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Processo nº 01486-2011-047-03-00-1. 
 
 

Reclamante: ESPOLIO DE CICERA BERNARDINO CARVALHO. 
Reclamado:  1) MARCELO BALERINI DE CARVALHO. 
                     2) FAZENDA VITORIA. 
                     3) NILTON RODRIGUES DA SILVA. 
Decisão proferida em: 24.04.2012, às 17h25min. 

   
Partes ausentes. 
 
Vistos, etc. 
 
 
ESPOLIO DE CICERA BERNARDINO CARVALHO ajuizou 

reclamação trabalhista em face de MARCELO BALERINI DE CARVALHO,                      
FAZENDA VITORIA e NILTON RODRIGUES DA SILVA alegando que a falecida 
CICERA BERNARDINO CARVALHO foi admitida em 01.06.2010 a 12.11.2010, como 
trabalhadora rural, com salário mensal de R$642,00. Alegou que as horas extras 
laboradas, inclusive em feriados, não foram pagas e que não foi concedido o 
intervalo intrajornada. Asseverou que a reclamada não cumpriu com diversas 
obrigações trabalhistas previstas na convenção coletiva da categoria dos 
trabalhadores rurais. Aduziu, também, que os empregadores agiram culposamente 
por manter como empregado o Sr. Edvaldo, mesmo sabendo das ameaças de 
morte, que haviam se tornado habituais, feitas contra Cícera, culminando com o 
assassinato dela, durante a jornada de trabalho. Em razão de danos materiais, na 
modalidade lucros cessantes e morais alegados, pretendem a condenação dos 
reclamados em indenização compatível. Em decorrência, com outras considerações, 
formulou os pedidos arrolados na inicial, fls. 13/15. Atribuiu à causa o valor de 
R$381.000,00 e juntou os documentos de fls. 16/134.  

 
O primeiro e o terceiro reclamados  apresentaram defesas escritas,  

acompanhadas de documentos, contestando todos os pedidos da exordial e 
pugnando, ao final, pela improcedência da reclamatória. 

 
Em razão da desistência da ação, pelo autor, em relação ao 

terceiro reclamado, foi deferido o pedido, tendo sido extinguido o processo, em 
relação ao ele, sem resolução de mérito. 

 
O segundo reclamado, ausente à audiência inaugural, apresentou 

petição requerendo que não seja decretada a sua revelia, em razão do atraso 
ocorrido, que ensejou sua ausência à audiência, motivado por força maior, em 
razão de ter perdido tempo na viajem, em razão de obras na rodovia. 

 
Audiência de instrução com depoimentos do representante do 

primeiro reclamado, do terceiro reclamado e oitiva de duas testemunhas,  
encerrando-se após, com razões finais orais e remissivas.  

 
Inconciliados. É o relatório. 
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DECIDO:  
 
Ilegitimidade passiva da 2ª Reclamada 
Aduz o terceiro reclamado ser parte  ilegitima para figurar no polo 

passivo da reclamatória, por não manter qualquer vínculo empregatício com a 
empregada falecida. 

 
Sem razão, contudo. Sendo a ação um direito abstrato que atua 

independentemente da existência ou inexistência do direito material que se 
pretende seja reconhecido, estão os sujeitos da lide legitimados ao processo. Por 
isso mesmo, as condições da ação devem ser analisadas de forma abstrata, 
levando-se em consideração as narrativas contidas na peça exordial. Por isso, diz-
se que a pertinência subjetiva da ação é delimitada pelo autor quando da 
propositura da inicial, cabendo a este, exclusivamente, o ônus na hipótese de 
eventual escolha errônea.   

 
Ademais, incumbe ao autor eleger a parte em face da qual  

pretende litigar, apta a suportar os efeitos de eventual condenação arcando, por 
sua vez,  com os ônus de eventual defeito de legitimação passiva. 

 
As partes, de acordo com as alegações contidas na exordial, são 

detentoras de uma relação jurídica na qual o autor julga-se pretenso credor das 
verbas postuladas, considerando, para tanto, que a segunda reclamada também é 
devedora. Este fato, por si só, as tornam legítimas (autor e rés). Rejeito, pois. 

 
Revelia e confissão. 
Apesar de intimado, pessoalmente, para a audiência inaugural, o 

segundo reclamado   não compareceu.  
 
 Assim é que, ante a sua ausência injustificada à audiência em que 

deveria comparecer para prestar depoimento, aplica-se-lhe a pena de confissão 
ficta quanto à matéria de fato, não tendo logrado provar motivo justificado para o 
não comparecimento. 

 
No caso dos autos, o litisconsórcio é facultativo e simples, uma vez 

que, em tese, pode existir solução diversa para cada uma das reclamadas. Rege-se, 
portanto, pela regra inserida no artigo 48 do CPC, que informa o princípio da 
autonomia dos co-litigantes. 

