que
não constituíram infrações. A gravidade resulta do conjunto de atos
faltosos, devendo sempre existir uma última prática faltosa,
desencadeadora do despedimento.” (g/n)
Assim, em que pese o D. Juízo a quo tenha afastado a alegação de
dispensa em razão da desídia, sob argumento de que a Recorrida teria informado que estava
deixando o posto de trabalho ao seu superior hierárquico, nos termos do entendimento acima
transcrito, a gravidade resulta do conjunto de atos faltosos, tendo as diversas ausências
injustificadas da Recorrida ao trabalho, corroborado para desencadear a justa causa aplicada.
Por oportuno, a Recorrente colaciona abaixo diversas ementas
proferidas pelos E. Tribunais Regionais do Trabalho, que consideraram as faltas
injustificadas recorrentes do empregado, justificadoras da dispensa por justa causa:
JUSTA CAUSA - DESÍDIA - FALTAS INJUSTIFICADAS. As faltas
injustificadas, quando reiteradas e habituais, implicam no não
cumprimento da obrigação principal do contrato de trabalho, que é
a prestação de serviços. Além de impedirem o bom desempenho das
funções, denotam falta de interesse do empregado na manutenção do
TEXT_SP 7705977v1 6913/655
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vínculo empregatício. A reincidência injustificada na infração após
várias advertências e suspensões autoriza o empregador a romper o
liame empregatício por justa causa. Desídia config (TRT-15 - RO:
5448320125150079 SP 098447/2013-PATR, Relator: MANUEL
SOARES

FERREIRA

CARRADITA,

Data

de

Publicação:

08/11/2013)
JUSTA CAUSA- DESÍDIA. Mesmo que o réu não tivesse aplicado
advertência e suspensão ao autor antes de impor-lhe a pena máxima,
no caso dos autos as faltas reiteradas, sem justificativas, seriam
suficientes para ensejar a justa causa por desídia do empregado,
sendo irrelevante, portanto, que tenha tomado ciência ou não das
cartas de advertência. (TRT-1 - RO: 3886120115010066 RJ ,
Relator: Valmir De Araujo Carvalho, Data de Julgamento:
17/04/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: 2012-05-02)
RECURSO

ORDINÁRIO.

JUSTA

CAUSA.

FALTAS

INJUSTIFICADAS. DESÍDIA. INDISCIPLINA. A terminação do
contrato de trabalho por justa causa praticada pelo empregado se
opera ope iuris, bastando a declaração de vontade do empregador e
a ciência do empregado da despedida por justo motivo para produzir
efeitos. Se comprovada a desídia, bem como a gradação na
aplicação das penalidades pelo empregador, justo é o motivo para
extinguir o contrato, com base no amparo legal do artigo 482 da
CLT. (TRT-1 - RO: 1029120115010031 RJ , Relator: Flavio Ernesto
Rodrigues Silva, Data de Julgamento: 30/05/2012, Décima Turma,
Data de Publicação: 2012-06-06)

Deste modo, diante da prova documental juntada aos autos, consoante
previsão do artigo 333, I, do CPC, combinado com o artigo 818 da CLT, o ônus da prova em
relação aos fatos trazidos para descaracterizar o comportamento desidioso é da Recorrida e, do
qual não se desincumbiu.
TEXT_SP 7705977v1 6913/655
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Além disso, no que se refere à última falta cometida pela Recorrida, ao
contrário do que entendeu o D. Juízo a quo, os depoimentos prestados na audiência realizada
em 29/01/2014 comprovam a ocorrência da conduta faltosa da Recorrida, qual seja, abandono
de posto de trabalho, o que, por si só, seria capaz de ensejar a dispensa por justa causa.
Sendo assim, resta claro que, durante o pacto laboral, a Recorrida
não logrou êxito em cumprir adequadamente com seus deveres funcionais, seja por faltar
constantemente ao trabalho sem qualquer justificativa, seja por atrasos repetidos, ou por
abandonar o posto de trabalho antes do final do expediente.

Note-se, portanto, que a Recorrida claramente agiu com desídia ao
faltar injustificadamente por inúmeras ocasiões e abandonar o trabalho, o que restou
comprovado de maneira cabal pela Recorrente, por meio dos docs. 39 a 41 juntados com a
Contestação.

Segundo o Ilmo. Jurista, Evaristo de Moraes Filho, considera-se
justa causa para a dispensa todo ato doloso ou culposamente grave que faz desaparecer
a confiança e boa-fé que devem existir entre empregado e empregador durante e
vigência da relação de emprego.

Seguindo tal raciocínio, todo ato faltoso praticado pelo empregado,
que torne impossível ou sobremaneira onerosa a manutenção do vínculo empregatício, pode
ser configurado como falta grave e ensejar a rescisão do contrato de trabalho sem ônus para
o empregador.

