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ATA DE AUDIÊNCIA

Aos 12 dias do mês de setembro do ano de dois mil e oito, às

17h15min, na sala de audiências da 3ª Vara do Trabalho de Vitória - ES, na

presença do MM. Juiz do Trabalho Dr. MARCELO TOLOMEI TEIXEIRA foram

apregoadas as partes, ausentes. Submetido o feito a julgamento a Vara proferiu a

seguinte

S E N T E N Ç A

 1. RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO ajuizou a presente

ação civil pública, com amparo nos arts. 127 e 129 da Constituição da República

(CRFB) e art. 9º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em face de DA

CASA FINANCEIRA S.A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCEIRO E

INVESTIMENTO, qualificada nos autos, pretendendo, em suma, o

reconhecimento da ilegalidade da conduta da empresa-ré em efetivar contratação

de empregados, por meio de outra empresa do Grupo Econômico (DADALTO

ADM. PARTICIPAÇÃO LTDA), condenando-a a (1) proceder ao registro

competente de todos os trabalhadores que atualmente lhe prestam serviços nos

termos dos arts. 2º e 3º da CLT, abstendo-se do artifício da contratação formal,

por intermédio de outra empresa, ainda que do mesmo grupo econômico; (2)
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abster-se de contratar novos trabalhadores para prestação de serviços na

empresa, por meio de qualquer outra pessoa jurídica, ainda que do mesmo grupo

econômico e, por conseguinte, proceder a contratação direta, nos termos dos

arts. 41 e 29 da CLT; (3) cumprir em relação a todos os seus empregados, os

quais são equiparados a bancários, as normas previstas no art. 224 da CLT, nos

termos da Súmula 55 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e, por

conseqüência, efetuar a quitação das horas extras prestadas e respectivas

projeções; (4) efetuar o pagamento da multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil

reais) para o caso de ficar configurado o descumprimento da decisão definitiva,

por trabalhador que for alvo do registro irregular; (5) pagar indenização por dano

moral coletivo, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Requereu, ainda, a

intimação pessoal, na forma dos arts. 18 e 84 da Lei Complementar 75/1993,

bem como do art. 236, § 2º, do Código Civil (CCB) e Provimento nº 04/2000 do

Colendo TST.

 Atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

 Juntou documentos às fls. 29-126.

 Liminar rejeitada, ante a proximidade da audiência e o caráter

satisfativo do provimento principal (fl. 130).

 Ausente o patrono da empresa-ré, adiou-se a primeira assentada

(fl. 165).

 Deferiu-se o pleito de ingresso no pólo ativo do SINDICATO DOS

EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS NO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO – SEEB que aditou a inicial para requerer a condenação da

empresa-Ré no pagamento das horas extras, prestações vencidas e vincendas,
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até o efetivo cumprimento da jornada de 6(seis) horas, bem como honorários

advocatícios (fls. 166-168).

 Realizada audiência em prosseguimento (fls. 386-387), na qual foi

rejeitada a conciliação, tendo sido colhida a defesa (fls. 211-263), aditada

oralmente, com documentos (fls. 264-385), sobre os quais manifestou-se o Autor

às fls. 391-401. Na oportunidade, a empresa-Ré postulou a realização de prova

pericial de cunho administrativo.

 Derradeira audiência à fl. 437, na qual a empresa-Ré reiterou o

pedido de prova técnica e protestou contra eventual indeferimento.

 Sem mais provas, encerrou-se a instrução processual.

 Razões finais orais, remissivas aos elementos dos autos.

 Última proposta conciliatória recusada.

 É o relatório. Decide-se.