 
Saliente-se, por oportuno, que a confissão ficta imposta ao 

segundo reclamado traz a mera presunção relativa de veracidade dos fatos 
alegados pelo autor, o que, em face do princípio da busca da verdade real, pode ser 
elidida pelas demais provas produzidas nos autos. 

 
 Com base nestas premissas, passo a apreciar os demais pedidos 

formulados nesta reclamatória.  
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Do vínculo empregatício. Verbas rescisórias. 
Multas artigos 467 e 477 da CLT. 
Afirma o espólio autor que a empregada falecida  foi admitida 

como empregada em 12.04.10 e dispensada sem justa causa em 15.06.10. 
 
O primeiro e o terceiro reclamados sustentaram que não 

mantiveram vínculo de emprego com a de cujus. O terceiro afirmou que era apenas 
motorista, prestando serviços de frete para o primeiro reclamado, uma vez que era 
o proprietário do ônibus que levava os empregados para a frente de serviço. O 
primeiro sustentou que a autora era colhedora de batatas e trabalhava de forma 
autônoma e sem vinculo empregatício, trabalhando nos dias que lhe aprouvesse, 
sem continuidade e sem subordinação. 

 
Admitida a prestação de serviços pelo primeiro reclamado, atraiu 

para si o ônus de provar que a de cujus era autônoma, porém, desse ônus não se 
desincumbiu. 

 
Aliás, emerge da prova oral que a autora era empregada do 

primeiro reclamado, tendo assim se manifestado as testemunhas ouvidas: 
 

“...que era o terceiro recdo (Sr. Nilton) quem arrumava o pessoal 
para trabalhar para o dono da empresa Montesa; que a obrigação 
do terceiro recdo era só levar o pessoal para trabalhar; que era o 
primeiro recdo quem pagava, fiscalizava o serviço, dava ordens; que 
trabalhou para o primeiro recdo numas terras da fazenda Sumatra e 
também em Iraí de Minas; que ao todo trabalhou por 03 anos; que 
nunca teve CTPS assinada; que trabalhava do plantio até a colheita 
de batata; que nunca trabalhou direto; que entre plantio e colheita 
durava 06 meses, depois saía, voltava e ficava 03 meses, depois 
saía; que por 03 anos trabalhou somente para o Sr. Marcelo; que 
depois da morte da Sra. Cícera não contratou mais o Sr. Nilton, 
terceiro recdo; que o Sr. Nilton só fazia o que Sr. Marcelo mandava; 
que a de cujus;...” (testemunha Silvania Aparecida de Araújo da 
Silva) 

 
 

“que quem faz o pagamento, fiscaliza o serviço era o pessoal da 
Montesa (primeiro  recdo); que faziam o mesmo serviço que o 
terceiro recdo era o Sr. Celio, porém esta pessoa era empregado da 
primeira recda; que o Sr. Nilton dirigia o ônibus de sua propriedade; 
que o controle de dias trabalhados e horários era feito pelo primeiro 
recdo; que trabalhou para o primeiro recdo de 02 a 03 meses, de 
final de 2010 a início de 2011, na safra da batata; que nessa época 
tanto trabalhou na produção quanto na diária; que na produção 
chegava a ganhar R$70,00 a R$80,00/dia e a diária era de 
R$35,00/R$40,00; que ganhavam de R$300,00 a R$400,00 por 
quinzena; que algumas pessoas produziam mais outras menos; que 
nesta época conheceu os Srs. Cícera,...” (testemunha Alex Bruno 
dos Santos) 
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Nota-se, portanto, que a autora, na verdade, era trabalhadora 
rural, trabalhando de empregada, com todos os requisitos do vínculo empregatício 
presentes. 

 

 Assim, ante a prova oral produzida pelo reclamado, a natureza da 
atividade e à míngua de quaisquer provas em contrário, reconheço a veracidade 
das alegações do espólio, reconhecendo a existência de relação de emprego com o 
primeiro reclamado, com todos os seus pressupostos, vale dizer, pessoalidade, 
onerosidade, pessoalidade, não-eventualidade e subordinação. 

 
Quanto ao tempo de duração do contrato e data da dispensa, a 

documentação apresentada pelo primeiro reclamado não pode ser tida como 
idônea, ainda mais que se nota fraude perpetrada pelo primeiro reclamada, com 
assinatura em documento em branco, uma vez que consta recibo de pagamento de 
salário do mês de novembro de 2011, constando como se a de cujus tivesse 
recebido salário e assinado o recibo em 19.11.2010, valendo ressaltar que a  
empregada faleceu em 12.11.2010. 

 
Logo, por utilizar-se de meios documentais fraudulentos, reputo 

imprestáveis todos os documentos juntados relativos a pagamentos de salários e 
controles de jornada e considero verídica as alegações que constam da exordial, 
quanto ao contrato de trabalho e salário mensal de R$642,00. 

 
Diante disso, reconheço que a de cujus foi admitida em  

01.06.2010, com contrato por prazo indeterminado, sem ter a CTPS anotada, 
findando o contrato em  12.11.2010, em razão do seu falecimento. 