O empregador deve preocupar-se sempre em manter uma atmosfera
propícia às boas relações com seus empregados. E para levar a efeito tal intuito, ou seja, para
manter um ambiente de trabalho harmonioso, deve afastar os elementos que, a exemplo da
Recorrida, criam más condições de trabalho, com graves prejuízos ao serviço.
TEXT_SP 7705977v1 6913/655
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Assim, por tudo o que nos autos consta, improcede o pedido de
reversão da dispensa por justa causa em imotivada, bem como o pagamento das verbas
rescisórias inerentes a esta modalidade de dispensa, tais como: 13º salário, férias
proporcionais + 1/3, aviso prévio, multa de 40% de FGTS, bem como a liberação das guias
para saque de FGTS e seguro desemprego e baixa na CTPS.

Neste sentido:
JUSTA CAUSA – Por se tratar a justa causa a penalidade mais
rigorosa aplicada ao empregado, para que ela fique caracterizada, é
essencial que haja prova robusta e inequívoca da falta cometida que
justifique a extinção do contrato de trabalho, e, a meu ver, ficou
perfeitamente comprovado o mau procedimento e a desídia por parte
do recorrente, no desempenho de suas funções. II – 13º SALÁRIO
PROPORCIONAL – INDEVIDO – Uma vez reconhecida a dispensa
do recorrido por justa causa, torna-se indevido o 13º salário
proporcional, nos termos da Lei nº 4.090/62, que em seu art. 3º
estabelece a concessão da gratificação, na rescisão do contrato de
trabalho, sem justa causa. (TRT 8ª R. – RO 5271/2002 – 2ª T. – Rel.
Juiz Marcus Augusto Losada Maia – J. 22.01.2003)
DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA – LEVANTAMENTO DO
VALOR DO FGTS – IMPOSSIBILIDADE – Reconhecendo-se a
existência da justa causa na rescisão do contrato de trabalho, o
levantamento dos valores depositados na conta vinculada do
trabalhador, do FGTS, é de ser indeferido. (TRT 15ª R. – Proc.
10505/00 – (49465/01) – SE – Rel. Juiz Antônio Mazzuca – DOESP
06.11.2001 – p. 67)
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Ante o exposto, requer a Recorrente seja revertida a decisão da r.
sentença de 1ª instância para manter a aplicação da dispensa por justa causa e afastar a
condenação de pagamento das verbas referentes.

Ad cautelam, a Recorrente esclarece que, em que pese ter constado na
r. sentença a condenação da Recorrente no pagamento do 13º integral de 2013, tal
entendimento possui erro material, uma vez que a Recorrida foi dispensada em 14/12/2012.

Assim, na remota hipótese deste E. Tribunal entender pela condenação
da Recorrente no pagamento das verbas rescisórias relativas à reversão da dispensa por justa
causa em dispensa imotivada, deverá ser considerado o dia 14/12/2012 como a data da
rescisão contratual, sendo que somente será devido o pagamento de 11/12 de 13º salário de
2012, por não ter a Recorrida laborado a quinzena do mês de dezembro/2012.

02.

DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DA RECORRIDA

Em que pese a Recorrente tenha impugnado expressamente o valor
indicado pela Recorrida como de sua última remuneração, o D. Juízo a quo, mesmo instado
por Embargos de Declaração, entendeu que deverá ser observada a remuneração indicada
pela Recorrida em sua Petição Inicial, apesar de contrariar diretamente o conjunto
probatório.

Ora Nobres Magistrados, da análise dos documentos juntados aos
autos com a contestação, é possível verificar que a última remuneração recebida pela
Recorrida não foi àquela indicada por ela no importe de R$ 2.269,83 e, sim, de R$ 768,72
(setecentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos), mais comissões.
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Desta forma, na remota e improvável hipótese deste Tribunal
entender pela manutenção da sentença proferida em primeiro grau, o que apenas se admite
pelo amor à argumentação, requer a Recorrente seja considerado o valor indicado nas provas
documentais para fins de cálculo das verbas rescisórias.

Verifica-se ainda que, no eventual remuneração deve ser
calculada com base na média das 12 últimas comissões recebidas pela autora.

03.

DA MULTA CONVENCIONAL
O D. Juízo a quo condenou a Recorrente no pagamento da multa

prevista na Convenção Coletiva por entender que houve violação à cláusula 18ª do
Instrumento Normativo, em razão da ausência na homologação da rescisão do contrato da
Recorrida dentro do prazo estabelecido pelo art. 477 da CLT.
Contudo, o pedido de condenação da Recorrente no pagamento da
multa somente poderia ser interpretado como uma verdadeira aventura jurídica, na medida
em que inexiste prazo fixado no art. 477 para homologação das rescisões contratuais.
Note-se, inclusive, que a redação do art. 477 da CLT, em especial
dos parágrafos 6º e 8º, não deixa dúvidas quanto à existência de prazo para somente para
PAGAMENTO das verbas rescisórias, e não para a realização da homologação.
Desta forma, considerando que as verbas rescisórias foram pagas
dentro do prazo previsto pelo §6º do art. 477 da CLT, não há o que se falar na condenação da
Recorrente no pagamento de multa convencional, devendo a r. sentença de origem ser
reformada nesse aspecto, o que se requer.

