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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO 
12ª VARA DO TRABALHO DE BELÉM 

 ACC 0000606-13.2021.5.08.0012
AUTOR: SID DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP EM H E C DE S B 
RÉU: BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA 

SENTENÇA

I. RELATÓRIO

Cuida-se de ação coletiva movida pelo SINDICATO DOS
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, TÉCNICO DUCHISTA, MASSAGISTA, EMPREGADOS
EM HOSPITAIS E CASA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ – SINTHOSP, pleiteando as
parcelas descritas na inicial.

Foi deferida a tutela de urgência nos termos da decisão sob ID
357064c.

Notificada, a reclamada apresentou defesa e documentos (ID
c738600).

Na primeira audiência (ID ba86372), após recusa da conciliação,
a sessão foi suspensa para a apresentação de manifestação do autor sobre os
documentos da defesa e parecer do Ministério Público do Trabalho, o que fora feito
nos ID. 9E3b091 e 09d312b, respectivamente. As partes apresentaram testemunhas.

Na segunda audiência, apesar de as partes terem anunciado a
pretensão de ouvir testemunhas, diante do teor da inicial e da contestação, o Juízo
entendeu desnecessária a colheita de outras provas, razão pela qual dispensa a oitiva
de partes e testemunhas, ficando registrados os protestos das partes. Em seguida foi
deferido prazo para as razões finais escritas. Rejeitada a última proposta de
conciliação, a instrução foi encerrada.

O sindicato manifestou-se no sentido de que o requerido não
cumpriu a tutela concedida - ID. f34749b.

II. FUNDAMENTAÇÃO

DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – DA COBRANÇA DO INSS DE
TODO PACTO LABORAL.
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A parte requerida argui a incompetência epigrafada, pois não
seria possível cobrar as contribuições previdenciárias do pacto.

Decide-se.

Ao analisar os termos da inicial, não se observa pleito de
execução do INSS do pacto, tampouco liquidação da parcela, pelo que resta
prejudicada a arguição de declaração de incompetência.

MÉRITO

DA MUDANÇA DA JORNADA DE 6 HORAS SEMANAIS PARA “12 X
36”

A parte autora esclarece que a Benemérita Sociedade
Portuguesa Beneficente do Pará teria irregularmente mudado a escala de trabalho de
trabalhadores ocupantes de determinados cargos no período diurno, que era 6h/dia, 6
vezes por semana, mas a partir de 01/09/2021 foi imposta a jornada 12x36, portanto,
seria nula a mudança.

A reclamada nega o alegado pelo autor. Impugna os argumentos
sob a alegação de que há regularidade da alteração, pois embasada no “jus variandi” e
celebração de acordos individuais com os trabalhadores, e afirma a inexistência de
coação dos empregados para aceitação dos novos termos.

Decide-se.

A mudança da carga horário é fato incontroverso nos autos.

Em contestação, a requerida, argumentando não ter coagido os
funcionários à assinatura da alteração individual, e não ter feito qualquer punição aos
empregados que se recusaram a assinar a alteração contratual, registra –
expressamente - que “não há qualquer proibição prevista em Lei para que a reclamada
demita um funcionário, sem justa causa, pagando-lhe todos os direitos trabalhistas,
caso sua jornada de trabalho não mais se adeque ao” jus variandi”, e o mesmo não
queira alterar sua jornada”. - ID. c738600 - Pág. 6, confirmando que procedia à
dispensa daqueles que não aceitassem a alteração.

No mais, a contestante reconhece que “a CLT, em seu art. 468,
autoriza a alteração contratual, destacando que somente ocorrerá com a devida
anuência dos empregados, bem como havendo compensação pecuniária, já que a
referida alteração acarretará em jornada mais exaustiva, com mais horas de trabalho
ao final do mês” - ID. c738600 - Pág. 7. Em que pese o reconhecimento, não alegou qual
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seria a compensação pecuniária dos trabalhadores com a referida alteração de
jornada, malgrado ser mais exaustiva.