 
Considerando que o primeiro reclamado não logrou provar o 

pagamento das verbas rescisórias, julgo procedente os seguintes pedidos: 12 dias 
de saldo salarial do mês de novembro de 2012; 5/12 de 13º salário proporcional; 
5/12 de férias proporcionais mais 1/3 e FGTS mais 40% e multa do art. 477 da CLT. 

 
Por se tratar de verbas cujo inadimplemento é incontroverso, 

defiro também o pedido relativo à multa do art. 467 da CLT, no percentual legal de 
50% sobre os valores relativos às seguintes verbas: 12 dias de saldo salarial do 
mês de novembro de 2012; 5/12 de 13º salário proporcional; 5/12 de férias 
proporcionais mais 1/3 e FGTS mais 40%. 

 
Indefiro o pedido relativo ao aviso prévio, tendo em vista que a 

ruptura contratual ocorreu em virtude do falecimento da empregada. 
 
Os valores relativos ao FGTS e multa de 40% serão liberados 

diretamente ao espólio, juntamente com os demais valores integrantes da 
condenação, por questão de economia e celeridade processual. 

 
O primeiro reclamado deverá registrar a CTPS da empregada 

falecida, fazendo constar admissão em 01.06.2010 e baixa em 12.11.2010, função 
trabalhadora rural e salário de R$642,00 por mês. 
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Das horas extras e reflexos. Intervalos intrajornadas. 
Feriados. 
Assinale-se  que os documentos carreados aos autos pelo primeiro 

reclamado, em razão de fraude documental constatada, foram reputados 
imprestáveis e inidôneos, inclusive quanto aos registros da jornada, valendo 
acrescentar que não foram apresentados controles mensais de ponto, tendo sido 
apresentados registros diários, muitos deles com marcação britânica, como aqueles 
de fls. 224/230. 

 
Assim, reputo verdadeiras as alegações da exordial de que a de 

cujus laborava de segunda a sábado das 06:30/07h até as 17/17h30min de 
segunda a sábado, sem intervalo mínimo de uma hora e que laborou nos 04 
feriados apontados à fl. 06, durante 04 horas (metade da jornada normal de 
trabalho). 

 
Desse modo, julgo procedente o pedido para deferir, em média, 02 

horas extras diárias, 04 feriados  e uma hora de intervalo intrajornada, que deverá 
ser paga como extra, nos moldes previstos na Súmula 05 do Eg. Regional. 

 
Para a apuração das horas extras deverão ser obedecidos os 

seguintes parâmetros: divisor 220; adicional de 50% para as horas extras 
laboradas de segunda a sábado; adicional de 100% sobre as horas laboradas em 
cada um dos quatro feriados (04 horas em cada feriado) ; salário de R$642,00; 
considerar todos os dias de segunda a sábado, em todo o período do contrato de 
trabalho como efetivamente laborados. 

 
Por habituais as horas extras são devidos os reflexos nos  RSR's,  

férias proporcionais mais 1/3, 13º salário proporcional e, de todos esses, no FGTS 
mais 40%. 

 
Das horas extras in itinere. 
As horas itinerantes podem ser conceituadas como sendo o tempo 

despendido pelo empregado, em condução fornecida pelo empregador, de uma 
determinada base até o local de trabalho, quando o trajeto não é servido por 
transporte público regular e o estabelecimento encontra-se em região de difícil 
acesso. Este período, conforme entendimento firmado na Súmula 90 do TST e 
disposição contida no artigo 58, parágrafo 2º da CLT é computado na jornada de 
trabalho. 

 
No presente caso,  pretende o autor o recebimento das horas de 

deslocamento da de cujus de sua residência até o local de trabalho, uma vez que o 
transporte era fornecido pela empresa.   

 
A reclamada, por sua vez, alega  que eram gastos apenas 05 

minutos no trajeto de ônibus. 
 
A questão foi totalmente elucidada, tendo em vista que o terceiro 

reclamado que era o motorista, taxativamente, assim se expressou: 
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“...que o depoente dirigia o ônibus e a apanhava em Indianópolis 
por volta das 06h00 e chegava no trabalho às 07h00 e no final da 
tarde saíam às 17h00 e chegavam na cidade às 18h00;...” 
 

Em conseqüência  julgo procedente em parte o pedido do autor 
para deferir 02 horas diárias de horas in itinere, cujos valores deverão ser 
calculados respeitando os seguintes parâmetros: todos os dias de segunda a 
sábado durante o contrato de trabalho; divisor 220; adicional legal de 50%, em 
conformidade com a Súmula 90, V do Col. TST, ora aplicada. 

 
Por serem habituais, as horas in itinere refletem, conforme limites 

do pedido,  nos RSR's, nas férias  proporcionais mais 1/3, nos 13ºs salários  
proporcionais e, de todos esses, no FGTS mais 40%.  

 
Esclareça-se que as horas in itinere devem ser remuneradas como 

extraordinárias, uma vez que extrapolam a jornada legal.  
 