2. FUNDAMENTOS

2.1. QUESTÃO DE ORDEM

 2.1.1. SUSPENSÃO DO FEITO (SUSCITADA PELA RÉ)

 A empresa-Ré, por meio da petição protocolizada sob o nº

134389/2008, pleiteou a suspensão do presente feito ao argumento de que

impetrou mandados de segurança tendo por objeto o conhecimento dos recursos

administrativos interpostos no bojo dos Autos de Infração embasadores da

presente ação civil pública (doc. 5 às fls. 49, 54, 68 e 86).
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 Nada a deferir, pois os Autos de Infração colacionados aos autos

constituem mera prova, elemento de convicção do juízo, que teve todas as

possibilidades de impugnações, o que não ocorreu, vide a realidade da

contestação.

 Ora, os mandados de segurança impetrados são próprios para

enfrentar os atos praticados pelos Auditores Fiscais do Trabalho, mas não

possuem razão para suspender o feito, já que tais decisões não se comunicam

necessariamente com a realidade da presente demanda, inexistindo conexão

com a presente ação civil pública (CPC, art. 103), tampouco previsão no art. 265

do CPC.

 2.2. PRELIMINARES

 2.2.1. DEFESA APÓCRIFA.

Ao contrário do processo civil, no processo do trabalho exige-se a

apresentação da resposta do demandado em audiência e, pois, da presença do

magistrado (CLT, art. 847). Na hipótese, tem-se por configurado o ânimo de

defesa, sendo certo que a mera ausência de assinatura na peça contestatória

não produz o efeito jurídico almejado pelo ilustre parquet laboral.

 Logo, e em homenagem aos princípios do aproveitamento dos

atos processuais e instrumentalidade das formas (CPC, arts. 244 e 250),

corolários da garantia constitucional da ampla defesa (CFRB, art. 5º, LV),

rejeita-se a prefacial.
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 2.2.2. INÉPCIA DA INICIAL POR OFENSA À LIBERDADE DE

CONTRATAR

As afirmações contidas na exordial são suficientes para garantir o

contraditório e a ampla defesa, ausente qualquer prejuízo manifesto (CLT, art.

794). Ademais, as questões aduzidas pela empresa-ré não são propriamente

preliminares, mas relativas ao mérito da pretensão, no qual serão decididas.

 Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 295 do CPC, rejeita-se

a prefacial.

2.2.3. INÉPCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL COLETIVO

 A causa de pedir relativa ao dano moral coletivo está expressa na

inicial, não se caracterizando, também neste aspecto, as situações descritas no

art. 295, parágrafo único, do CPC.

Rejeita-se a preliminar.

2.2.4. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

 A legitimidade ativa do Ministério Público Laboral, como

“instituição promotora” do acesso amplo e irrestrito dos trabalhadores à tutela

coletiva, está consagrada na ordem jurídica pátria, conforme se infere da

interpretação sistemática e teleológica dos arts. 127 e 129, incisos III e IX, da Lei

Maior; arts. 5º e 21 da Lei 7.347/1985 (LACP); art. 92 da Lei 8.078/1990 (CDC),

todos combinados com os arts. 6º, incisos VII, “d”, e XII, 83, inciso III e 84, caput,

da Lei Complementar 75/1993.

 A respeito, pondera o ilustre professor e desembargador CARLOS

HENRIQUE BEZERRA LEITE que “no campo da tutela dos interesses
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metaindividuais dos trabalhadores, destaca-se, no ordenamento jurídico

brasileiro, o Ministério Público do Trabalho, que passa a ser, ao lado dos

sindicatos profissionais, uma alavanca institucional na promoção de novas

formas, diversas dos tradicionais dissídios coletivos e ações de cumprimento, de

acesso coletivo dos trabalhadores à Justiça do Trabalho“ (in Liquidação na Ação

Civil Pública. O processo e a Efetividade dos Direitos Humanos. Enfoques Civis e

Trabalhistas. São Paulo: Ltr, 2004).

Rejeita-se a preliminar.

 2.2.5. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

FALTA DE INTERESSE (ADEQUAÇÃO). PEDIDO DE PAGAMENTO DE

HORAS EXTRAS. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO.

 Postulou o Autor a condenação da empresa-Ré a “efetuar a

quitação” das horas extras prestadas, bem como das projeções nas férias,

gratificações natalinas, FGTS e recolhimentos previdenciários (item VIII-d,

segunda parte, da inicial).