Acrescenta-se ter sido reconhecido por este Juízo que, nestes
autos, os empregados foram contratados com carga horária semanal de 36 horas, logo,
a transferência para o regime de 12x36 implica afronta ao princípio da inalterabilidade
contratual lesiva e o da condição mais benéfica, justamente porque a carga horária
semanal daqueles trabalhadores será majorada de 36h para 48h, em cerca de 2
semanas ao mês, sem qualquer aumento salarial. Logo, afronta o princípio da
irredutibilidade salarial insculpido no art. 468 da CLT, pois passaram a trabalhar mais
pelo mesmo salário.

Diante do transcrito e fundamentado, resta claro que os
trabalhadores não podiam, de forma consciente e livre, exprimir sua vontade ao
assinar a alteração da jornada, seja pela notória crise instalada com a Pandemia, seja
pela necessidade de manter o vínculo, já que o empregador expressamente declarou
em contestação que poderia dispensar sem justa causa os que não quisessem alterar
sua jornada, mesmo inexistindo compensação pecuniária para aceitar a jornada mais
exaustiva. Essa ilação independe da verificação se de fato houve coação expressa, pois
aqui a coação é intrinseca no próprio ato do empregador. Por conseguinte, a conduta
da contestante pode ser enquadrada em vários dispositivos legais que preveem a
invalidade de ato jurídico, por vício do consentimento, dentre os quais destacam-se os
seguintes:

“Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente
necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente
desproporcional ao valor da prestação oposta.

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é
anulável o negócio jurídico: (...)

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo,
lesão ou fraude contra credores.”

Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser
tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua
pessoa, à sua família, ou aos seus bens."

Em face do vício do consentimento verificado, resta
obstaculizado o reconhecimento da validade da alteração da jornada de 6h para 12 x
36h e, por conseguinte, resta mantida a tutela de urgência deferida, a saber, que a
requerida abstenha-se de alterar a carga horária de trabalho dos substituídos
contratados em carga horária semanal de 36 horas (escala 6x1, com 6 horas diárias de
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labor) para o regime de 12x36 e, consequentemente dos salários que vinham
mantendo antes da alteração, bem como a multa imposto pelo descumprimento.

Também julga-se procedente o pleito de nulidade da alteração
da carga de trabalho diário referente ao turno diurno implementada pela reclamada
em regime de 12x36 horas diurnas, em regra no horário das 07h00 às 19h00, relativa
aos substituídos que laboram e laboravam com carga de trabalho de 6 (seis) horas
diárias, no horário em regra das 06h00 às 13h00 e das 13h00 às 19h00.

Ainda defere-se que a requerida abstenha-se de manter
alterada a carga horária de trabalho dos substituídos contratados em carga horária
semanal de 36 horas (escala 6x1, com 6 horas diárias de labor) para o regime de 12x36
e, consequentemente abstenha-se também de reduzir, direta ou indiretamente, os
salários mensais dos substituídos.

No mais, observa-se que há prova da manutenção da alteração
lesiva - ID. 17Df589, pois a jornada 12x36 ainda passou a ser cobrada mesmo após o
deferimento da tutela de urgência, pelo que atraída a cobrança da multa diária de R$
500,00 por trabalhador que teve sua jornada de trabalho mantida no regime de 12 por
36 horas após a intimação da tutela deferida, ou seja, 21 de setembro de 2021, nos
termos da certidão do oficial de Justiça sob ID 97c57a4.

Determina-se a execução do valor apurado na liquidação
individual, nos termos da Súmula n.º 35 da jurisprudência do Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região.

Ademais, se a requerida reiterar o descumprimento após a
ciência desta sentença, majora-se a multa diária para R$700,00, por trabalhador
prejudicado, cujo termo inicial de cobrança será a ciência desta sentença, até o limite
de R$100.000,00 para cada um deles.

Destarte, não é possível deferir a obrigação de pagar de forma
coletiva, como postulada na inicial e na manifestação sob ID. 17Df589, pois a multa foi
individualmente imposta. Ademais, depende de prova que o trabalhador teve seu
contrato de 6h semanais alterado para 12x36 e que a requerida manteve a alteração
lesiva após 21/09/2021 (data da ciência da tutela). Logo, dependerá da demonstração
funcional de cada substituído.