Das cláusulas convencionais descumpridas.  
Da multa convencional. 
a) cesta básica. 
Trata-se de direito previsto na cláusula 18ª cujo adimplemento os 

reclamados não lograram comprovar. 
 
Logo, nos limites pleiteados, defiro o pedido correspondente a uma 

cesta básica, no valor de R$100,00, valor equivalente aos produtos listados na 
convenção coletiva de trabalho, não impugnado especificamente. 

 
b) Produtividade. 
É incontroverso que a empregada falecida não recebeu esta verba, 

prevista na cláusula quinta da convenção coletiva. 
 
Defiro, portanto, o pedido, de produtividade no percentual de 5% 

sobre o salário mensal. 
 
Os valores relativos à produtividade deverão integrar a 

base de cálculo das horas extras/in itinere, acima deferidas. 
 
c) Participação nos lucros. 
Nota-se pela cláusula 13ª da convenção coletiva de trabalho que 

se trata de direito condicional, em havendo pactuação entre o empregador e o 
empregado.  

 
Nesse caso, o autor não logrou provar que a de cujus tenha sido 

beneficiada por pactuação nesse sentido. 
 
Em consequência, julgo improcedente o pedido. 
 

 

http://www.trt3.jus.br/


 

www.trt3.jus.br                                                      7                                                                                                                                                                    

  d) Multa convencional. 
Considerando as diversas obrigações não cumpridas pelos 

reclamados, conforme rol que consta da exordial, às fls. 06/07, com exceção da 
verba intitulada participação nos lucros, defere-se o pedido relativo à multa por 
descumprimento que deverá ser calculada nos moldes previstos na cláusula 
quinquagésima da convenção coletiva de trabalho (fl. 133), considerando-se o 
descumprimento de 14 obrigações convencionais. 

 
Dos danos materiais e morais. Indenização. 
Do pedido de tutela antecipada. 
Sustenta o espólio que a empregada foi assassinada em serviço 

em razão da negligência do empregador que não adotou nenhuma medida para a 
sua proteção, mantendo como empregado o assassino mesmo sabendo das 
inúmeras ameaças de morte contra ela, pretendendo a condenação dos 
empregadores a pagarem indenização por danos materiais e morais. 

 
O primeiro e o terceiro reclamados afirmaram que não agiram com 

culpa e nem cometeram qualquer ato que ensejasse danos à empregada 
assassinada. 

 
Releva ponderar que o autor arrima o seu pedido pela teoria da 

responsabilidade subjetiva, esta escorada na culpa do empregador. 
 
Urge enfatizar que são apontados como requisitos essenciais para 

a teoria da responsabilidade subjetiva a ocorrência de um ato ou omissão 
violadores do direito de outrem,  um dano produzido por essa ação ou omissão, 
uma relação de causalidade entre o ato ou omissão, o dano  e a culpa. 

 
Acerca da provocação de dano, assim dispõe o art. 927 do Código 

Civil:  

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo. 

 
Sobre o ato ilícito, vale transcrever os artigos 186 e 187 do 

Diploma Civil: 
 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

 
A hipótese também está prevista na Constituição Federal de 1988, 

em seu art. 7º, XXVIII, de seguinte teor: 
 

“São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
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que visem à melhoria de sua condição social: 

 
XXVIII – seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do 
empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, 
quando incorrer em dolo ou culpa. ” 

 
Posto isso, é incontroverso o fato relativo ao crime ocorrido dentro 

do ônibus que estava levando os trabalhadores para o trabalho.  
 
Registre-se que as testemunhas ouvidas corroboraram as 

alegações da exordial, no sentido de que os reclamados tinham conhecimento das 
ameaças de morte proferidas pelo Sr. Edivaldo da Silva contra a empregada 
falecida, Cícera Bernardino de Carvalho e mesmo assim, mantiveram-no como 
empregado, não tomando nenhuma providência no sentido de demiti-lo. 

 
Assim se manifestaram as testemunhas: 

 
“...que o relacionamento da Sra. Cícera com o Sr. Edivaldo era de 
conhecimento público; que quando se separaram também todo 
mundo ficou sabendo porque ela já estava namorando o Sr. Damião; 
que nunca tinha visto o Sr. Edivaldo como uma pessoa violenta; que 
uma vez na roça viu o Sr. Edivaldo discutindo com o Sra. Cícera; 
que nesse dia já estavam separados; que por uns 02 meses a Sra. 
Cícera contava para os colegas que estava sendo ameaçada de 
morte pelo Sr. Edivaldo; que todo mundo comentava essa situação; 
que comentavam que uma hora ia sair briga e ia sair confusão; que 
a depoente viu o Sr. Edivaldo esfaqueando a Sra. Cicera e naquele 
momento ninguém fez nada; que nos bancos da frente tinha mais 
duas senhoras de idade; que a única que não desce na padaria é a 
depoente e estava sentada nos fundos; que o Sr. Nilton tinha 
dispensado o Edivaldo antes deles descerem na padaria; que o 
Edivaldo desceu, porém voltou no ônibus; que quando a depoente 
tentou reagir e pedir socorro o agressor pulou pela janela; que não 
sabe dizer se o Sr. Tião sabia que a Sra. Cícera vinha sendo 
ameaçada de morte; que acredtia que sabia porque estava na "boca 
do povo"; que o Sr. Nilton sabia tanto que já havia dispensado o 
Edivaldo noutro dia, mas este não obedeceu e voltou e este deu 
serviço para ele de novo; que no dia em que voltou para o serviço 
foi no dia em que matou a mulher; que "voltou só com esta 
finalidade"; ...” (Silvania Aparecida de Araújo da Silva) 
 