 Pois bem.

 Sabemos que a defesa judicial dos interesses transindividuais dos

trabalhadores faz-se por meio de um elenco de ações coletivas, as quais têm por

escopo a tutela de interesses difusos, coletivos stricto sensu, e individuais

homogêneos.

 Neste elenco, destaca-se a ação civil pública, que, conforme

ensina o jurista e desembargador CARLOS HENRIQUE BEZERRA LEITE, “pode

ter caráter preventivo ou reparatório, condenatório, constitutivo, declaratório ou

mandamental, sendo certo que seu objeto será sempre a proteção de qualquer
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interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo“ (in Ação Civil Pública. São

Paulo: LTr, 2001, p. 104).

 Ressalta o mencionado jurista que a ação civil pública está

catalogada como uma das funções promocionais do Ministério Público,

acarretando profunda e radical transformação no papel desta instituição,

“tornando-se, ele próprio, o principal agente de promoção dos valores e direitos

situados no vértice do ordenamento jurídico“ (op. cit., p. 130).

 Dentro dessa perspectiva, fica patente que o Ministério Público

não é detentor de legitimidade para buscar, por meio da ação civil pública, via

inadequada para a tutela de direitos de índole individual pura, como o pagamento

das horas extras, malgrado tal legitimação possa ser conferida aos entes

sindicais em ação de substituição processual.

 Por conseguinte, declaro-o parte ilegítima e carecedor de

interesse-adequação para pleitear a condenação da empresa-Ré a “efetuar a

quitação” das horas extras e repercussões, extinguindo-se o processo, sem

resolução de mérito, com fulcro no art. 267, inciso VI, c.c. o art. 301, § 4º, ambos

do CPC, quanto ao pedido descrito no item VIII-d, segunda parte, da inicial.

 2.2.6. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO (SEEB).

RETIFICAÇÃO DO PÓLO ATIVO.

O pedido principal, consistente na equiparação aos

estabelecimentos bancários para os efeitos do art. 224 da CLT (Súmula 55/TST),

atrai a legitimidade ativa do sindicato dos bancários para postular a respectiva

tutela, a teor do art. 5º, §2º da Lei 7.347/1985 (LACP).

 Mister ainda ressaltar que a intervenção do sindicato como

assistente litisconsorcial em nada altera a finalidade da ação em comento.
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 Assim, defere-se o pedido ministerial de retificação do pólo ativo

para incluir o SEEB, na condição de assistente litisconsorcial (item 3 à fl. 399).

Rejeita-se a preliminar.

 2.2.7. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR (ARQUIVAMENTO

DE DENÚNCIA ANTERIOR)

 A par da independência funcional inerente aos membros do

Ministério Público (CRFB, art. 127, §1º), tem-se que o arquivamento do

Procedimento Investigatório nº 159/1999, ocorrido nos idos de 2000 (fls.

267-285), de natureza eminentemente administrativa, não possui o condão de

obstar o acesso ao Poder Judiciário (CRFB, art. 5º, XXXV).

Rejeita-se.

 2.2.8. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR (INADEQUAÇÃO

DA VIA ELEITA)

 Tanto o Autor, quanto o Assistente Litisconsorcial (Sindicato dos

Bancários), têm necessidade da tutela jurisdicional, que lhes será útil na hipótese,

não havendo falar em carência de ação (CPC, art. 267, VI), ressalvado o disposto

no capítulo 2.2.5 supra.

 De resto, a pretensão tem manifesta índole protetiva dos direitos

sociais elencados no art. 6º e explicitados no art. 7º, ambos da Lei Maior,

tuteláveis por meio da ação civil pública (arts. 127 e 129, incisos III e IX, da Lei

Maior; arts. 5º e 21 da LACP; art. 92 do CDC, todos combinados com os arts. 6º,

VII, “d”, e XII, 83, inciso III e 84, caput, da Lei Complementar 75/1993).