Com efeito, após o trânsito em julgado, incumbirá aos
interessados, de forma individual, por advogado particular ou com assistência do
sindicato, comprovar documentalmente o vínculo de emprego com o demandado
antes ou após a tutela de urgência, com a contratação para a jornada de 6h por dia,
bem como a alteração para 12x36 (na forma disposta acima), com a apresentação dos

Assinado eletronicamente por: KARLA MARTINS FROTA - Juntado em: 01/02/2022 14:14:49 - 2c5bf5b

Fls.: 5



cálculos de liquidação quanto aos valores da multa deferida a seu favor, observando
fielmente os parâmetros e limites já definidos nesta sentença coletiva.

Não haverá deduções e exclusões dos períodos de afastamento
do serviço, pois a obrigação de fazer imposta à demandada não dependia ou é excluída
nesses casos.

DA JUSTIÇA GRATUITA

O sindicato pede a gratuidade de justiça, ao fundamento de que
a jurisprudência já teria consolidado entendimento da possibilidade de lhe ser
concedida.

Analiso.

O artigo 790, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho,
alterado pela Lei n.º 13.467, dispõe que "o benefício da justiça gratuita será concedido
à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do
processo."

O E. Tribunal Superior de Justiça Trabalho consolidou, por meio
da Súmula n.º 481, o entendimento de que a pessoa jurídica pode ser beneficiada pela
gratuidade judiciária quando demonstrada sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais. Diante do consolidado, a comprovação tem a ver com a
capacidade econômica do sindicato.

Sob essas premissas e como o sindicato não apresentou
qualquer prova da sua incapacidade econômica nos autos, julgo improcedentes o
pedido de gratuidade de Justiça.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Tendo em vista a entrada em vigor da Lei n. 13.467/2017, a qual
incluiu o art. 791-A na CLT, e considerando-se o princípio do isolamento dos atos
processuais (art. 14 do CPC), e tendo havido sucumbência de obrigação de não fazer,
bem como a cobrança de multa individual pelo descumprimento de determinação
judicial e, ao considerar o fato de a presente ação ter sido proposta após a referida Lei,
resta atraída a sua aplicação, nos termos do art. 6º da IN 41 do C. TST, pelo que
condeno a reclamada a pagar honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado do
autor, arbitrados em 15% sobre o valor da causa, arbitrando em R$2.250,00.

De qualquer sorte, também é indevida a condenação em
honorários em desfavor do sindicato autor, ao considerar que trata-se de ação coletiva.
Logo, resta atraído o sistema processual pertinente, pelo qual só haverá condenação a
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honorários de advogado contra a associação autora de ação coletiva se comprovada a
sua má-fé, nos termos do no art. 87 do CDC e art. 18 da Lei n. 7.347/85. E como não foi
pleiteada ou verificada a má-fé, improcede o pleito em desfavor do sindicato.

DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, IRPF, JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA

Descabe apuração tributária do imposto de renda e contribuição
previdenciária, por tratar-se apenas de verba indenizatória (a astreintes).

As multa deferida nesta sentença deverá ser paga com juros e
correção monetária na forma do efeito erga omnes da decisão de mérito (18/12/2020)
e embargos declaratórios (22/10/2021) proferidos nas ADC 58 e 59 do E. STF, pelas
quais os ministros decidiram que, enquanto não sobrevém legislação específica, a
correção monetária deve ser feita:

1 -Pelo IPCA-e, na fase pré-judicial.

2- A partir do ajuizamento, a taxa Selic.

Vejamos o dispositivo do referido julgamento: “Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes as ações diretas de inconstitucionalidade e as ações
declaratórias de constitucionalidade, para conferir interpretação conforme à
Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467,
de 2017. Nesse sentido, há de se considerar que à atualização dos créditos decorrentes
de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na
Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os
mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de
condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase prejudicial e, a
partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).”

No Acórdão de ED restou decidido: “O Tribunal, por
unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração opostos pelos amici curiae,
rejeitou os embargos de declaração opostos pela ANAMATRA, mas acolheu,
parcialmente, os embargos de declaração opostos pela AGU, tão somente para sanar o
erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a
estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da
ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem conferir efeitos
infringentes.”