04.

DA OBRIGAÇÃO DE FAZER

TEXT_SP 7705977v1 6913/655

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RODRIGO SEIZO TAKANO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=14032618512058700000002773096
Número do documento: 14032618512058700000002773096

12

Num. 7b39fd3 - Pág. 12

A Recorrente foi condenada a proceder com a retificação da CTPS da
Recorrida, bem como com o fornecimento das guias de retirada do FGTS e do benefício do
seguro desemprego.
Entretanto, restou-se comprovada a correta aplicação da justa causa
pela empregadora, não havendo razão de ser condenada nas obrigações citadas, devendo ser
afastadas e a decisão reformada.
Ad argumentandum tantum, na remota e improvável hipótese de
condenação da Recorrente nas obrigações de fazer, importante esclarecer que a dispensa
ocorreu em 14/12/2012, e não 13/01/2013, devendo a r. sentença ser alterada neste aspecto.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, requer a Recorrente se digne esse Egrégio Tribunal de
conhecer do presente Recurso Ordinário, e, no mérito, dar PROVIMENTO, para o fim de
reformar a respeitável sentença de fls. e reconhecer a justa causa corretamente aplicada
pela Recorrente, bem como declarar a improcedência das seguintes verbas: aviso prévio
indenizado, férias proporcionais, multa de 40% do FGTS, seguro desemprego e multa
convencional.

Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 25 de março de 2014.

RODRIGO SEIZO TAKANO
OAB/SP 162.343
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 18ª REGIÃO
11ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIÂNIA - GO - CEP: 74215-901 - Telefone: (62) 39013503

INTIMAÇÃO DE DESPACHO

Processo nº: 0010478-57.2013.5.18.0011
Reclamante: GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI
Reclamado(a): ZARA BRASIL LTDA

ADVOGADO DO RECLAMANTE

Fica o reclamante intimado para tomar ciência do recurso ordinário interposto pela reclamada para
querendo contrarrazoá-lo. Prazo legal.

Assinado pelo(a) Servidor(a) EDUARDO FREIRE GONCALVES, da 11ª VARA DO
TRABALHO DE GOIÂNIA
GOIÂNIA, 31 de março de 2014.
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 18ª REGIÃO
11ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIÂNIA - GO - CEP: 74215-901 - Telefone: (62) 39013503

PROCESSO: 0010478-57.2013.5.18.0011
Reclamante:GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI
Reclamado(a): ZARA BRASIL LTDA

DECISÃO

I - No exercício do primeiro juízo de admissibilidade, passo a análise dos pressupostos
objetivos e subjetivos do recurso ordinário.

O recurso ordinário interposto pela reclamada encontra-se tempestivo.

A reclamante, embora intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso.

A representação processual da parte encontra-se regular (f. 273/274).

Regular o preparo com o recolhimento das custas (f.363/364) e o depósito recursal (f. 362).

Assim, cumpridos os pressupostos, recebo o recurso ordinário interposto pela reclamada.

II - Subam os autos ao Egrégio TRT, com as cautelas de estilo.

GOIÂNIA, 22 de abril de 2014.
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(Art. 1º, §2º, III, “a” da Lei nº 11.419,de 19 de dezembro de 2006)
CARLOS ALBERTO BEGALLES
Juiz(a) do Trabalho
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Certidão, expedientes e movimentações
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO
Av. T-1 esq. c/ Rua T-51, 1403, Lts. 07/22, Qd. T-22, Setor Bueno, Goiânia-GO Fone: 3901-3502

PROCESSO: RTOrd 0010478-57.2013.5.18.0011
RECLAMANTE: GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI
RECLAMADO(A): ZARA BRASIL LTDA

CERTIDÃO DE REMESSA DE AUTOS AO TRT 18ª REGIÃO
Certifico e dou fé que, em consonância com a PORTARIA TRT 18ª
GP/SCJ Nº 013/2011, estes autos tramitam de forma exclusivamente digital.
CERTIFICO E DOU FÉ mais que, nas datas abaixo relacionadas, não
houve expediente nos Órgãos deste Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região,
com paralisação total ou parcial das atividades, conforme se especifica: 03/03/2014
(Carnaval), 04/03/2014 (Carnaval), 05/03/2014 (Cinzas), 16/04/2014 (Semana
Santa), 17/04/2014 (Semana Santa), 18/04/2014 (Sexta-Feira Da Paixão),
21/04/2014 (Tiradentes)
CERTIFICO ainda que o rito observado nos presentes autos é o
Ordinário e que a decisão recorrida foi prolatada pelo(a) Juiz(íza) CELSO MOREDO
GARCIA.
Nesta data, faço a remessa dos presentes autos ao Egrégio Tribunal
Regional do Trabalho da 18ª Região
Goiânia, 23 de abril de 2014, quarta-feira

