
ATA DE AUDIÊNCIA RELATIVA AO PROCESSO 00574-2009-005-03-00-0

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

5ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE

Aos 18 dias do mês de junho de 2009, às 16:58 horas, na sede da 5ª Vara 
do Trabalho de Belo Horizonte, sob o exercício jurisdicional do MM. Juiz do Trabalho Dra. 
Cláudia Eunice Rodrigues,  realizou-se a audiência de julgamento da Ação Trabalhista 
ajuizada  por  CÁSSIO  DE  OLIVEIRA  LARA  em  face  de  PADRÃO  DE  VIDA 
CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTAÇÕES LTDA e  BANCO BMG S.A.

Aberta a audiência, por ordem do MM. Juiz, foram apregoadas as partes.

Partes ausentes. Conciliação final prejudicada.

Submetido o processo a julgamento, passou-se a proferir a seguinte:

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

RELATÓRIO

CÁSSIO DE OLIVEIRA LARA propôs a presente ação trabalhista em face 
de  PADRÃO DE VIDA CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTAÇÕES LTDA e 
BANCO BMG S.A., expondo, em síntese, que: foi contratado pela 1ª ré em 01/11/2006, 
na função de Gerente Comercial,  laborando exclusivamente para o 2º  reclamado,  em 
atividades-fins deste, comercializando produtos  deste (como financiamento, abertura de 
cadastro  nas  lojas  de  vendas  de  carro  para  financiamento  de  veículos,  CDC);  foi 
dispensado sem justa causa em 30/06/2007, sem receber corretamente o pagamento das 
verbas rescisórias; pretende obter o vínculo de emprego com o Banco (2º reclamado), 
enquadrado  na  categoria  de  bancário  e  o  deferimento  dos  respectivos  benefícios 
inerentes  à  categoria  (diferenças  salariais  e  reflexos,  diferenças  de  auxílios-refeição, 
diferenças de  auxílios  cesta-alientação,  gratificação de função no percentual  de  55%, 
Participação nos Lucros,  horas extras e reflexos),  conforme instrumentos coletivos de 
trabalho  anexos;  também  requer  o  pagamento  de  multa  convencional  e  espera  a 
condenação  solidária  das  reclamadas;  com  base  na  Súmula  nº  55  do  TST, 
sucessivamente,  por  equiparação,  almeja  lhe  seja  estendido  os  mesmos  benefícios 
concedidos em favor da categoria das financeiras, em situação compatível com a sua, 
conforme convenções coletivas anexdas (fls. 52/71). Ao final, arrolou os pedidos de fls. 
06/07, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Atribuiu à causa o valor 
de R$25.000,00. 

Regular a representação, juntou documentos aos autos, às fls. 09/73.

Conciliação recusada. 

A 1ª reclamada apresentou defesa às fls. 82/97, pugnando pelo indeferi-
mento dos pedidos vindicados pelo autor.
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Defesa do 2º reclamado juntada às fls. 116/132, onde aduz a preliminar de 
inépcia e ilegitimidade passiva, e, no mérito, requer seja decretada a improcedência da 
exordial. 

Regular a representação das reclamadas, estas juntaram os documentos 
de fls. 98/115 e 133/178.

Audiência  UNA  realizada,  oportunidade  em  que  foram  colhidos  os 
depoimentos  do  reclamante  e  das  testemunhas.  Sem  outras  provas,  encerrou-se  a 
instrução processual.

Razões finais orais.

Propostas conciliatórias recusadas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I – PRELIMINARMENTE.

1.1– Inépcia da inicial.

O Processo do Trabalho dispensa o rigor formal na  confecção da petição 
inicial. In casu, verifica-se que a peça vestibular, analisada em seu conjunto,  preenche os 
requisitos  dos  artigos 840, parágrafo 1º da CLT c/c 295, parágrafo único do CPC, tendo 
permitido aos réus produzir ampla defesa  e  ao Juízo a prolação da sentença.

Destarte, não vinga a preliminar de inépcia especificamente eriçada na peça 
defensiva do primeiro reclamado.

1.2- Carência de ação. Ilegitimidade passiva.

O 2º reclamado suscita a preliminar em epígrafe, buscando sua exclusão da 
lide. Não logra êxito.

Não se vislumbra ilegitimidade de parte. Ao contrário, a lide se desenvolve 
entre o autor e rés, que são os sujeitos da controvérsia de direito material e a pretensão 
deduzida é juridicamente possível.