Rejeita-se a preliminar.
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 2.3. MÉRITO

 2.3.1. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONFISSÃO FICTA.

 Conforme salientado acima, os Autos de Infração colacionados

aos autos (doc. 5 às fls. 49, 54, 68 e 86) constituem elemento de prova, a qual

será analisada em conjunto com as demais, à luz do princípio da persuasão

racional ou livre convencimento motivado (CPC, art. 131; CRFB, art. 93, IX). No

particular, não se vislumbra qualquer irregularidade apta a invalidar os

procedimentos administrativos.

 Por outro lado, e conforme destacou o d. Ministério Público

Laboral à fl. 399, constata-se que não houve impugnação específica dos referidos

Autos de Infração no tocante aos valores consignados, motivo pelo qual

declaro-os verdadeiros neste aspecto (art. 302 do CPC c.c. art. 769 da CLT).

 2.3.2. FRAUDE TRABALHISTA

 O Ministério Público do Trabalho (MPT) assevera, em síntese, que

a Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes na Relação do Trabalho

(CONAFRET) do MPT solicitou investigação em face das financeiras que atuam

na Região do Estado Espírito Santo para verificação de existência de fraude à

relação de emprego e tentativa de fuga das obrigações da categoria de

financiários (doc. à fl. 30).

 Alega que, no curso do Procedimento Preparatório, foi solicitada à

Delegacia Regional do Trabalho do Espírito Santo (DRT/ES) a realização de ação
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fiscalizatória no âmbito da empresa-Ré (fls. 32-39), tendo sido apurado pelos

Auditores Ficais do Trabalho que: (1) os empregados da financeira-Ré não

estavam submetidos à jornada reduzida prevista no art. 224 da CLT (6 horas

diárias e 30 horas semanais) e Súmula 55 do Colendo TST, havendo jornadas

distintas na empresa até o mês de fevereiro/2005, sendo que a partir de

março/2005 todos os empregados passaram a laborar 44 horas semanais; (2)

referidos obreiros foram registrados pela DADALTO ADM. E PART. LTDA,

empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, detendo 97% do capital

acionário da financeira-Ré (fls. 114-116).

 Outrossim, afirma que, em decorrência da referida ação

fiscalizatória, apurou-se, no período de janeiro/2002 a julho/2006, um débito de

horas extras no importe de R$ 5.304.892,84 (cinco milhões, trezentos e quatro

mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos), devidas a 749

empregados (rol às fls. 69-85) e, por consectário, o FGTS apurado foi de R$

442.434,21 (quatrocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro

reais e vinte e um centavos) e a contribuição social devida, incidente sobre as

horas extras apuradas perfez a quantia de R$ 27.651,60 (vinte e sete mil,

seiscentos e cinqüenta e um reais e sessenta centavos), ensejando a lavratura

dos Autos de Infração de fls. 49, 54, 68 e 86.

 O Sindicato dos Bancários (SEEB/ES), em aditamento à inicial,

requereu a condenação da Ré no pagamento das horas extras, prestações

vencidas e vincendas, até o efetivo cumprimento da jornada de 6(seis) horas,

com os reflexos já apontados na petição inicial (fls. 166-168).

 A empresa-Ré contestou, aduzindo, em suma, que por pertencer

ao grupo econômico DADALTO, é correta a adoção da jornada relativa ao
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comércio em geral (8 horas diárias e 44 semanais), não obstante sua condição de

financeira e, por este motivo, sempre adotou tal jornada e não a relativa às

empresas de crédito, financiamento ou investimento (6 horas diárias e 30

semanais), prevista, inclusive, na cláusula 4.7.1 da Convenção Coletiva de

Trabalho (CCT 2007/2008) que anexou às fls. 321-344. Enfim, “nega

veementemente que os trabalhadores de sua sede prestem serviços de natureza

financeiros/bancária“, mas sim atividades meio, como atendimento comercial,

suporte de informática, administração, recrutamento e seleção de pessoal (fl.