EDUARDO FREIRE GONÇALVES
Analista Judiciário

EDUARDO FREIRE GONÇALVES
X:\gynvt11comp\DESPACHOS_SAJ18\DOC_2595_2014_RTOrd_10478_2013_011_18_00_6.ODT Pág. 1
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Processo Judicial Eletrônico: Detalhes do Processo [pje18-jb-int-d1]

11ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA/Juiz do Trabalho Titular

RTOrd 0010478-57.2013.5.18.0011 - Justa Causa / Falta Grave
GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI X ZARA BRASIL LTDA
Alertas

«

Alerta

Criticidade

O advogado da reclamada habilitado nos autos RODRIGO SEIZO TAKANO - OAB/SP 162.343 informou
que juntará procuração posteriormente. (16/05/2013)

Data

Situação

Desativar

Informação 16/05/2013 Ativo

Exibir todos

Processo

Anexar
documentos

Audiência

Expedientes

Características do
processo

Perícia

Segredo ou
sigilo

Petições
avulsas

Movimentações

Dados
Financeiros

Partes
Nome

Expediente Meio de Expediente Data de Criação Data Ciência Confirmado por Prazo Legal (Em dias) Fim do Prazo Legal Documentos Fechado

ZARA
BRASIL
Notificação
LTDA
LUCIANI DE
SOUZA
Intimação
GONCALVES
RODRIGO
SEIZO
TAKANO
RODRIGO
SEIZO
TAKANO
LUCIANI DE
SOUZA
GONCALVES
LUCIANI DE
SOUZA
GONCALVES

Correios

03/05/2013
13:22

Diário Eletrônico

12/02/2014
09:53

Intimação

Diário Eletrônico

Intimação

--

0

13/02/2014
23:59:59

Sistema

5

18/02/2014 23:59

SIM

12/02/2014
09:53

18/02/2014
16:20:04

RODRIGO
SEIZO TAKANO

5

24/02/2014 23:59

SIM

Diário Eletrônico

16/03/2014
18:29

18/03/2014
23:59:59

Sistema

0

SIM

Intimação

Diário Eletrônico

16/03/2014
18:29

18/03/2014
23:59:59

Sistema

0

SIM

Intimação

Diário Eletrônico

31/03/2014 11:14

01/04/2014
23:59:59

Sistema

8

SIM

09/04/2014 23:59

SIM
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»

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO FREIRE GONCALVES
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=14042309431389300000002991088
Número do documento: 14042309431389300000002991088

1 de 2

Num. 168471e - Pág. 2

23/04/2014 09:32

Processo Judicial Eletrônico: Detalhes do Processo [pje18-jb-int-d1]

https://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaProcesso/Detalh...

11ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA/Juiz do Trabalho Titular

RTOrd 0010478-57.2013.5.18.0011 - Justa Causa / Falta Grave
GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI X ZARA BRASIL LTDA

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO FREIRE GONCALVES
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=14042309431389300000002991088
Número do documento: 14042309431389300000002991088

2 de 2

Num. 168471e - Pág. 3

23/04/2014 09:32

Processo Judicial Eletrônico: Detalhes do Processo [pje18-jb-int-d1]

https://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaProcesso/Detalh...

11ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA/Juiz do Trabalho Titular

RTOrd 0010478-57.2013.5.18.0011 - Justa Causa / Falta Grave
GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI X ZARA BRASIL LTDA
Alertas

«

Alerta

Criticidade

Data

Situação

O advogado da reclamada habilitado nos autos RODRIGO SEIZO TAKANO - OAB/SP
Informação 16/05/2013 Ativo
162.343 informou que juntará procuração posteriormente. (16/05/2013)

Desativar

Exibir todos

Processo

Anexar
documentos

Audiência

Expedientes

Características
do processo

Perícia

Segredo
ou sigilo

Petições
avulsas

Movimentações

Dados
Financeiros

Eventos do Processo
Nº do Evento

1

Movimento

Documento

2287886

23/04/2014 09:05:52 - Recebido(s) o(s) Recurso Ordinário de ZARA BRASIL LTDA - CNPJ:
02.952.485/0001-49 sem efeito suspensivo

2275892

22/04/2014 11:20:06 - Conclusos os autos para decisão Geral

2250283

21/04/2014 12:09:35 - Publicado(a) o(a) Intimação em 17/03/2014

2250281

21/04/2014 12:09:26 - Disponibilizado (a) o(a) Intimação no Diário da Justiça Eletrônico

2230435

20/04/2014 22:27:58 - Publicado(a) o(a) Intimação em 17/03/2014

2230433

20/04/2014 22:27:48 - Disponibilizado (a) o(a) Intimação no Diário da Justiça Eletrônico