Ressalta-se que a SELIC já engloba a incidência de juros e
correção monetária.

III. CONCLUSÃO
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Por todo o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, esta
Vara do Trabalho de Belém decide-se considerar prejudicado o pleito de incompetência
da contribuição previdenciária do pacto para, no mérito, JULGAR PROCEDENTES EM
PARTE os pedidos formulados nesta AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, TÉCNICO DUCHISTA, MASSAGISTA, EMPREGADOS
EM HOSPITAIS E CASA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ – SINTHOSP em face de
BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO para declarar a nulidade da
alteração da carga horária de trabalho diário referente ao turno diurno, implementada
pela reclamada, do regime de 6h por dia para 12x36 horas diurnas (em regra no
horário das 07h00 às 19h00, relativa aos substituídos que laboram e laboravam com
carga de trabalho de 6 (seis) horas diárias, no horário em regra das 06h00 às 13h00 e
das 13h00 às 19h00).

Destarte, CONDENA-SE A DEMANDADA ÀS SEGUINTES
OBRIGAÇÕES DE FAZER:

1- Abster-se de alterar a carga horária de trabalho dos
substituídos contratados em carga horária semanal de 36 horas (escala 6x1, com 6
horas diárias de labor) para o regime de 12x36 e, consequentemente dos salários que
vinha mantendo antes da alteração, bem como a multa imposto pelo descumprimento,
pelo que mantida a tutela de urgência deferida anteriormente.

2- Abster-se de manter alterada a carga horária de trabalho dos
substituídos contratados em carga horária semanal de 36 horas (escala 6x1, com 6
horas diárias de labor) para o regime de 12x36 e, consequentemente, abstenha-se
também de reduzir, direta ou indiretamente, os salários mensais dos substituídos.

Ainda condena-se a demandada a PAGAR AOS EMPREGADOS
SUBSTITUÍDOS:

A) Multa diária de R$ 500,00 por trabalhador que teve sua
jornada de trabalho mantida no regime de 12 por 36 horas após a intimação da tutela
deferida, ou seja, 21 de setembro de 2021, nos termos da certidão do oficial de Justiça
sob ID 97c57a4;

B) Se a requerida reiterar o descumprimento em relação a estes
trabalhadores, majora-se a multa diária para R$700,00, por trabalhador prejudicado, a
partir da ciência desta sentença, até o limite de R$100.000,00 para cada um deles.

Determina-se a execução do valor da multa individual seja
apurado na liquidação individual, nos termos da Súmula n.º 35 da jurisprudência do
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Com efeito, após o trânsito em julgado,
incumbirá aos interessados, de forma individual, por advogado particular ou com
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assistência do sindicato, comprovar documentalmente o vínculo de emprego com o
demandado (antes ou depois desta demanda), a contratação para a jornada de 6h por
dia, a alteração para 12x36 (na forma disposta acima) e que a requerida manteve a
alteração lesiva após 21/09/2021. Deverá, na execução individual, apresentar os
cálculos de liquidação quanto aos valores da multa deferida individualmente a seu
favor, observando fielmente os parâmetros e limites já definidos nesta sentença
coletiva.

Não haverá deduções e exclusões dos períodos de afastamento
do serviço, pois a a obrigação de fazer imposta à demandada não dependia ou é
excluída nesses casos.

Ainda decide-se CONDENAR a requerida a pagar honorários
advocatícios sucumbenciais ao advogado do autor, arbitrados em 15% sobre o valor da
causa, arbitrando-os em R$2.250,00.

Improcedentes os demais pleitos, tudo consoante a
fundamentação, que integram o presente dispositivo como se nele estivessem
transcritas.

As multas deferidas nesta sentença deverão ser pagas com juros
e correção monetária, na forma da lei, conforme esclarecido na fundamentação.

Indeferido os benefícios da Justiça Gratuita ao demandante.

Custas pela requerida, no importe de R$300,00, calculadas sobre
o valor da cauda indicada na inicial.

Expedir mandado de cumprimento para a contagem da multa
do item B acima disposto.

Intimem-se as partes.

BELEM/PA, 01 de fevereiro de 2022.

KARLA MARTINS FROTA
Juíza do Trabalho Substituta
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