237).

 Vejamos.

 De plano, esclareça-se não se tratar de pedido de

“enquadramento como bancário”, mas sim de equiparação à categoria dos

bancários, na forma do disposto no art. 224 da CLT e na Súmula 55 do Colendo

TST, consoante a qual “as empresas de crédito, financiamento ou investimento,

também denominadas financeiras, equiparam-se aos estabelecimentos bancários

para os efeitos do art. 224 da CLT“.

 Com efeito, restou incontroverso que a Ré vem praticando as

condutas descritas na inicial, ou seja, malgrado sua condição de empresa de

crédito, financiamento e investimento (atos constitutivos às fls. 136-139), os

trabalhadores que lhe prestam serviços são “formalmente” contratados pela

DADALTO, empresa controladora do grupo econômico (doc. às fls. 114-116) e,

desse modo, ficam submetidos ao regime jurídico dos empregados do comércio

em geral e não àquele estabelecido no art. 224 da CLT, também destinado, por

equiparação, às financeiras, conforme exegese da Súmula 55 do C. TST.
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 De fato, a demandada reconheceu a existência de

aproximadamente 600(seiscentos) trabalhadores prestando serviços para a

DACASA FINANCEIRA S.A, cumprindo jornada de trabalho de 44 horas

semanais, embora tenham sido “formalmente contratados” pela DADALTO, uma

das empresas do grupo econômico (docs. 6 e 7 às fls. 114-119).

 Não obstante a confissão da financeira-Ré, reforçada na peça de

defesa, impõe-se a análise da farta prova acostada aos autos (CPC, art. 131),

que evidencia o flagrante desrespeito às normas de proteção ao trabalho (arts.

1º, III e IV, 4º, II, 6º, 7º e 170, todos da CF/1988 combinados com os arts. 2º, 3º,

9º, 29, 41, 224, 444, todos da CLT), fazendo, inclusive, tabula rasa das súmulas

de jurisprudência laboral, cristalizadas, notadamente nos verbetes nºs 55 e 129.

 Pois bem.  

 Inicialmente, a financeira-Ré recusou-se a firmar Termo de

Ajustamento de Conduta (ata às fls. 118-119) ao argumento de que a empresa

DADALTO é uma holding detentora de mais de 97% das ações da DACASA

FINANCEIRA e, no entender do grupo econômico, “a jornada a ser adotada não

seria a de seis horas, mas a do comércio de oito horas“.

 A conduta empresarial revela manifesta afronta à ordem

jurídico-trabalhista pátria, chegando a propalar, com suporte na Súmula 129 do C.

TST e no “princípio da liberdade econômica“, o pretenso poder de “contratar

quem desejar, para trabalhar onde pretender que trabalhe, a sua livre disposição

e vontade“ (contestação à fl. 236).

 Tanta “disposição e vontade” nos remetem aos primórdios da

evolução do trabalho, quando o trabalhador era considerado “coisa” e o Direito do

Trabalho sequer existia, sabido que “o trabalho servil era uma derivação do
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trabalho escravo mudando apenas o eixo do domínio, eis que enquanto no

trabalho escravo era o senhor o seu dono, no trabalho servil, o trabalhador era o

servo da gleba (in História do Trabalho, do Direito do Trabalho e da Justiça do

Trabalho. Homenagem a Armando Casimiro Costa. São Paulo: LTr, 2ª ed., 2002,

p. 41).

 Entretanto, olvidou-se a empresa-Ré que o mundo evoluiu e o

trabalho passou “a ser exigência social, pelo bem que faz também à sociedade,

e, por tudo isso, passa a ser um direito-dever, porque não só individualmente ele

é importante, mas, sobretudo, no seio da família e da comunidade de que faz

parte“ (op. cit., p. 49).