2191506

19/04/2014 02:02:51 - Decorrido o prazo de LUCIANI DE SOUZA GONCALVES em 09/04/2014 23:59:59

2186444

18/04/2014 15:48:51 - Publicado(a) o(a) Intimação em 01/04/2014

2186442

18/04/2014 15:48:50 - Publicado(a) o(a) Intimação em 01/04/2014

2186439

18/04/2014 15:48:48 - Disponibilizado (a) o(a) Intimação no Diário da Justiça Eletrônico

2186438

18/04/2014 15:48:32 - Disponibilizado (a) o(a) Intimação no Diário da Justiça Eletrônico

2104100

14/04/2014 14:39:10 - Publicado(a) o(a) Intimação em 17/03/2014

2104090

14/04/2014 14:38:53 - Disponibilizado (a) o(a) Intimação no Diário da Justiça Eletrônico

2103924

14/04/2014 14:32:50 - Publicado(a) o(a) Intimação em 17/03/2014

2103923

14/04/2014 14:32:49 - Disponibilizado (a) o(a) Intimação no Diário da Justiça Eletrônico

1977921

08/04/2014 16:38:15 - Publicado(a) o(a) Intimação em 13/02/2014

1977898

08/04/2014 16:37:27 - Disponibilizado (a) o(a) Intimação no Diário da Justiça Eletrônico

1914080

05/04/2014 16:38:00 - Publicado(a) o(a) Intimação em 13/02/2014

1914078

05/04/2014 16:37:53 - Disponibilizado (a) o(a) Intimação no Diário da Justiça Eletrônico

1895868

05/04/2014 03:33:12 - Publicado(a) o(a) Intimação em 13/02/2014
2
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RTOrd 0010478-57.2013.5.18.0011 - Justa Causa / Falta Grave
GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI X ZARA BRASIL LTDA
Alertas

«

Alerta

Criticidade

Data

Situação

O advogado da reclamada habilitado nos autos RODRIGO SEIZO TAKANO - OAB/SP
Informação 16/05/2013 Ativo
162.343 informou que juntará procuração posteriormente. (16/05/2013)

Desativar

Exibir todos

Processo

Anexar
documentos

Audiência

Expedientes

Características
do processo

Perícia

Segredo
ou sigilo

Petições
avulsas

Movimentações

Dados
Financeiros

Eventos do Processo
Nº do Evento

1

Movimento

Documento

1895864

05/04/2014 03:33:06 - Disponibilizado (a) o(a) Intimação no Diário da Justiça Eletrônico

1892326

05/04/2014 00:28:38 - Decorrido o prazo de LUCIANI DE SOUZA GONCALVES em 18/02/2014 23:59:59

1886544

04/04/2014 19:52:23 - Publicado(a) o(a) Intimação em 13/02/2014

1886542

04/04/2014 19:52:17 - Disponibilizado (a) o(a) Intimação no Diário da Justiça Eletrônico

1718288

29/03/2014 01:23:57 - Efetuado o pagamento de custas por cumprimento espontâneo (parcela única 16,00)

1471577

16/03/2014 18:29:54 - Proferida decisão

1433167

14/03/2014 09:27:32 - Conclusos os autos para decisão da Antecipação de Tutela

1333002

09/03/2014 02:06:00 - Decorrido o prazo de RODRIGO SEIZO TAKANO em 24/02/2014 23:59:59

1294116

21/02/2014 00:28:21 - Conclusos os autos para decisão dos Embargos de Declaração

1224985

03/02/2014 08:39:44 - Arbitradas e não dispensadas as custas processuais no valor de 160.00

1224984

03/02/2014 08:39:44 - Concedida a assistência judiciária gratuita a GIULIANA ABRAO MUSSE
CALCIOLARI

1224983

03/02/2014 08:39:44 - Julgado(s) procedente(s) em parte o(s) pedido(s) (AÇÃO TRABALHISTA - RITO
ORDINÁRIO (985) / #Não preenchido#) de GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI

1221279

31/01/2014 09:45:48 - Audiência instrução realizada (29/01/2014 10:30 - 11ª VARA DO TRABALHO DE
GOIÂNIA)

1212254

29/01/2014 11:09:45 - Conclusos os autos para julgamento (proferir sentença)

768144

28/08/2013 07:28:04 - Audiência instrução designada (29/01/2014 10:30 - 11ª VARA DO TRABALHO DE
GOIÂNIA)

767082

27/08/2013 16:40:11 - Audiência inicial realizada (27/08/2013 14:45 - 11ª VARA DO TRABALHO DE
GOIÂNIA)

365358

03/05/2013 13:24:06 - Expedido(a) Notificação a(o) destinatário

362906

02/05/2013 14:42:51 - Audiência inicial designada (27/08/2013 14:45 - 11ª VARA DO TRABALHO DE
GOIÂNIA)

362905

02/05/2013 14:42:50 - Distribuído por sorteio
2

Foram encontrados: 39 resultados
2

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO FREIRE GONCALVES
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=14042309431389300000002991088
Número do documento: 14042309431389300000002991088

1 de 2

Num. 168471e - Pág. 6

23/04/2014 09:32

Processo Judicial Eletrônico: Detalhes do Processo [pje18-jb-int-d1]

https://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaProcesso/Detalh...

11ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA/Juiz do Trabalho Titular

RTOrd 0010478-57.2013.5.18.0011 - Justa Causa / Falta Grave
GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI X ZARA BRASIL LTDA

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO FREIRE GONCALVES
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=14042309431389300000002991088
Número do documento: 14042309431389300000002991088

2 de 2

Num. 168471e - Pág. 7

23/04/2014 09:32

EXCELENTISSÍMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA __ VARA DO TRABALHO DE
GOIÂNIA/GO

GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI, já devidamente
qualificada nos autos em epígrafe, vem por sua advogada que esta subscreve informar e
requer:

A reclamante ao fazer entrevista de emprego no Banco
SANTANDER S/A, não pode concluir a mesma, porque a sua CTPS – Carteira de Trabalho e
Previdência Social não foi dada baixa. Diante disso requer seja intimada a reclamada para
efetuar as devidas anotações. Caso seja o entendimento dessa Especializada que esta o faça. A
título de agilizar a seleção de emprego da obreira.

Nesses termos
Pede Deferimento.

Goiânia, 26 de novembro de 2014.

Luciani de Souza Gonçalves
OAB/GO 26.454
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 18ª REGIÃO
11ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901 - Telefone: (62) 39013503

PROCESSO: 0010478-57.2013.5.18.0011
Reclamante:GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI
Reclamado(a): ZARA BRASIL LTDA

DESPACHO

Vistos.

A reclamante informa à fl. 376 que 'ao fazer entrevista de emprego no Banco SANTANDER S/A,
não pode concluir a mesma, porque a sua CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social não foi dada
baixa. Diante disso requer seja intimada a reclamada para efetuar as devidas anotações. Caso seja o
entendimento dessa Especializada que esta o faça.'
Nada obstante o Recurso Ordinário, pendente de julgamento, discutir o modo de dispensa, o que
pode interferir na data da baixa, fato é que a autora não pode ser prejudicada por referida questão. Assim,
intime-se a reclamada para, no prazo de 05 dias, anotar a CTPS obreira, fazendo-se constar como data de
saída aquela informada na peça contestatória.
Transcorrido o prazo supra in albis, fica a Secretaria autorizada a efetuar a anotação.
Esclarece-se à autora que, após o transito em julgado da sentença, e se for o caso, deverá trazer
sua CTPS novamente em Secretaria para que se efetue a correção da baixa.
Intime-se.

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: CARLOS ALBERTO BEGALLES
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=14120508392988800000005249133
Número do documento: 14120508392988800000005249133

Num. 5afc114 - Pág. 1

Goiânia-GO, 3 de dezembro de 2014.

(Art. 1º, §2º, III, “a” da Lei nº 11.419,de 19 de dezembro de 2006)

CARLOS ALBERTO BEGALLES
Juiz do Trabalho

MILENA MARTINS ARANTES DE BARCELOS

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: CARLOS ALBERTO BEGALLES
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=14120508392988800000005249133
Número do documento: 14120508392988800000005249133

Num. 5afc114 - Pág. 2

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 18ª REGIÃO
11ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901 - Telefone: (62) 39013503

PROCESSO: 0010478-57.2013.5.18.0011
Reclamante:GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI
Reclamado(a): ZARA BRASIL LTDA

DESPACHO

Vistos.

A reclamante informa à fl. 376 que 'ao fazer entrevista de emprego no Banco SANTANDER S/A,
não pode concluir a mesma, porque a sua CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social não foi dada
baixa. Diante disso requer seja intimada a reclamada para efetuar as devidas anotações. Caso seja o
entendimento dessa Especializada que esta o faça.'
Nada obstante o Recurso Ordinário, pendente de julgamento, discutir o modo de dispensa, o que
pode interferir na data da baixa, fato é que a autora não pode ser prejudicada por referida questão. Assim,
intime-se a reclamada para, no prazo de 05 dias, anotar a CTPS obreira, fazendo-se constar como data de
saída aquela informada na peça contestatória.
Transcorrido o prazo supra in albis, fica a Secretaria autorizada a efetuar a anotação.
Esclarece-se à autora que, após o transito em julgado da sentença, e se for o caso, deverá trazer
sua CTPS novamente em Secretaria para que se efetue a correção da baixa.
Intime-se.

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: CARLOS ALBERTO BEGALLES
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=14120508393219800000005275497
Número do documento: 14120508393219800000005275497

Num. 27c0644 - Pág. 1

Goiânia-GO, 3 de dezembro de 2014.

