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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

Conciliar também é realizar justiça

PROCESSO nº 0000243-19.2019.5.09.0028 (RORSum)

RECORRENTE: SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DO PARANA

RECORRIDO: URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S/A

RELATOR: CLÁUDIA CRISTINA PEREIRA

RELATÓRIO

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de RECURSO

, provenientes da ORDINÁRIO - RITO SUMARÍSSIMO (11886) MM. 19ª VARA DO TRABALHO

.DE CURITIBA

Relatório dispensado, nos termos do art. 852-I da CLT.

FUNDAMENTAÇÃO

ADMISSIBILIDADE

Regularmente interposto,  do recurso ordinário, assim comoCONHEÇO

das  contrarrazões.

PRELIMINARES

CONFISSÃO DA RECLAMADA

O autor sustenta que a ré confessou que os advogados por ela contratados

são titulares do direito ao recebimento da gratificação objeto da pretensão, pois em sede de contestação

apresentou a tese de que a gratificação pleiteada foi incorporada na remuneração dos substituídos.

Requer, portanto, seja declarada a confissão da ré com relação aos pedidos iniciais e consequentemente

seja a demanda julgada procedente.
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Sem razão.

A confissão ocorre quando a parte expressamente admite, de forma

voluntária, a verdade  de um fato, contrário ao seu interesse e favorável ao adversário, conforme prevê o

art. 389 do CPC, aplicável ao processo do trabalho por força do art. 769 da CLT.

No caso em questão, em que pese o réu afirmar em sua contestação que a

gratificação pleiteada na petição inicial foi incorporada por meio do art. 8º da Lei nº 8767/95 ao

vencimento de determinados cargos, explicitou que a legislação mencionada não se aplica aos

substituídos, de modo que apresentou um fato extintivo do direito do autor e não confessou os fatos

narrados na inicial.

Assim, não há se falar em confissão da ré quanto ao direito dos

substituídos de receberem a gratificação prevista na Legislação Municipal, sendo que o mérito da questão

será analisado nos tópicos a seguir.

Por tais motivos,  a preliminar.rejeita-se

MÉRITO

Recurso de SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DO PARANA

GRATIFICAÇÃO

A parte recorrente destaca que os advogados da URBS são servidores

públicos e que, portanto, o art. 3º da Lei Municipal nº 8376/94 é aplicável a eles. Ressalta, ainda, que de

acordo com a Lei Municipal n º 7671/91 as sociedades de economia mista integram a administração

indireta, de modo que a lei municipal em análise não teria aplicação apenas para os advogados

estatutários de autarquias e fundações públicas.

Além disso, o sindicato sustenta que jamais houve a incorporação da

referida gratificação na remuneração dos substituídos. Destaca que a alegação de incorporação é tese de

defesa extintiva do direito do autor, sendo que seria ônus da ré comprovar as suas alegações.

Finalmente, sustenta que não houve revogação do art. 3º da Lei Municipal

nº 8376/94 pela Lei Municipal nº   8767/95, pois esta teria por objeto a Fundação Cultural de Curitiba

(FCC), que não tem qualquer relação com a ré.
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Analiso.

O art. 3º, da Lei Municipal nº 8376/1994 assim dispõe:

Art. 3º - A partir de 1º de janeiro de 1994, ficam instituídas as gratificações jurídica e de
projetos, obras e serviços, que serão pagas na base de 20% (vinte por cento) dos
vencimentos básicos dos integrantes das carreiras de Procurador/Advogado/Assessor
Jurídico, Engenheiro/Arquiteto, respectivamente, no exercício de suas funções no âmbito
da . (grifoAdministração Direta, Indireta e Legislativo do Município de Curitiba
nosso)

Pela leitura do respectivo artigo, denota-se que há a previsão de

pagamento da gratificação às carreiras de procurador/advogado/assessor jurídico, sendo essa a função

exercida pelos substituídos (agente profissional - advogado).

Note-se que não há no dispositivo citado qualquer vedação ao pagamento

da gratificação aos empregados da ré URBS, admitidos pelo regime da CLT. Ao contrário, a legislação

estabelece que a verba é devida aos integrante da carreira de advogado "no âmbito da Administração

Direta, Indireta e Legislativo do Município de Curitiba".

Assim, tendo em vista que a URBS é sociedade de economia mista e por

tal razão integrante da Administração Pública Indireta, a Lei Municipal nº 8376/94 é aplicável à ré, já que

não exclui de seu âmbito de aplicação os empregados contratados pelo regime celetista. Portanto, os

substituídos fazem jus à gratificação paga no exercício da função de advogados.