 Atento a essa evolução, o legislador constituinte elevou o  trabalho

à categoria de direitos humanos fundamentais, inserindo-o no Capítulo II do Título

II da Constituição da República (CRFB, arts 6º e 7º).

 Ora, as alegações da empresa-Ré denotam aviltante exacerbação

do poder diretivo empresarial e não resistem ao basilar e festejado princípio da

convivência das liberdades públicas, segundo o qual nenhum direito é absoluto,

pois todo exercício da liberdade há de respeitar a liberdade dos demais.

 Na situação vertente, estabelecido o conflito de interesses, não há

dúvida de que deverá prevalecer o direito coletivo (dos trabalhadores) ao

individual (da empresa), a teor do princípio da convivência das liberdades

públicas, mola mestra do Estado Democrático de Direito, ao afastar a

necessidade de exclusão dos direitos, primando pela redução proporcional do

alcance de cada um para dirimir as contendas.

 Vê-se, assim, que, ao contrário do propalado pela financeira-Ré,

inexiste o princípio da liberdade econômica como valor absoluto. Nessa linha,
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estabelece o art. 170 da Constituição da República, expressamente, que a ordem

econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa e

tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça

social.

 Portanto, tem razão o i. Órgão Ministerial ao concluir que a

financeira-ré, “sob a roupagem de Grupo Econômico vem burlando direitos

trabalhistas há vários anos, já que não respeita a jornada reduzida de trabalho

aplicável àqueles que exercem labor em empresas de crédito, financiamento ou

investimento, conforme disciplina a súmula 55 do C. TST“ (fl. 5).

 Vale mencionar, ainda, a tentativa da financeira-Ré de deturpar o

entendimento consubstanciado na Súmula 129 do Colendo TST (princípio do

empregador único), cuja interpretação, seja literal, seja finalística, jamais

conduziria à supressão de direitos trabalhistas.

 Os atos constitutivos da empresa-Ré demonstram, claramente,

que seu objetivo social consiste na “prática de todas as operações permitidas nas

disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie“, mesmo porque

trata-se de uma “Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento” (fls.

136-139) que, desse modo, faz parte da Associação Nacional das Instituições de

Crédito, Financiamento e Investimento - ACREFI (docs. às fls. 296-319).

 Diante desse quadro fático-probatório, a insistência patronal no

pedido de prova técnica a fim de demonstrar que os trabalhadores de sua sede

não prestam serviços de natureza financeira é notoriamente descabida, não

atendendo os requisitos da relevância e pertinência, mormente considerando o

robusto conjunto probatório em sentido contrário.

JOÃO_2
Realce
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 Aliás, se não foi apontada qualquer fraude ideológica em tais

atuações, não é plausível o deferimento da solicitada prova pericial, afinal, é lição

que o objeto das provas são fatos controvertidos.

 Logo, tem-se por inconteste a ilegalidade da conduta da

empresa-Ré, que vem desvirtuando o instituto do grupo econômico com o escopo

de suprimir direitos dos seus empregados. Tal conduta é repreendida pela ordem

justrabalhista, sendo nula de pleno direito, conforme preceitua o art. 9º do Texto

Consolidado.

 Por todo o exposto, deferem-se, em parte, os pedidos elencados

nos itens VIII-a a VIII-d da inicial para (1) DECLARAR, com fulcro nos arts. 2º, 3º,

9º, 224 e 444, todos da CLT, a ilegalidade da conduta da empresa-Ré em efetivar

a contratação de empregados, por meio de outra empresa do grupo econômico;

bem como para condená-la (2) a PROCEDER ao registro competente de todos

os trabalhadores que atualmente lhe prestam serviços com obediência aos arts.

2º e 3º da CLT, ABSTENDO-SE de valer-se do instituto da contratação formal,

por intermédio de outra empresa, ainda que do mesmo grupo econômico, por

força do disposto nos arts. 41, 9º e 444, todos da CLT; (3) a ABSTER-SE de

contratar novos trabalhadores para prestação de serviços na empresa, por meio

de qualquer outra pessoa jurídica, ainda que do mesmo grupo econômico e, por

conseguinte, a PROCEDER à contratação direta, com observância dos arts. 41 e

29 da CLT; (4) a CUMPRIR com relação a todos os seus empregados as normas

previstas no art. 224 da CLT, nos termos da Súmula 55 do Colendo TST.