O  que  se  conclui  é  que  a  questão  da  responsabilização  por  verbas 
trabalhistas, bem como a existência ou não, no caso em tela, da figura jurídica da relação 
de emprego, são matérias adstritas ao meritum causae, sede onde serão analisadas, não 
se confundindo com o direito de ação.

Vislumbram-se, pois,  presentes as condições da ação (interesse de agir, 
possibilidade jurídica do pedido e legitimidade de parte).

Assim, afasta-se a preliminar acima eriçada.
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II – MÉRITO.

2.1-  Natureza das atividades do autor – bancário  – intermediação de 
mão-de-obra - conseqüências jurídicas

O reclamante  alega que  durante todo o pacto laboral  (de 01.11.2006 a 
30.06.2007) trabalhou em atividades típicas de empregados bancários, na qualidade de 
Gerente Comercial,  com exclusividade para o estabelecimento do segundo reclamado 
(Banco BMG), portanto, nas atividades-fins deste, comercializando produtos  deste (como 
financiamento, abertura de cadastro nas lojas de vendas de carro para financiamento de 
veículos, CDC).  Pretende obter o reconhecimento do vínculo de emprego com o Banco 
(2º reclamado), ser enquadrado na categoria de bancário e o deferimento dos respectivos 
benefícios  inerentes  a  essa  categoria  (diferenças  salariais  e  reflexos,  diferenças  de 
auxílios-refeição,  diferenças  de  auxílios  cesta-alientação,  gratificação  de  função  no 
percentual  de  55%,  Participação  nos  Lucros,  horas  extras  e  reflexos),  conforme 
instrumentos  coletivos  de  trabalho  anexos.  Também requereu o  pagamento  de  multa 
convencional, a retificação dos registros contratuais na CTPS e a condenação solidária 
dos reclamados. Respaldado na Súmula nº 55 do TST, sucessivamente, por equiparação, 
almeja lhe seja estendido os mesmos benefícios concedidos em favor da categoria das 
financeiras, em situação compatível com a sua, conforme convenções coletivas anexadas 
(fls. 52/71).

Defendendo-se, as reclamadas afirmam que as atividades  desempenhadas 
pelo autor  não têm qualquer relação com aquelas inerentes à  atividade bancária, o qual 
exercia a função de Gerente Comercial em face do contrato de trabalho firmado com a 
primeira ré. Afirmou-se que as reclamadas firmaram contrato de prestação de serviços, 
por  onde a primeira  realizou atividades para o segundo réu,  “no encaminhamento de 
pedidos de empréstimos pessoais e de crédito direto ao consumidor,  de pretendentes 
tomadores  de  créditos,  de  levantamento  e  cadastramento  de  dados  relativos  aos 
mesmos, pessoas jurídicas ou pessoas físicas, dentre estas servidores civis, militares, 
federais, estaduais e municipais, para consignação em folha de pagamento, sem qualquer 
exclusividade recíproca entre a primeira e segunda reclamadas, tudo em conformidade 
com o contrato de prestação de serviços, cláusula primeira e parágrafo primeiro” (fl. 90). 
Sustentou-se  a  inexistência   dos  requisitos  da  relação  de  emprego  entre  o 
estabelecimento  bancário  e  o  autor,  tendo  ambas  pugnado  pela  improcedência  dos 
pedidos aviados na reclamatória.

Pois bem.

É fato  incontroverso que as reclamadas mantiveram entre  si  contrato  de 
prestação de serviços, conclusão corroborada pelos documentos coligidos ao feito (fls. 
133/140).

A questão nuclear a ser examinada diz respeito a licitude da terceirização 
implementada entre as reclamadas e que deu azo a contratação do autor, sem prejuízo 
do exame da temática frente a delimitação e conceito de atividade-fim e atividade-meio. 

Pondero  que  o  interesse  social  deve  abalizar  os  rumos  desta  decisão, 
ressaltando que os condicionamentos decorrentes do avanço das atividades econômicas 
para  um  mundo  globalizado  e  competitivo  não  invalidam  os  princípios  políticos  do 
trabalho humano. 
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A terceirização de serviços é um fenômeno jurídico e econômico fruto dos 
nossos tempos, se inserindo a partir das necessidades ensejadas pelo intenso avanço 
tecnológico e seus reflexos no modo de produção e de ocupação da mão-de-obra, que 
tem conduzido à especialização dos serviços e a busca por maior produtividade. No 
entanto, sua compatibilização com o Direito do Trabalho lhe impõe limites.

