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Irresignação do reclamante diante do julgado que, mal apreciando e valorando o conjunto probatório 
teria, inadvertidamente, acolhido a prescrição do direito de pleitear as verbas relativas ao primeiro 
contratado de trabalho mantido entre as partes, sem atentar para o fato de que o arquivamento de 
ação ajuizada anteriormente provocara a interrupção do prazo prescricional. 
De outra parte, a ausência de contestação específica quanto aos períodos trabalhados autorizaria o 
reconhecimento do vínculo empregatício tal como invocado na inicial, sendo devidas, em consequê
ncia, diferenças de verbas rescisórias; multa normativa; e, ainda, a multa de que trata o § 8°, do art. 
477, da C.L.T, diante da quitação incorreta dos títulos finais, considerando apenas o hiato registrado. 
Também devidas seriam horas extras, ante a defesa genérica apresentada e a intempestiva alegação 
de que tinha menos de dez empregados. Da mesma forma, inexistente prova da concessão da pausa 
alimentar, o pagamento do período correspondente seria de rigor. 
E, ainda, imperativo seria o pagamento da indenização pelo seguro-desemprego, eis que o recibo 
relativo às respectivas guias juntado pela ré referir-se-ia ao primeiro contrato e não ao segundo, como 
de má-fé pretendera a reclamada. 
Por fim, necessária seria a devolução dos descontos efetuados na rescisão, eis que as ausências ao 
trabalho teriam sido em decorrência do nascimento de filho do recorrente e por motivo de doença. 
Daí a reforma com a decretação de procedência dos pleitos, devendo a ré responder, inclusive, pelos 
honorários advocatícios. 
Houve contrariedade - fls. 169/174. 
Presente a Procuradoria – fl. 175. 
Esse o relatório. 
 
V O T O 
 
Adequado e tempestivo. Conheço.  
 
1. Frágeis as razões do apelo. 
A demanda trabalhista arquivada somente interrompe o prazo prescricional quanto aos títulos e 
valores que foram ali especificamente reivindicados. Sem a prova do objeto da ação anteriormente 
proposta, o arquivamento não pode ter o efeito pretendido. 



CENTRO DE MEMÓRIA DO TRT-2 
Avenida Marquês de São Vicente, 121 – Bloco A – 13º andar 
São Paulo/SP CEP: 01139-001 
Telefone: (11) 3150-2000 – r.2597 
E-mail: memoria@trtsp.jus.br 

 
 
 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO 
 

 
  
  
 

A sentença é incensurável. 
 
 
2. Insinceras as recursais quando insinuam que a ré deixou de impugnar o período de trabalho 
alegado na inicial, assim como de declinar a jornada cumprida pelo empregado. Todos os 
argumentos lançados na inicial forma especificamente rebatidos na defesa. Confira-se: fls. 57/59. 
De outra parte, o ônus de comprovar os períodos de trabalho sem registro invocados na inicial, assim 
como a sobrejornada e a ausência de pausa alimentar era do autor por se tratar de fatos constitutivos 
de direito, em nada influenciando nessa realidade a circunstância de a empresa somente ter 
informado que possuía menos de dez empregados na audiência (fl. 137), diante mesmo da “ficta 
confessio” que alcançou o recorrente tornando sinceras as razões da defesa nos limites da lei e dos 
demais elementos de convicção já  coligidos. Demais, a assertiva da ré  quanto ao número de 
empregados restou comprovada documentalmente pelas relações encartadas com a defesa e não 
impugnadas especificamente (vide fls. 84/121 – relações; e 123/126 – réplica). 
Nesse contexto, não há que se falar em retificação dos registros lançados na Carteira de Trabalho do 
postulante, nem tampouco em pagamento de horas extras, inclusive pela ausência de intervalo 
intrajornada; diferenças de verbas rescisórias; depósitos e multa fundiários; e, ainda, em multa 
normativa apoiada nessas premissas. 
 
 
3. O pedido de pagamento da multa de que trata o § 8°, do art.  477, da C.L.T., não encontra na 
exordial fundamentação que lhe dê suporte. É mesmo inepto.  
 
 
4. E quanto ao seguro-desemprego, a empresa juntou o comprovante de entrega das guias para o 
credenciamento do trabalhador na esfera administrativa (fl. 82).  
A impugnação ao documento lançada na réplica (fl. 125) é inconsistente. Ao mesmo tempo em que 
assevera tê-lo assinado quando do primeiro desligamento (22/10/1996), aduz que fora preenchido de 
má-fé posteriormente ao segundo (25/12/1997), mas em nenhum momento diz que o assinou em 
branco.  
Como se vê, a impugnação não transpõe o  terreno de meras alegações, desprovida que é de qualquer 
elemento de prova que lhe dê consistência, valendo destacar que a ré não estava obrigada a juntar o 
comprovante relativo ao primeiro contrato já que o pedido está baseado no segundo (fl. 6, item 
“13”). 
Nessa toada, a obrigação patronal específica, que é a entrega dos formulários, foi cumprida, ficando 
a critério do órgão administrativo a aferição dos requisitos legais para a obtenção do benefício. 
Embora que por fundamento diverso, o inconformismo não merece acolhimento. 
 
 
5. Também quanto à devolução de descontos, melhor sorte não tem o recorrente. 
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Insta destacar desde logo que o autor não impugnou os descontos a título de “gorjeta” e “Cont. 
Assist”, mas somente aqueles relativos às ausências por doença e em decorrência de nascimento 
de filho. Não pode pretender a devolução do valor total descontado. 
 
 
Por outro lado, a ré sustenta que o período de licença paternidade foi concedido e nada traz o autor 
em sentido contrário, sendo certo que a defesa apresentou discriminação dos valores abatidos (fl. 61) 
e o demandante é confesso quanto às faltas nos últimos dias de trabalho, não tendo trazido qualquer 
adminículo tendente a comprovar o alegado impedimento para o trabalho. 
A sentença não merece críticas. 
 
 
6. Por fim, nada a apreciar acerca de honorários advocatcios, na medida em que a pretensão vem 
lançada aleatoriamente no epílogo das recursais, desacompanhada de qualquer fundamentação. 
  
 
NEGO PROVIMENTO. 
 
 
 
    
   MARIA ELISABETH PINTO FERRAZ LUZ FASANELLI 
                                   Juíza Relatora 
 
 