 2.3.3. INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO
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 A tutela dos danos morais, particularmente no que tange à sua

feição coletiva, descortinou-se a partir da Constituição de 1988, em face da

adoção do princípio da reparação integral (art. 5º, V e X), e diante do

direcionamento do amparo jurídico ao âmbito dos interesses transindividuais,

valorizando-se, assim, sobremaneira, os direitos de tal natureza (arts. 6º, 7º, 194,

196, 205, 215, 225 e 227), bem como os instrumentos para a sua proteção (art.

5º, LXX e LXXIII, e art. 129, III).

 Por outro lado, é certo que o reconhecimento do dano moral

coletivo lato sensu, bem como a necessidade da sua reparação, constituem mais

uma evolução nos contínuos desdobramentos do sistema da responsabilidade

civil.

 A respeito, elencam-se os seguintes elementos caracterizadores:

a conduta antijurídica (ação ou omissão) do agente (pessoa física ou jurídica); a

ofensa significativa a interesses extrapatrimoniais, reconhecidos por uma

coletividade (comunidade, grupo, categoria ou classe de pessoas); o nexo causal

entre a conduta ofensiva e a lesão socialmente repudiada.

 Note-se, ainda dentro do enfoque constitucional, que o art. 129,

inciso III, ao conferir legitimação qualificada ao Ministério Público para o

manuseio da ação civil pública, também abriu o leque do seu objeto para

“qualquer interesse difuso e coletivo”.

 Demais disso, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido

de que a responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força

do simples fato da violação (damnun in re ipsa), ou seja, verificado o evento

danoso (in casu, a supressão reiterada de direitos trabalhistas), surge a
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necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se

presentes os pressupostos legais para que haja a responsabilidade civil.

 Nessa linha, e à míngua de impugnação específica no tocante ao

quantum indenizatório (CPC, art. 302), defere-se o pedido VIII-f da inicial,

condenando-se a Ré a pagar indenização por dano moral coletivo, no importe de

R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor a ser corrigido pelos índices trabalhistas até

o efetivo recolhimento em favor do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT (art.

13 da Lei 7.347/1985 c.c. Lei 7.998/1990).

 2.3.4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

 O Sindicato dos Bancários (SEEB), na qualidade de assistente

litisconsorcial, pleiteou a condenação da financeira-ré no pagamento de

honorários advocatícios (alínea “c” à fl. 168).

 Ocorre que na Justiça do Trabalho a verba honorária  exige a

presença cumulativa dos requisitos traçados na Lei nº 5.584/1970 (Súmulas 219

e 329/TST).

 Ausentes tais pressupostos, indefere-se o pedido.

2.3.5. DEDUÇÕES/COMPENSAÇÕES

 A fim de evitar enriquecimento sem causa (CCB, art. 884),

defere-se a dedução de valores pagos a idênticos títulos, em iguais períodos de

competência, observada a documentação acostada aos autos até a prolação

desta sentença. Já a compensação é descabida, porquanto depende de

comprovação da existência de dívida do autor em face da ré (CCB, arts. 368, 369

c/c 373).
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2.3.6. LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER.

 Ante a gravidade e relevância social dos fatos narrados e com

amparo no art. 461 do CPC, defere-se, em parte, a liminar requerida nos itens

VII-a a VII-c para CONDENAR a financeira-Ré a, dentro do prazo de 60(sessenta)

dias: ABSTER-SE de valer-se do artifício da contratação formal, por intermédio

de outra empresa, ainda que do mesmo grupo econômico, por força do disposto

nos arts. 41, 9º e 444, todos da CLT; ABSTER-SE de contratar novos

trabalhadores para prestação de serviços na empresa, por meio de qualquer

outra pessoa jurídica, ainda que do mesmo grupo econômico e, por conseguinte,

a PROCEDER à contratação direta, com observância dos arts. 41 e 29 da CLT;

CUMPRIR com relação a todos os seus empregados as normas previstas no art.