Conforme anota o Ministro aposentado do TST, Armando de Brito, 

“A modernidade tão em voga entre nós só deve ser assim entendida e 
aceita, desde que atingida com o progresso justo e atuando a favor de 
todos. Não pode ser aceita se, cada vez mais for permitido o lucro abusivo 
em detrimento  dos  direitos  dos  trabalhadores.”  (cfr.  Revista  LTr,  nº  58, 
fevereiro de  1994, pág. 139).

A Súmula nº 331 do colendo TST estabelece os limites jurídicos em que a 
terceirização deverá trilhar, não podendo ser admitida fora dos contornos seguintes:

“I  –  A  contratação  de  trabalhadores  por  empresa  interposta  é  ilegal, 
formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no 
caso de trabalho temporário (Lei n. 6.019, de 3.1.74);
II- A contratação irregular de trabalhador, através de empresa interpos-

ta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração 
Pública Direta, Indireta ou Fundacional (Art. 37, II, da Constituição 
da República).

III- Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de ser-
viços de vigilância (Lei n. 7.102, de 20.6.83), de conservação e lim-
peza, bem como a de serviços especializados  ligados  à  atividade-
meio do tomador, desde que inexistentes a pessoalidade e a subor-
dinação direta;

IV-  O  inadimplemento  das  obrigações  trabalhistas,  por  parte  do 
empregador,  implica  a  responsabilidade  subsidiária  do  tomador  dos 
serviços quanto àquelas obrigações, desde que este tenha participado da 
relação processual e conste também do título executivo judicial”.

O que se busca impedir é o mero fornecimento de trabalhadores, que a 
doutrina  e  jurisprudência  reconhecem  na  odiosa  figura  da  mercantilização  do  ser 
humano (marchandage).

O acervo probatório aponta a existência de intermediação ilícita de mão-de-
obra. É possível concluir até mesmo que a mácula da terceirização reduz a pó tal figura, 
já que o Banco (segundo reclamado) foi beneficiário do trabalho do reclamante. Denota-
se afronta aos termos da Súmula nº 331 do TST e arts. 9º e 444 da CLT. 

Confira abaixo os depoimentos das testemunhas do reclamante, ouvidas às 
fls. 77/78:

1ª testemunha:

"Que  trabalhou  como   representante     comercial  dos  produtos  do  2o. 
reclamado de dezembro de 2006  a  junho  de  2007, a representação também para 
outras  instituições;  que  o reclamante era o  gerente  comercial  do  escritório  para  o 
qual  o depoente prestou serviços; que o reclamante era o  ponto  de  contato entre o 
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depoente e o  2o  réu  realizando  recebimento  e  entrega  de contratos que o depoente 
comercializada  empréstimos  consignados  em folha para aposentados, pensionistas e 
servidores públicos  realizados pelo 2o réu; que a Sra. Amanda era gerente do 2o. réu; 
que o  depoente já participou em uma única oportunidade  de  reunião  em  que  estavam 
presentes o reclamante e a Sra. Amanda; que o depoente se reportava  a Sra. Amanda 
caso o reclamante não pudesse  solucionar  algum  problema relativo a prestação de 
serviço para o 2o réu; que o reclamante sempre se reportava a Sra.  Amanda  caso  não 
pudesse  resolver  determinado problema; que o  reclamante  ficava  no  escritório  de 
07:45   às 18:30/18:40  horas;  que o reclamante  se identificava perante o depoente e 
clientes como representante do 2o réu; que depoente  fazia  captação de clientes para os 
empréstimos e os direcionava  para  o  reclamante; que caso o cliente não  fosse aceito 
pelo 2o réu  o  depoente  poderia repassá-lo para outra instituição financeira; que no 
escritório  havia a comercialização também dos produtos  Caspeb  e  Casebras;  que  tais 
produtos não são produtos do 2o réu, mas eram comercializados pela  1ª reclamada; que 
ao que sabe os  contatos  do  reclamante  com  a  Sra. Amanda eram relativos  aos 
contratos não envolvendo  questões administrativas do escritório”

2ª testemunha:

"que  trabalhou  para  a  2a  reclamada    como promotora de vendas, 
vendendo empréstimos consignados  para  desconto em folha, de dezembro de 2006 a 
junho de 2007;  que  trabalhou  com  o reclamante no mesmo local; que a Sra., Amanda 
coordenava os  trabalhos do reclamante; que o reclamante se identificava para os clientes 
e  vendedores como representante do 2o réu; que o reclamante atuava  como gerente e 
chefe da  depoente;  que o reclamante  trabalhava no horário  de 07:40 às  18:30/18:40 
horas;  que  a  depoente  foi  contratada   pelo reclamante; que a  depoente  conhecia 
apenas  a  comercialização  dos produtos do BMG no local de  trabalho;  que  a  depoente 
atuava  como autônoma não tendo CTPS  anotada  pelo  2o  réu;  que  os  recibos  de 
pagamento da depoente eram emitidos em nome da  1a  reclamada.".  