“...que nesta época conheceu os Srs. Cícera, Edivaldo e Damião; 
que quando conheceu os dois primeiros eles estavam juntos; que 
mesmo quando juntos o Sr. Edivaldo brigava muito com ela porque 
também bebia muito; que isto acontecia todo santo dia; que o 
depoente nunca presenciou qualquer briga; que de longe costumava 
ouvir o Sr. Edivaldo dizendo que iria matar a Sra. Cícera; que no dia 
fatídico, o depoente estava sendo transportado no mesmo ônibus e 
havia descido para o café; que não sabe dizer se o Sr. Edivaldo 
estava trabalhando ou se tinha voltado naquele dia, porque era 
comum ele ir e voltar; que naquele dia estava sendo transportado 
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no mesmo ônibus um filho da Sra. Cícera; que essas ameaças 
ocorriam na fazenda ou dentro do ônibus ou na rua e isto mesmo 
depois que já haviam terminado o relacionamento; que ele era 
muito ciumento; que os Srs. Nilton e Tião (encarregado geral) 
sabiam das ameaças; que sabe disso porque era de conhecimento 
de todo mundo e como tem algumas pessoas que são muito 
próximas do Sr. Tião o depoente imagina que eles tinham 
conhecimento; que não sabe dizer se a Sra. Cícera pediu que o 
terceiro recdo ou o Sr. Tião tomassem alguma providência;...” (Alex 
Bruno dos Santos) 
 

Nota-se, diante da prova oral ora transcrita constata-se que o 
primeiro reclamado agiu culposamente, de forma negligente, culpa na forma in 
vigilando, porquanto mesmo tendo ciência das ameaças de morte, proferidas por 
um de seus empregados, não tomou nenhuma medida, deixando de prover 
ambiente de trabalho seguro. Deveria ter o primeiro reclamado agido rapidamente, 
principalmente demitindo o Sr. Edivaldo.  

 
É dever do empregador zelar pela saúde e integridade física dos 

seus empregados, nos termos do artigo 7º, inciso XXII da Constituição e das 
disposições contidas nos artigos 157 e 166 da CLT. Certo é que o contrato de 
trabalho tem como um dos pilares a confiança mútua, sendo dever de ambas as 
partes agirem com boa-fé. O empregador que, diretamente ou pela via indireta, por 
meio de seus prepostos, não contribui efetivamente para a incolumidade física e 
psicológica do empregado quebra essa relação de fidúcia, atentando contra a boa-fé 
objetiva do trabalhador. 

 
Com efeito, nota-se que o empregador não se preocupou em 

adotar quaisquer medidas de segurança, mesmo sabendo do perigo iminente, 
descumprindo dever fundamental de proteção ao meio ambiente do trabalho.  
Assim, não velou por manter ambiente seguro, sendo tal conduta caracterizado 
como ato omissivo ilícito. 

 
A propósito conceitua-se meio ambiente como o conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que 
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Desdobra-se em meio 
ambiente artificial, natural, cultural e de trabalho, este considerado meio ambiente 
artificial especial, e consistente no complexo de bens móveis e imóveis de uma 
empresa, e de uma sociedade, objeto de direitos subjetivos privados e de direitos 
invioláveis da saúde e da integridade física dos trabalhadores. Inegável que o 
direito ao meio ambiente de trabalho é uma garantia constitucional e sua proteção 
liga-se à dignidade da pessoa humana. 

 
Ademais, não se pode esquecer da disposição contida no art. 2º da 

CLT. Por assumir os riscos da atividade econômica, ao empregador incumbe 
resguardar a integridade física e moral de seus empregados, garantindo-lhes 
segurança no desempenho da atividade laborativa (artigo 7º, inciso XXII), que 
inclui a proteção ao local de trabalho, inclusive no trajeto para o local de trabalho, 
quando o meio de transporte é por ele fornecido. 
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Sem dúvida, a atitude omissa do empregador contribuiu de forma 
indireta para a ocorrência do crime perpetrado dentro do ônibus que conduzia os 
empregados. 