224 da CLT, nos termos da Súmula 55 do Colendo TST.

 2.3.7. MULTA DIÁRIA OU ”ASTREINTES”

 Nos termos do art. 461, §3º, do CPC, condena-se a financeira-Ré

a efetuar o pagamento da multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso

de ficar configurado o descumprimento desta decisão (liminar e definitiva), por

trabalhador que permanecer ou for alvo de registro irregular, a incidir a partir do

dia seguinte ao descumprimento, com atualização pelos índices de correção das

dívidas trabalhistas, a ser revertida para o FAT (art. 13 da Lei 7.347/1985 c.c. Lei

7.998/1990).

 3. DISPOSITIVO
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 Ante o exposto, preliminarmente, DECLARO, DE OFÍCIO, a

ilegitimidade ativa do Ministério Público do Trabalho quanto ao pedido vindicado

no item VIII-d, parte final, extinguindo-se o processo, sem resolução de mérito,

com fulcro no art. 267, inciso VI, c.c. o art. 301, § 4º, ambos do CPC, quanto ao

referido pedido e, no mérito, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos

formulados por MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO e SINDICATO DOS

EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS NO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO - SEEB em face de DACASA FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE

DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, para, nos termos da

fundamentação supra, parte integrante desta decisão:

1. DECLARAR, com fulcro nos arts. 2º, 3º, 9º, 224 e 444, todos da CLT, a

ilegalidade da conduta da empresa-Ré em efetivar a contratação de

empregados, por meio de outra empresa do grupo econômico;

2. Condená-la a PROCEDER ao registro competente de todos os

trabalhadores que atualmente lhe prestam serviços com obediência aos

arts. 2º e 3º da CLT, ABSTENDO-SE de valer-se do instituto da

contratação formal, por intermédio de outra empresa, ainda que do mesmo

grupo econômico, por força do disposto nos arts. 41, 9º e 444, todos da

CLT;

3. Condená-la a ABSTER-SE de contratar novos trabalhadores para

prestação de serviços na empresa, por meio de qualquer outra pessoa

jurídica, ainda que do mesmo grupo econômico e, por conseguinte, a

PROCEDER à contratação direta, com observância dos arts. 41 e 29 da

CLT;
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4. Condená-la a CUMPRIR com relação a todos os seus empregados as

normas previstas no art. 224 da CLT, nos termos da Súmula 55 do

Colendo TST.

5. Condená-la a PAGAR indenização por dano moral coletivo, no importe de

R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor a ser corrigido pelos índices

trabalhistas até o efetivo recolhimento em favor do Fundo de Amparo ao

Trabalhador – FAT (art. 13 da Lei 7.347/1985 c.c. Lei 7.998/1990)

6. Deferir, em parte, a liminar requerida nos itens VII-a a VII-c, com suporte

no art. 461 do CPC.

 Custas pela Ré, no importe de R$2.000,00 (dois mil reais)

calculadas sobre o valor da condenação de R$100.000,00 (cem mil reais).

Retifique-se a autuação para incluir o SEEB no pólo ativo.

Certifique-se nos autos o equívoco na intimação do Órgão

Ministerial, conforme requerido à fl. 391.

 Expeçam-se ofícios à CEF, SRF, DRT, INSS e Ministério Público

Estado do Espírito Santo (art. 49, V, da CLT), com cópia da presente decisão

judicial.

Partes cientes, na forma da Súmula 197 do Colendo Tribunal

Superior do Trabalho.

Intime-se o Ministério Público do Trabalho na forma da Lei

Complementar nº 75/1993.

 A presente sentença valerá como mandado.

 Cumpra-se.
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