O  depoimento  da  única  testemunha  das  reclamadas  (fl.  78)  não  trouxe 
elementos suficientes a abalar a convicção que emerge das declarações prestadas pelas 
testemunhas do autor. As testemunhas do autor confirmaram aquilo que a defesa também 
admitiu, conforme acima destacado.  

Destaco que o escólio do Ministro do colendo TST, Maurício Godinho Delga-
do (in “Curso de Direito do Trabalho”, LTr, abril/2002, p. 429/430), o qual esclarece: “ativi-
dades-fim podem ser conceituadas como as funções e tarefas empresariais e laborais  
que se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do tomador dos serviços, compondo a  
essência dessa dinâmica e contribuindo inclusive para a definição de seu posicionamento  
e classificação no contexto empresarial e econômico. São, portanto, atividades nucleares 
e definitórias da essência da dinâmica empresarial do tomador dos serviços. Por outro  
lado, atividades-meio são aquelas funções e tarefas empresariais e laborais que não se  
ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do tomador dos serviços, nem compõem a  
essência dessa dinâmica ou contribuem para a definição de seu posicionamento no con-
texto empresarial e econômico mais amplo. São, portanto, atividades periféricas à essên-
cia da dinâmica empresarial do tomador dos serviços. São, ilustrativamente, as atividades  
referidas pela Lei n. 5.645, de 1970: ‘transporte, conservação, custódia, operação de ele-
vadores, limpeza e outras assemelhadas’. São também outras atividades meramente ins-
trumentais, de estrito apoio logístico ao empreendimento (serviço de alimentação aos em-
pregados do estabelecimento, etc.)”.
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Conforme foi admitido pelas reclamadas e restou amplamente demonstrado 
pela prova documental e oral, as tarefas desempenhadas pelo reclamante consistiam na 
comercializando de produtos do banco (2º réu), relativamente a financiamentos, abertura 
de cadastro nas lojas de vendas de carro para financiamento de veículos, encaminha-
mento de pedidos de empréstimos pessoais e de crédito direto ao consumidor, de preten-
dentes tomadores de créditos, de levantamento e cadastramento de dados relativos aos 
mesmos, pessoas jurídicas ou pessoas físicas.

Não há dúvida que são atividades inerentes à atividade-fim do 2º réu (toma-
dor dos serviços), qual seja, "a prática de todas as operações ativas, passivas e acessóri-
as permitidas nas normas legais e regulamentares para o funcionamento dos bancos co-
merciais, dos bancos de investimento, inclusive câmbio, das sociedades de crédito, finan-
ciamento e investimento, das sociedades de arrendamento mercantil e das sociedades de  
crédito imobiliário (5ª Região) através das respectivas carteiras" (objetivo social, artigo 3º 
do Estatuto Social do Banco BMG - fl. 149). 

Por sinal, alude a cláusula primeira do contrato de prestação de serviços fir-
mado entre as reclamadas que seu objeto é "o desempenho das funções de correspon-
dente, no encaminhamento de pedidos de empréstimos pessoais e de crédito direto ao  
consumidor, de pretendentes tomadores de créditos, inclusive com utilização de sua Cen-
tral de Atendimento" (fl. 13).

Dessa forma, não há como entender que as atividades laborativas do autor 
não se ligavam à atividade-fim do tomador da mão-de-obra, pois todos os serviços por ele 
prestados são essenciais à manutenção das atividades de uma instituição financeira. 

A contratação do reclamante através da 1ª ré deve ser considerada como in-
termediação ilegal da força de trabalho, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico 
pátrio. 

A hipótese dos autos não pode ser enquadrada dentre aquelas em que a 
contratação por pessoa jurídica interposta é permitida, quais sejam: trabalho temporário, 
nos serviços de vigilância, conservação e limpeza e serviços ligados à atividade-meio da 
contratante, nos termos previstos no inciso III da Súmula nº 331 do TST. 