 
 
Destarte, como o dano moral não exige comprovação, pois decorre 

do fato danoso, ou seja, é um damunun in re ipsa, deverão os reclamados repará-
lo, consubstanciado no sofrimento experimentado pelos familiares representados 
pelo espólio, em razão da da perda da vida de Cícera, traduzidos no choque 
emocional, no sofrimento psicológico, na tristeza, angústia, esvaziamento dos 
sonhos e outros sentimentos decorrentes da perda do ente querido. 

 
Considerando a o grau da ofensa, as condições econômicas das 

partes, a intensidade do sofrimento e a ausência de arrependimento do empregador 
e o caráter pedagógico da pena  e a necessidade de reparação em valor razoável, 
arbitro o valor da indenização por danos morais em R$100.000,00 (cem mil 
reais), a ser dividido entre os cinco filhos, de forma equitativa, ou seja, 
R$20.000,00 para cada um. 

 
No que tange aos danos materiais, a título de lucros cessantes, o 

espólio postulou  pagamento de indenização compensatória no valor de 
R$20.000,00. 

 
Sem dúvida, os danos materiais, na modalidade lucro cessante, 

são evidentes e se traduzem pelos ganhos que a trabalhadora falecida aos 40 anos, 
com culpa concorrente dos reclamados, que não cuidaram das condições de 
segurança pertinentes. 

 
No presente caso, tem-se por presente dois filhos menores, o que 

determina a presunção de dependência econômica/necessidade. 
 
Assevere-se a irrelevância da dependência econômica/necessidade 

para a fixação de pensão conglobada (paga de uma só vez – artigos 948 e 950, p. 
único, do CCB c/c artigo 8º, da CLT), o que restou fixado apenas para fins de 
realçar/evidenciar a gravidade da conduta empresarial. O que importa, para o 
deferimento da indenização, é a comprovação da conduta ilícita, o que acima restou 
demonstrado, haja vista que os danos decorrem da perda dos valores/renda que 
eram contributivos para o sustento e vida familiar, o que evidência a importância 
constitucional da referida tutela, efetivadora da base da sociedade – família.    

 
Destarte, defere-se a condenação dos reclamados na indenização 

por danos materiais, sob a forma de pensão conglobada, in pecunia, observado 
limite do pedido, ora fixada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devido 
pela divisão entre os dois filhos menores em partes iguais. 

 
Para determinação da indenização por danos materiais (em 

pecúnia), são utilizados os parâmetros objetivos acima mencionados, bem como 
outros de cunho técnico-científico, a saber:  
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– pedido formulado; 
– nexo causal; 
– os lucros cessantes (lato sensu); 
– extensão real/efetiva do dano;  
– a proporcionalidade entre o dano e a gravidade da conduta 

culposa da parte reclamada; 
– a gravidade da culpa; 
– o complexo salarial do de cujus, 
− 

s critérios para fixação da pensão (simples) por morte, por analogia: número de 
meses faltantes para a de cujus completar sessenta e cinco anos (duração provável 
de vida da vítima, conforme pedido, adequada, em parte, ao disposto no artigo 29, 
§§ 7º e 8º, da Lei 8.213/91); idade da de cujus na data do acidente (40 anos); 
salário da empregada-falecida na época do infortúnio; aplicação do percentual de 
redução de um terço; observância dos direitos sociolaborais devidos, caso fosse 
deferido o pensionamento (décimo terceiro, reajustes salariais, terço de férias – 
base de cálculo). 

 
A rigor, o  percentual de redução de um terço do valor dos 

rendimentos do de cujus decorre da presunção de que ele era gasto com as suas 
necessidades pessoais, presunção não ilidida por qualquer meio de prova, 
conquanto fosse ônus dos autores – artigo 818, da CLT c/c artigo 333, caput e I, do 
CPC, adotando-se o entendimento majoritário, nos Egrégios STF e STJ, posto que 
em consonância com o princípio da razoabilidade. 

 
O valor fixado será devido pela divisão entre os dois reclamantes 

menores, em partes iguais. 
 
Os valores deferidos, deverão ser depositados a disposição do 

Juízo,  no prazo de 15 (quinze) dias da liquidação desta decisão, intimando-se 
previamente as partes Reclamadas – artigo 461, caput, do CPC. 

 
Tais  valores por serem devidos a menores incapazes devem ser 

depositados em contas-poupança, a serem abertas em nome de cada um deles, na 
Caixa Econômica Federal – CEF, por meio de ofício a ser enviado pela Secretaria da 
Vara à CEF, para transferência dos valores já depositados. Entretanto,  conforme 
disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei 6.858/80, defiro desde já a liberação 
antecipada a cada um dos autores, por seus representantes legais,  do valor 
correspondente a indenização por danos materiais, já deduzidos o valor dos 
honorários advocatícios abaixo fixados, devendo a Secretaria da Vara expedir os 
respectivos alvarás. 

 
Os valores correspondentes aos danos morais (cotas-partes dos 

dois filhos menores) deverão permanecer depositados integralmente nas referidas 
contas-poupança até que os reclamantes, menores incapazes, completem 18 
(dezoito) anos. 
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Os valores das indenizações por danos morais e materiais foram 
arbitrados em valores atuais, logo os juros e a correção monetária serão aplicados 
a partir da publicação da sentença. 