(Art. 1º, §2º, III, “a” da Lei nº 11.419,de 19 de dezembro de 2006)

CARLOS ALBERTO BEGALLES
Juiz do Trabalho

MILENA MARTINS ARANTES DE BARCELOS

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: CARLOS ALBERTO BEGALLES
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=14120508393219800000005275497
Número do documento: 14120508393219800000005275497
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 18ª REGIÃO
11ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901 - Telefone: (62) 39013503

INTIMAÇÃO

Processo nº: 0010478-57.2013.5.18.0011
Reclamante: GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI
Reclamado(a): ZARA BRASIL LTDA

ADVOGADO(A/S) DO(A/S) RECLAMANTE

Fica o(a/s) reclamante(s) intimado(a/s) do seguinte:
Trazer em Secretaria a CTPS de seu cliente, a fim de que sejam feitas as devidas anotações.

INTIMAÇÃO EXPEDIDA EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA 01/2010 DA 11ª VARA
DO TRABALHO DE GOIÂNIA.

Assinado pelo(a) Servidor(a) EDUARDO FREIRE GONCALVES, da 11ª VARA DO
TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, por ordem do(a) Juiz(a) do Trabalho.
GOIANIA, 8 de dezembro de 2014.
(Art. 1º, §2º, III, “a” da Lei nº 11.419,de 19 de dezembro de 2006)

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO FREIRE GONCALVES
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=14120818194239700000005295101
Número do documento: 14120818194239700000005295101

Num. 881cce5 - Pág. 1

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
11ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901 - Telefone: (62) 39013503

PROCESSO: 0010478-57.2013.5.18.0011
Reclamante: GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI
Reclamado(a): ZARA BRASIL LTDA

CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PELA
SECRETARIA
Certifico e dou fé que foi(ram) recebido(s) no balcão de atendimento desta Secretaria o(s)
documento(s) abaixo informado(s), entregue(s) pelo(a) RECLAMANTE, Dra.LUCIANI DE SOUZA
GONCALVES - OAB: GO26454, que ficará(ão) guardados na Secretaria em local a este fim destinado.
- ( x ) CTPS;
-(

) TRCT/CD-SD;

-(

) Chave de Conectividade;

-(

) CD - "Compact Disc";

-(

) DVD - "Digital Versatile Disc";

-(

) Outros ___________________________________________.

GOIANIA, 18 de dezembro de 2014.
Assinado pelo(a) Servidor(a) JULIO CESAR COUTINHO, da 11ª VARA DO TRABALHO
DE GOIÂNIA-GO, por ordem do(a) Juiz(a) do Trabalho.
Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: JULIO CESAR COUTINHO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=14121811342397600000005401434
Número do documento: 14121811342397600000005401434

Num. ac9798e - Pág. 1

(Art. 1º, §2º, III, “a” da Lei nº 11.419,de 19 de dezembro de 2006)

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: JULIO CESAR COUTINHO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=14121811342397600000005401434
Número do documento: 14121811342397600000005401434

Num. ac9798e - Pág. 2

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 18ª REGIÃO
11ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901 - Telefone: (62) 39013503

INTIMAÇÃO

Processo nº: 0010478-57.2013.5.18.0011
Reclamante: GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI
Reclamado(a): ZARA BRASIL LTDA

ADVOGADO(A/S) DO(A/S) RECLAMADO(A/S)

Fica o(a/s) reclamado(a/s) intimado(a/s) do seguinte:
Receber, em Secretaria a CTPS do(a) Reclamante para proceder às devidas anotações. Prazo de
05 (cinco)

INTIMAÇÃO EXPEDIDA EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA 01/2010 DA 11ª VARA
DO TRABALHO DE GOIÂNIA.

Assinado pelo(a) Servidor(a) EDUARDO FREIRE GONCALVES, da 11ª VARA DO
TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, por ordem do(a) Juiz(a) do Trabalho.
GOIANIA, 18 de dezembro de 2014.
(Art. 1º, §2º, III, “a” da Lei nº 11.419,de 19 de dezembro de 2006)

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO FREIRE GONCALVES
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=14121814443069600000005404226
Número do documento: 14121814443069600000005404226

Num. 1e4f724 - Pág. 1

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
11ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901 - Telefone: (62) 39013503

CERTIDÃO CIRCUNSTANCIADA - ANOTAÇÃO DE CTPS
PROCESSO: 0010478-57.2013.5.18.0011
Reclamante: GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI
CPF: 390.448.578-43
Reclamado(a): Reclamado(a): ZARA BRASIL LTDA
CNPJ: 02.952.485/0001-49
Certifico e dou fé que – em cumprimento à decisão homologatória de acordo proferida no
processo com número e partes acima enunciados e em consonância com o artigo 39 e §§ da CLT –
procedi à anotação no contrato de trabalho anotado à f. 08 CTPS/Série : 3768513/002-0 GO
- Empregador:

ZARA BRASIL LTDA;

- Empregado: GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI
- Data da demissão: 14/12/2012;

Certifico, por fim, que a Receita Federal do Brasil (Artigo 51, caput, da Consolidação dos
Provimentos da CGJT - 2012), assim como a SRTE (Superintendência Regional do Trabalho e emprego)
serão informadas com cópia desta certidão por intermédio da conta de email decorrentes de convênio com
este Regional.
GOIANIA, 20 de janeiro de 2015.
Assinado pelo(a) Servidor(a) EDUARDO FREIRE GONCALVES, da 11ª VARA DO
TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, por ordem do(a) Juiz(a) do Trabalho.
(Art. 1º, §2º, III, “a” da Lei nº 11.419,de 19 de dezembro de 2006)

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO FREIRE GONCALVES
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=15012011544030400000005558806
Número do documento: 15012011544030400000005558806

Num. 1104593 - Pág. 1

Assunto 0010478-57.2013.5.18.0011 anotação de CTPS
Remetente <vt11go@trt18.jus.br>
Delegacia da Receita Federal <drfgoiania@receita.fazenda.gov.br>, SRTE-GO
Para
<gabinete.srtego@mte.gov.br>
Data
2015-01-20 11:58
CERTIDÃO CIRCUNSTANCIADA - ANOTAÇÃO DE CTPS.pdf (86 KB)
PROCESSO: 0010478-57.2013.5.18.0011
Reclamante: GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI
CPF: 390.448.578-43
Reclamado(a): Reclamado(a): ZARA BRASIL LTDA
CNPJ: 02.952.485/0001-49
Encaminho a Vossas Senhorias, em anexo, CERTIDÃO CIRCUNSTANCIADA - ANOTAÇÃO DE
CTPS. Att,

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO FREIRE GONCALVES
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=15012011593672700000005559022
Número do documento: 15012011593672700000005559022

Num. ac8c0b9 - Pág. 1

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 18ª REGIÃO
11ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901 - Telefone: (62) 39013503

INTIMAÇÃO

Processo nº: 0010478-57.2013.5.18.0011
Reclamante: GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI
Reclamado(a): ZARA BRASIL LTDA

ADVOGADO(A/S) DO(A/S) RECLAMANTE

Fica o(a/s) reclamante(s) intimado(a/s) do seguinte:
Receber em secretaria a CTPS de sua cliente. Prazo de cinco dias.

INTIMAÇÃO EXPEDIDA EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA 01/2010 DA 11ª VARA
DO TRABALHO DE GOIÂNIA.

Assinado pelo(a) Servidor(a) EDUARDO FREIRE GONCALVES, da 11ª VARA DO
TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, por ordem do(a) Juiz(a) do Trabalho.
GOIANIA, 20 de janeiro de 2015.
(Art. 1º, §2º, III, “a” da Lei nº 11.419,de 19 de dezembro de 2006)

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO FREIRE GONCALVES
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=15012012032646400000005559098
Número do documento: 15012012032646400000005559098

Num. 00cdf52 - Pág. 1

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
11ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901 - Telefone: (62) 39013503

PROCESSO: 0010478-57.2013.5.18.0011
Reclamante: GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI
Reclamado(a): ZARA BRASIL LTDA

CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PELA
SECRETARIA
Certifico e dou fé que foi(ram) entregue(s) no balcão de atendimento desta Secretaria o(s)
documento(s) abaixo informado(s), entregue(s) pelo(a) GIULIANA ABRAO MUSSE CALCIOLARI CPF: 390.448.578-43.
- ( x ) CTPS;
-(

) TRCT/CD-SD;

-(

) Chave de Conectividade;

-(

) CD - "Compact Disc";

-(

) DVD - "Digital Versatile Disc";

-(

) Outros ___________________________________________.

GOIANIA, 2 de fevereiro de 2015.
Assinado pelo(a) Servidor(a) JULIO CESAR COUTINHO, da 11ª VARA DO TRABALHO
DE GOIÂNIA-GO, por ordem do(a) Juiz(a) do Trabalho.
Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: JULIO CESAR COUTINHO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=15020212152368300000005709608
Número do documento: 15020212152368300000005709608

Num. 520b14d - Pág. 1

(Art. 1º, §2º, III, “a” da Lei nº 11.419,de 19 de dezembro de 2006)

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: JULIO CESAR COUTINHO
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=15020212152368300000005709608
Número do documento: 15020212152368300000005709608

Num. 520b14d - Pág. 2

SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS DE PODERES

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: GARDENIA MORGANA FRAGA
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=15070313165841200000007464341
Número do documento: 15070313165841200000007464341

Num. 0a12a19 - Pág. 1

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: GARDENIA MORGANA FRAGA
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=15070313265564200000007464365
Número do documento: 15070313265564200000007464365

Num. 0988bec - Pág. 1