Não se pode, assim, dar guarida a contratações fraudulentas, formalizadas 
em desacordo com os princípios protetores do Direito do Trabalho, o que ofenderia o pró-
prio princípio da isonomia.

A ilicitude desta contratação autoriza a formação do vínculo de emprego di-
retamente com o tomador dos serviços, no caso, o 1º réu (Banco BMG) de acordo com o 
que prescreve a Súmula 331, I, TST. 

Vislumbro que o autor tem direito ao recebimento dos direitos inerentes à 
categoria dos bancários, seja em face da terceirização ilícita, como também pelo invocado 
princípio da isonomia, que é contemplado no art. 12 da Lei 6.019/74.

Em situações análogas, este egrégio 3º Regional já teve a oportunidade de 
conceder a empregado de empresa prestadora de serviços nos moldes deste feito, os 
mesmos direitos dos trabalhadores bancários, com base na isonomia que o autor invoca 
na exordial. Confira os arestos abaixo:
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TERCEIRIZAÇÃO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA 
-  LEI  Nº  6019/74  -  APLICAÇÃO ANALÓGICA. Tratando-se  de  serviços 
tipicamente bancários,  a empresa que os realiza, não sendo entidade do 
segmento  bancário,  tem de observar os direitos trabalhistas da categoria 
dos  empregados  em  Bancos,  quanto  ao  empregado  recrutado  para  a 
execução daqueles a profissão ou enquadramento deste há de ser apurada 
pela  atividade  do  destinatário  dos  serviços.  Nessa  terceirização  a 
profissão/enquadramento  do  empregado  se  define  pela  sua  inserção  na 
atividade do tomador de serviços  e  não pelo objetivo social  da empresa 
prestadora  de  serviços.  A  transferência  do  exercício  de  atividades 
tipicamente bancárias para estabelecimentos de natureza distinta não pode 
servir  como  fórmula  para  retirar  direitos  conquistados  pela  categoria.  A 
terceirização não é meio de taxar ao empregado da prestadora de serviços 
direitos  inferiores  aos  que  a  tomadora  deve  praticar  para  seus  próprios 
empregados. Tem pertinência, e aplicação, tanto a analogia do art. 12 da Lei 
6019/74, como o princípio constitucional da isonomia. Direitos de bancários 
reconhecidos.” (TRT 3ª R 3ª Turma 00775-2003-097-03-00-0 RO Rel. Juíza  
Maria Lúcia Cardoso de Magalhães DJMG 17/01/2004 P.04)
.

Diante do contexto acima, denota-se também que o reclamante tem direito 
às mesmas benesses conferidas aos empregados bancários, conforme pleitos lançados 
na inicial.

Via  de  conseqüência  do  acima  exposto,  ficam  deferidas  as  seguintes 
parcelas:

- reconhecimento do vínculo de emprego do autor com o primeiro reclamado 
(Banco BMG) e sua condição de bancário, com direito ao salário de ingresso inerente e 
previsto  em  norma  coletivas,  no  mesmo  patamar  que  se  designa  para  “Pessoal  de 
Escritório” (cláusula 3ª, letra “b” da CCT de 2006/2007), com anotações na CTPS; 

-  diferenças  salariais  a  serem  apuradas  entre  o  salário  efetivamente 
percebido pelo autor na vigência do pacto e o salário atinente ao cargo correspondente (R
$869,33 por mês após 90 dias da data de admissão), conforme previsto na cláusula 3ª, 
letra “b” da CCT dos bancários;

- reflexos das diferenças salariais sobre as horas extras, férias + abono de 
1/3, 13º salário e FGTS + 40%;

- auxílio-refeição e auxílio cesta alimentação, nos precisos termos estatuídos 
nas cláusulas convencionais pertinentes, com vigência no período contratual, observando-
se a compensação dos valores comprovadamente já quitados ao autor  a idêntico título, 
para se evitar o enriquecimento ilícito;

- gratificação de função (55% sobre o salário pertinente ao cargo), conforme 
cláusula 11ª da CCT de 2006/2007 (fl. 21) e reflexos sobre as horas extras, férias + abono 
de 1/3, 13º salário e FGTS + 40%;

-  PL  –  participação  nos  lucros,  a  ser  apurado  de  acordo  com a  norma 
coletiva de trabalho.

Fica prejudicado o exame dos pedidos sucessivos.
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2.3- Horas extras. Reflexos.