 
Da tutela antecipada. 
Conforme consta do art. 273 do CPC, o  juiz poderá, a 

requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 
pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 
verossimilhança da alegação e: I - haja fundado receio de dano irreparável ou de 
difícil reparação; ou (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994); II - fique 
caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do 
réu. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994). 

 
No caso, não logrou provar o autor a presença dos requisitos 

constantes dos incisos I e II, acima transcritos, ensejadores da tutela antecipada,  
pelo que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 

 
Da multa prevista no art. 22 da Lei 8.036/90. 
Indefiro o pedido, tendo em vista que a multa em comento possui 

natureza administrativa e não tem o condão de beneficiar o autor. 
 
Nesse sentido: 
 

EMENTA: FGTS - MULTA - ARTIGO 22 DA LEI 8.036/90 - NATUREZA 
JURÍDICA. A penalidade prevista no artigo 22 da Lei 8.036/90 
reveste-se em favor do órgão gestor do FGTS, não sendo dirigida ao 
empregado, porque se refere a mora no recolhimento do FGTS 
quando não efetuado no prazo a que alude o artigo 15 da mesma 
Lei, isto é, até o dia sete de cada mês. É, pois, da incumbência do 
Ministério do Trabalho e Emprego, em sua atividade fiscalizatória, a 
apuração e a penalização ante o atraso havido, tese que encontra 
amparo nas disposições contidas no artigo 2o. da predita Lei que faz 
distinção entre a conta do Fundo e a conta vinculada, sendo que o 
parágrafo 1o., "d", inclui as multas dentre os recursos que se 
incorporam àquela. Note-se, ainda, que a Lei 8.036/90 quando 
estipulou o pagamento de multa em favor do empregado, o fez 
expressamente, tal como na hipótese do art. 18, parágrafo 1o. 
Detém, outrossim, a penalidade, natureza nitidamente 
administrativa, cujo objetivo é coibir a efetivação de depósitos na 
conta vinculada do empregado com atraso. Tanto isso é assim, que 
há previsão de sua redução para 5% se o depósito é feito no mês de 
vencimento da obrigação (artigo 22, parágrafo 2o., A, I). (Processo: 
0038000-31.2007.5.03.0094 ROPublicação: 14/05/2008 
Divulgação: DJMG . Página 14) 

 
 

Dos honorários advocatícios. 
Indefiro o pedido do autor uma vez que  não preenche os 

requisitos previstos na Lei 1060/50 e Súmulas 329 e 219, bem como OJ 305 da 
SDI-1 do  TST. Por ausência de previsão legal, indefere-se o pedido de honorários 
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requeridos em razão de inadimplemento de obrigação trabalhista. 
 
Da gratuidade de justiça. 
A simples declaração de pobreza firmada por advogado 

regularmente constituído na petição inicial, por si só é suficiente para que se 
configure o estado de miserabilidade do autor. Adoto, neste sentido, o 
entendimento firmado na OJ 304 e 331 da SBDI-1 do C. TST para conceder os 
benefícios da justiça gratuita ao reclamante. 

 
Responsabilidade subsidiária - Segunda reclamada. 
Verifica-se que o primeiro reclamado foi o empregador direto, com 

o qual foi reconhecida a relação de emprego. 
 
Quanto ao segundo reclamado, que não compareceu à audiência, 

tendo sido decretada a sua revelia, ante a pena de confissão aplicada e também, 
por se tratar de fazenda arrendada ao primeiro reclamada que ali tocava seus 
negócios agrícolas, remanesce sua responsabilidade, de forma subsidiária, uma vez 
que de forma indireta lucrava com o empreendimento arrendado, aproveitando-se 
por via oblíqua do labor dos empregados do primeiro reclamado, inclusive da de 
cujus.  

 
A responsabilidade ora declarada se arrima  na culpa in eligendo e 

in vigilando. A culpa in eligendo traduz-se pela escolha infeliz de empresa inidônea 
e descumpridora de obrigações trabalhistas. A culpa in vigilando corresponde à 
negligência da segunda reclamada em acompanhar, fiscalizar e exigir o 
cumprimento das obrigações trabalhistas. Entendo que ao arrendador cumpre 
fiscalizar para que o meio ambiente do trabalho disponibilizado pelo arrendante  
seja seguro e livre de riscos para a saúde e integridade física dos trabalhadores. 

 
Ressalte-se, por oportuno, que inexiste qualquer espécie de 

limitação na responsabilidade subsidiária, alcançando eventuais multas, verbas 
rescisórias, recolhimentos de natureza previdenciária e fiscal e obrigações de dar, 
fazer ou entregar que puderem ser convertidas em indenização substitutiva, à 
exceção, apenas, das anotações da CTPS, que são de responsabilidade exclusiva da 
empregadora, aplicando-se, no caso de descumprimento, a norma contida no artigo 
39 da CLT. 