O reclamante aduz haver laborado no horário das 08:00 às 18:30/19:00 ho-
ras, gozando de 01 (uma) hora de intervalo, de segunda a sexta-feira. Requereu o paga-
mento das horas extras a partir da 6ª hora trabalhada e seus  reflexos sobre as verbas 
elencadas na inicial (letra “g”). Como pedido sucessivo, requereu o deferimento das horas 
extras realizadas após a 8ª hora e reflexos (letra “h”).

A peça defensiva negou a prestação de serviços em caráter extraordinário e 
afirmou que o autor não era bancário, não fazendo jus a aplicação da jornada prevista no 
art. 224 da CLT. Além disso, o autor exerceu o cargo de gerente comercial, portanto, não 
estava sob as regras consolidadas que cuidam da duração de jornada, na forma do art. 
62, II, da CLT. Não foram anexados registros de ponto.

Como visto acima e ficou demonstrado pelo conjunto da prova coligida ao 
feito, o reclamante exerceu as atividades de bancário, na função denominada de gerente 
comercial. É de salientar que foi a ele deferido o pagamento de gratificação de função 
(55% sobre o salário do cargo) prevista na cláusula 11ª da CCT de 2006/2007.

Para o deslinde da matéria fática deduzida em juízo, necessário se faz, em 
primeiro lugar, definir quais são os requisitos legais necessários para a caracterização 
do cargo de confiança de bancário, uma vez que se trata de questão prejudicial às de-
mais contidas nas peças exordial e defensiva. É o que passo a fazer.

Prevê o  caput do artigo 224 da CLT, a duração da jornada normal de 06 
(seis)  horas  para  os  empregados  que  exerçam suas atividades no  sistema bancário, 
perfazendo um total de 30 (trinta) horas semanais.

O parágrafo 2º do mesmo diploma lega, por sua vez, preceitua:

“As  disposições  contidas  neste  artigo  não  se  aplicam aos  que  exercem 
funções de direção,  gerência,  fiscalização,  chefia  e  equivalentes,  ou que 
desempenhem  outros  cargos  de  confiança,  desde  que  o  valor  da 
gratificação não seja superior a um terço do salário do cargo efetivo”.

Pois bem. Interpretando a disposição supra, verifica-se a existência de 02 
(dois) requisitos cumulativos para a incidência da referida norma, quais sejam: o recebi-
mento de gratificação superior a um terço do cargo efetivo e o exercício de funções de 
confiança. 

Os requisitos são cumulativos. Sobre este aspecto (dualidade de requisitos), 
o colendo TST, por meio da Súmula nº 102, pacificou o entendimento, in verbis:

“II - O bancário que exerce a função a que se refere o parágrafo 2º do artigo 
224  da  CLT  e recebe  gratificação  não  inferior  a  um  terço  do  seu  salário  já  tem 
remuneradas as duas horas extraordinárias excedentes a seis”.

Para os exercentes de cargo de confiança bancário que recebem gratifica-
ção superior a 1/3 (um terço) do seu salário efetivo, a jornada de trabalho a ser aplicada 
é a de 08 (oito) horas, conforme o inciso IV da Súmula 102:
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“IV - O bancário sujeito à regra do artigo 224, parágrafo 2º da CLT cumpre 
jornada de trabalho de 08 (oito)  horas,  sendo extraordinárias as trabalhadas além da 
oitava”.

A  contrario  sensu,  para  todos  aqueles  demais  empregados  que  não  se 
enquadrem nas disposições contidas no parágrafo 2º do artigo 224 da CLT,  a jornada 
será de apenas 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) semanais. Esta é a interpretação do 
caput do artigo 224 da CLT.

A prova oral produzida corrobora o enquadramento do autor na hipótese do 
art.224, §2º, da CLT, pois demonstra o exercício de função de chefia pelo autor, com sig-
nificativo grau de fidúcia. 

A primeira testemunha do autor (FernandoAlves Teixeira) disse “que  o  re-
clamante  ficava  no  escritório  de   07:45  às 18:30/18:40 horas” (fl. 77). A segunda 
testemunha confirmou fato semelhante, ou seja, “que o reclamante trabalhava no horá-
rio de 07:40 às 18:30/18:40  horas” (fl. 78).

A testemunha da reclamada, Jeanine Ivis Sangiorgi, disse que o autor tinha 
liberdade no cumprimento de horário, o que deve ser analisado com certas cautelas em 
face dos depoimentos das testemunhas acima, somado ao fato de que ela ainda trabalha 
para a primeira reclamada, em função de gerência.