 
Quanto ao terceiro reclamado, resultou das provas dos 

autos que era motorista e fretava seu ônibus para levar os trabalhadores 
para a fazenda arrendada pelo primeiro reclamado, ou seja, apenas 
prestava serviços para o primeiro réu, não mantendo relação de emprego 
com nenhum dos trabalhadores que conduzia. Logo, julgo improcedentes 
todos os pedidos em relação a ele. 

 
Da hipoteca judiciária. 
Indefiro, por ora, o pedido, podendo o autor, em execução reiterar 

o pedido, havendo motivo justificado. 
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Dos juros e correção monetária. 
Os juros serão contados a partir da data do ajuizamento da ação 

(artigo 883 da CLT), calculados na base de 1%, pro rata die, incidentes sobre o 
valor já corrigido monetariamente (Súmula 200 do TST). Para o cálculo da correção 
monetária deverá ser observado o índice do mês subseqüente ao da prestação de 
serviços, a partir do dia 1º, conforme o disposto na Súmula 381 do TST, inclusive 
para a atualização dos valores devidos a título de FGTS (OJ 302 da SDI-1 do TST). 
Para o cômputo de juros e correção monetária, observar-se-á o disposto na Súmula 
15 do TRT da 3ª Região. 

 
Dos descontos fiscais e previdenciários.  
Descontos fiscais e previdenciários na forma do Provimento 

03/2005 do TST, considerando-se, como de natureza salarial, para fins da regra 
prevista no artigo 832 da CLT, as seguintes verbas: reflexo das horas extras/horas 
in itinere  nos RSR's e  13º salário proporcional e saldo salarial e produtividade.  

 
A importância porventura devida a título de IR deverá incidir na 

forma prevista no artigo 12-A da Lei 7.713/88, incluído pela Lei 12.350/10 c/c 
IN/RFB nº 1.127/11, devendo ser o número total de meses do contrato de trabalho, 
na forma que consta do anexo único, ressalvando-se que os juros de mora 
correspondem a perdas e danos, possuindo, portanto, caráter indenizatório, sem 
incidência de imposto. Logo, inaplicável ao caso o art. 56 do mesmo dispositivo 
legal. Autoriza-se, desde já, a retenção das parcelas devidas pelo Reclamante.  

 
Os valores fiscais e previdenciários deverão ser recolhidos e 

comprovados pela Reclamada, no prazo de 10 dias a contar da data do trânsito em 
julgado desta decisão, sob pena de execução das quantias equivalentes. 

 
Compensação. 
Do que foi deferido, nada há a ser compensado. Indefiro. 
 
Isto posto, nos termos da fundamentação supra – que passa a 

fazer parte integrante deste dispositivo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade 
passiva,  julgo IMPROCEDENTES os pedidos em relação ao terceiro réu, NILTON 
RODRIGUES DA SILVA  e PROCEDENTES, em parte os pedidos formulados para 
condenar MARCELO BALERINI DE CARVALHO, de forma principal e FAZENDA 
VITORIA (na pessoa de seu representante DILMAR RIBEIRO DE CARVALHO), de 
forma subsidiária, a pagar ao ESPÓLIO DE CICERA BERNARDINO CARVALHO 
as seguintes parcelas: 12 dias de saldo salarial do mês de novembro de 2012; 5/12 
de 13º salário proporcional; 5/12 de férias proporcionais mais 1/3 e FGTS mais 
40%; multas dos arts. 467 e 477 da CLT; horas extras e reflexos; horas in itinere e 
reflexos; cestas básicas; produtividade; multa convencional; indenização por danos 
materiais e morais. 

 
O primeiro reclamado deverá registrar a CTPS da empregada 

falecida, fazendo constar admissão em 01.06.2010 e baixa em 12.11.2010, função 
trabalhadora rural e salário de R$642,00 por mês. 
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Os valores serão apurados em regular liquidação de sentença, 
respeitando todos os limites e parâmetros estabelecidos na fundamentação, parte 
integrante deste dispositivo. 

 
 
Juros e correção monetária, na forma da lei. Recolhimentos fiscais 

e previdenciários, onde couberem. 
 
Quanto à indenização por danos morais e materiais, por se tratar 

de valor arbitrado de forma atualizada, os juros e a correção monetária serão 
aplicados a partir da publicação da sentença. 

 
Atentem as partes para a previsão contida nos artigos 17, 18 e 

538, parágrafo único do CPC, não cabendo embargos de declaração para rever 
fatos, provas e a própria decisão ou, simplesmente, contestar o que foi decidido. 

 
 
Custas processuais, pela reclamada, no importe de R$2.500,00, 

calculadas sobre o valor da condenação, ora arbitrado em R$125.000,00. 
 
Intimem-se as partes.  

Nada mais. 

 

Zaida José dos Santos 
Juíza do Trabalho 

 
 

Edilson Virga de Andrade 
Diretor de Secretaria  
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