Portanto, o autor deverá ser enquadrado naquelas funções delineadas no 
parágrafo 2º, do artigo 224 da CLT, afastando-se, contudo, a regra excepcional do art. 
62, II, da CLT.

A gratificação deferida ao autor não se destina ao pagamento do labor ex-
traordinário excedente, conforme previsão contida em norma específica. A gratificação 
de função é decorrente da maior responsabilidade do cargo ocupado pelo autor, não ser-
vindo, portanto, como forma e meio legal de quitação das horas suplementares efetiva-
mente laboradas.

Reconhecido que as atividades exercidas pelo autor atraem a aplicação 
da  jornada  prevista  no  §2º do  artigo  224  da  CLT  (08  horas  diárias  e  44  horas 
semanais),   condeno  os  reclamados  a  pagar  ao  reclamante  as  horas  extras  que 
excedem a 8ª hora diária efetivamente trabalhada.

Assim, deve prevalecer a seguinte jornada para a apuração das horas 
extras,  ou seja,  das 08:00 às 18:45 horas (média),  com uma hora de intervalo,  de 
segunda a sexta-feira.

O cálculo observará os dias efetivamente trabalhados, excluindo-se todos os 
períodos de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho comprovados, a que título 
for.

A base de cálculo das horas extras será composta de todos os valores re-
cebidos pelo reclamante de natureza salarial (Súmula nº 264 do TST), quais sejam: piso 
salarial e gratificação de função. Aplica-se no presente caso o divisor 220, devendo ser 
computado o adicional previsto o mínimo de 50% na ausência de percentual superior em 
face de norma coletiva.
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Por  serem habituais,  as  horas  extras  refletem nos  descansos  semanais 
remunerados (inclusive sábados e feriados, por força das CCTs). Estes (HE + DSR), por 
sua vez, refletem no pagamento das férias acrescidas de 1/3, 13º salários, FGTS + 40% 
conforme pedido arrolado na letra “g” da inicial (fl. 07). 

2.4- Multa convencional

Em virtude do descumprimento  de  normas coletivas apontadas na inicial 
(referentes ao inadimplemento dos benefícios de vale refeição, auxílio cesta alimentação, 
auxílio  refeição,  PLR,  salário  de  ingreso),  acolho  o  pedido  de  pagamento  da  multa 
prevista nos instrumentos coletivos, a exemplo do que preconiza a  cláusula. 44ª da CCT.

2.5– Da responsabilidade das reclamadas.

Diante da irregularidade verificada nos autos quanto à  contratação do  re-
clamante,  as  reclamadas  deverão  responder   solidariamente   pelas obrigações decor-
rentes da presente decisão, por força do disposto no  art. 9º da CLT e art. 942 do Código 
Civil.

2.6 – Justiça gratuita.

Declarada a pobreza, no sentido legal, defiro ao autor o benefício da justiça 
gratuita,  na  forma  do  art.  790,  par.  3º,  da  CLT,  isentando-o  de  eventuais  custas 
processuais.

2.7- Juros e correção monetária - recolhimentos previdenciários e fiscais.

Sobre os valores deferidos, que serão  apurados  em  liquidação  de sentença, 
incide correção monetária, considerando-se os  índices  dos  meses imediatamente posterio-
res aos trabalhados, na forma da Súmula nº 381 do  TST e juros de mora de 1% ao mês, a 
partir da propositura da ação (art.  883  da CLT e Súmula nº 200 do TST).

A reclamada deverá proceder  ao  recolhimento  da   contribuição previdenciária 
e do imposto de renda, se for o caso,  autorizada  a  dedução dos valores devidos pelo recla-
mante. 

O réu  comprovará  nos  autos  os  recolhimentos  da   Contribuição Previdenciá-
ria e do Imposto de Renda, sob pena de execução quanto  àquela  e de encaminhamento de 
ofício à Receita Federal do  Brasil,  quanto  ao  IRRF, devendo comprovar também o  paga-
mento  da  sua  cota-parte  na  contribuição previdenciária, sob a mesma pena, observados 
os prazos legais  para  aqueles recolhimentos.

2.8– Compensação. Dedução.

Não há de se autorizar a compensação, vez que não se vislumbra qualquer 
dívida trabalhista do autor perante as rés.

Autoriza-se  a  dedução  de  parcelas  quitadas  a  mesmo  título  daquelas 
deferidas nesta decisão, conforme se apurar em liquidação.

DISPOSITIVO
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EM FACE DO EXPOSTO, rejeito as preliminares de inépcia e carência de 
ação,  e,  no  mérito,  resolvo  JULGAR PROCEDENTES,  EM  PARTE,  os  pedidos 
formulados  por  CÁSSIO  DE  OLIVEIRA  LARA  em  face  de  PADRÃO  DE  VIDA 
CORRETORA  DE  SEGUROS  E  REPRESENTAÇÕES  LTDA  e  BANCO  BMG  S.A.  e 
PRESTASERV – PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, para condenar as reclamadas, 
solidariamente,   a  pagar  ao  autor  as  seguintes  parcelas,  a  serem  apuradas  em 
liquidação de sentença, conforme fundamentos acima, a saber: 

a)  reconhecimento  do  vínculo  de  emprego  do  autor  com  o  segundo 
reclamado (Banco BMG) e sua condição de bancário, com direito ao salário de ingresso 
inerente e previsto em norma coletiva, no mesmo patamar que se designa para “Pessoal 
de Escritório” após 90 dias da data de ingresso (cláusula terceira, letra “b” da CCT), com 
anotações na CTPS; 

b)  diferenças  salariais  a  serem  apuradas  entre  o  salário  efetivamente 
percebido pelo autor na vigência do pacto e o salário atinente ao cargo correspondente (R
$869,33 por mês após 90 dias da data de admissão), conforme previsto na cláusula 3ª, 
letra “b” da CCT dos bancários;

c) reflexos das diferenças salariais sobre as horas extras, férias + abono de 
1/3, 13º salário e FGTS + 40%;

d)  auxílio-refeição  e  auxílio  cesta  alimentação,  nos  precisos  termos 
estatuídos nas cláusulas convencionais pertinentes, com vigência no período contratual, 
observando-se a compensação dos valores comprovadamente já quitados ao autor  a 
idêntico título, para se evitar o enriquecimento ilícito;

e)  gratificação  de  função  (55%  sobre  o  salário  pertinente  ao  cargo), 
conforme cláusula 11ª da CCT de 2006/2007 (fl. 21) e reflexos sobre  as horas extras, 
férias + abono de 1/3, 13º salário e FGTS + 40%;

f)  PL –  participação  nos lucros,  a  ser  apurado de  acordo com a  norma 
coletiva de trabalho.

g) horas extras e reflexos;
h) multa convencional.

Autoriza-se a dedução de parcelas quitadas sob o mesmo título daquelas 
deferidas nesta decisão, conforme se apurar em liquidação.

Deferidos os benefícios de Justiça Gratuita ao autor.

As  verbas  serão  apuradas  em  liquidação  de  sentença,  autorizados  os 
descontos legais cabíveis, incidindo juros e correção monetária,  na forma das Súmulas 
381  e 200 do TST, sem prejuízo dos demais parâmetros estabelecidos.

Descontos fiscais e previdenciários na forma da Consolidação dos Provi-
mentos da CGJT do TST, considerando-se, como de natureza salarial, para fins da regra 
prevista no artigo 832 da CLT, devendo incidir sobre as verbas  seguintes: diferenças sa-
lariais; horas extras e reflexos sobre repousos +  13º salário; comissões.

A importância devida a título de IR deverá incidir sobre a totalidade das ver-
bas tributáveis, a teor do que prevê o Decreto 3.000/99, nos termos da OJ 228 da SDI-1 
do C. TST. Autoriza-se, desde já, a retenção das parcelas devidas pelo reclamante. 

Os valores fiscais e previdenciários deverão ser recolhidos e comprovados 
pelas reclamadas, no prazo de 10 dias a contar da data do trânsito em julgado desta 
decisão, sob pena de execução das quantias equivalentes.
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O FGTS se sujeita à correção pelos mesmos índices aplicáveis aos demais 
débitos trabalhistas, conforme dispõe a  OJ 302 da SDI-I do TST.

Expedir ofício à DRT e ao INSS. 

Intime-se a União, nos termos do art. 832, § 4º da CLT.
 

Custas  pelas  reclamadas  no  importe  de  R$400,00,  calculadas  sobre   R
$20.000,00, valor da condenação.

Cientes as partes, na forma da Súmula 197 do TST.

Em seguida, encerrou-se a audiência.

                                                                                
CLAUDIA EUNICE RODRIGUES

           Juíza do Trabalho

CER/MC
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