Após a conclusão de que os substituídos fazem jus ao pagamento da

gratificação, passa-se à análise da incorporação ou não do valor a partir da Lei Municipal nº 8767/95 e

revogação tácita do artigo supra transcrito.

O art. 8º da Lei Municipal nº 8767/95 dispõe que:

Art. 8º - A partir de 1º de dezembro de 1995, as gratificações criadas pelo art. 3º, da Lei
nº 8.376, de 17 de março de 1994, ficam incorporadas aos vencimentos básicos de todos
os integrantes dos respectivos cargos ,elencados no "caput" daquele artigo
independentemente da percepção das mesmas, sendo estendido o beneficio aos
servidores aposentados, independentemente da incorporação das mesmas aos seus
proventos.

Parágrafo único - Os valores dos padrões 89, 90 e 91 das tabelas de vencimentos da
Administração Direta, Autárquica e Fundacional e do Legislativo Municipal, ficam
majorados por força das gratificações previstas no "caput" deste artigo.

Pela interpretação literal do texto legal denota-se que foi determinada a

incorporação da gratificação jurídica e de projetos instituída pela Lei nº 8376/94 a todos os integrantes
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dos cargos nela mencionados, quais sejam, de Procurador/Advogado/Assessor Jurídico, Engenheiro

/Arquiteto, respectivamente, no exercício de suas funções no âmbito da Administração Direta, Indireta e

Legislativo do Município de Curitiba.

A lei nº 8767/95, ao contrário da tese recursal, não trata apenas de

matérias que dizem respeito à Fundação Cultural de Curitiba, mas abrange outras instituições, de modo

que a legislação é sim aplicável ao caso.

Todavia, a ré admitiu que não efetuou a incorporação da referida

gratificação ao vencimento dos substituídos, com base no entendimento de que estes não seriam atingidos

pela Lei 8376/94, tese esta que já foi afastada, conforme fundamentação supra.

Assim sendo, uma vez que os substituídos fazem jus à gratificação

instituída pela Lei Municipal nº 8376/94, que posteriormente foi incorporada aos vencimentos por meio

da Lei Municipal nº 8767/95,  para condenar a ré ao pagamento das gratificações devidas,reforma-se

considerado o período imprescrito (desde 20.03.2014), a todos os substituídos que se enquadram na

categoria de advogados empregados da URBS, devendo o percentual ser implantado na folha salarial dos

substituídos a partir do trânsito em julgado da presente decisão. Sobre o valor devido, incide juros e

correção monetária, conforme pedido inicial. São devidos também os depósitos de FGTS no importe de

8%.

FGTS

Na petição inicial o autor requereu a incidência da prescrição trintenária

no tocante ao FGTS.

Sem razão.

De acordo com o voto do relator Ministro Gilmar Mendes proferido no

ARE709212/DF, os efeitos dados à decisão que altera a prescrição do FGTS de trintenária para

quinquenal, foram "ex nunc", ou seja, prospectivos.

Dessa forma, o entendimento que vigora atualmente no TST, baseado no

julgamento realizado pelo STF é no sentido de que nos casos em que a ausência de depósitos do FGTS

tenha ocorrido após a data do julgamento proferido pelo STF (13/11/2014), aplica-se a prescrição

quinquenal. No entanto, para os casos em que na data de julgamento (13/11/2014) o prazo prescricional

já estava em curso por conta da ausência de depósitos de FGTS, aplica-se a modulação dos efeitos acima

explicitada, ainda que a ação tenha sido ajuizada na Justiça do Trabalho apenas após 13/11/2014.
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Neste sentido, colacionam-se as seguintes ementas do TST:

FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. LIMITE DE DOIS ANOS APÓS A
EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. SÚMULA N.º 362 DESTA CORTE
SUPERIOR. DECISÃO PROFERIDA PELO STF NOS AUTOS DO ARE-709212/DF.
SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. Conquanto o Supremo
Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Processo n.º STF-ARE-709.212/DF,
tenha decidido que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados
no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS é quinquenal, e não trintenário, ao
caso dos autos permanece aplicável o entendimento jurisprudencial sedimentado na
Súmula n.º 362 deste Tribunal superior, na medida em que a excelsa Corte decidiu, por
maioria, modular os seus efeitos, aplicando a regra da prescrição quinquenal para os
casos em que a ausência de depósitos do FGTS tenha ocorrido após a data do
julgamento. Para os casos em que o prazo prescricional encontra-se em curso, decidiu-se
aplicar o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir
deste julgamento. 2. Esta Corte superior, atenta à comando expresso na decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal, recentemente incorporou o item I à Súmula n.º 362, de
seguinte teor: "I - Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014,
é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de
contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato".
3. Não sendo esta a hipótese dos autos, na medida em que a presente ação trabalhista foi
ajuizada em março de 2010, permanece inalterada a conclusão quanto a encontrar-se o
acórdão prolatado pelo Tribunal Regional em consonância com os termos do item II da
referida Súmula n.º 362, ao consagrar o entendimento de que "é trintenária a prescrição
do direito de reclamar contra o não-recolhimento da contribuição para o FGTS,
observado o prazo de 2 (dois) anos após o término do contrato de trabalho". 4. Agravo de
Instrumento a que se nega provimento. Processo: AIRR - 416-77.2010.5.19.0061 Data de
Julgamento: 21/10/2015, Relator Desembargador Convocado: Marcelo Lamego
Pertence, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 23/10/2015.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PRESCRIÇÃO.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. REFLEXOS NOS DEPÓSITOS DO FGTS. A nova
compreensão do STF, nos termos da decisão proferida no ARE709212/DF, publicada em
19/2/2015, que alterou de trinta para cinco anos o prazo prescricional para reclamar
contra o não recolhimento do FGTS, somente é aplicável às ações ajuizadas após a data
do seu julgamento ocorrido em 13/11/2014, ante a modulação dos efeitos, o que ensejou
a nova redação da Súmula nº 362 desta Corte: "I - Para os casos em que a ciência da
lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar
contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos
após o término do contrato; II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em
curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta
anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212
/DF).". Portanto, a referida decisão do STF não atinge a presente ação, uma vez que
ajuizada em 2008. Diante desse contexto, quanto ao pedido dos reflexos do auxílio-
alimentação, pago durante toda a contratualidade, sobre o FGTS, incide a prescrição
trintenária, nos termos do item II da Súmula nº 362/TST. Precedentes. Não há, pois,
violação do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal tampouco contrariedade às Súmulas
nº 206 e 294 do TST, estando superado o exame da divergência colacionada, nos termos
da Súmula 333 deste Tribunal c/c o art. 896, § 4º, da CLT. Processo: AIRR - 36600-
58.2008.5.15.0111 Data de Julgamento: 09/12/2015, Relator Ministro: Alexandre de
Souza Agra Belmonte, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 11/12/2015."

Na hipótese, o ajuizamento da ação é posterior à data do julgamento pelo

Supremo Tribunal Federal, de modo que a modulação de efeitos da decisão proferida nos autos ARE

709212, nos termos do item II da Súmula 362, atinge o presente feito. Veja-se que a ação foi ajuizada em

20.03.2019 e as gratificação pleiteadas são devidas desde 22.03.1994 (desde a publicação da Lei nº 8376

/94).

Assim, considerando que, na data do julgamento pelo C. STF, o prazo

prescricional estava em curso (desde 22.03.1994), deve-se aplicar a prescrição quinquenal, a partir de 13
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de novembro de 2014, nos termos da Súmula 362, II, do c. TST. Isso porque, conforme critério de

modulação estabelecido pelo STF, o prazo contado dessa forma, tem data de término (13 de novembro de

2019) anterior àquela em que se esgotaria a prescrição trintenária contada do início do contrato, qual seja,

22.03.2024.

Nesse prumo,   prescrição relativa aos depósitos do FGTS devidos é

trintenária.

 

JUSTIÇA GRATUITA

Para a concessão do benefício da justiça gratuita ao sindicato que atua na

condição de substituto processual faz-se necessária a prova robusta da fragilidade econômica do ente, não

bastando a simples declaração de insuficiência econômica. Portanto, inaplicável a OJ 304 da SDI-1 do

TST ao caso em tela, em especial por não se tratar de pessoa física.

Nessa linha de argumentação é a jurisprudência firmada no âmbito do

TST no sentido de que a concessão de justiça gratuita aos Sindicatos depende da demonstração

inequívoca de que a entidade não pode arcar com as despesas das custas processuais e que desserve, para

tal fim, a simples declaração de hipossuficiência econômica, face à necessidade de efetiva comprovação

do estado de dificuldade financeira alegado. Aplico os seguintes precedentes como razões para a

justificação adequada da decisão aqui tomada:

"SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA
GRATUITA. NÃO PROVIMENTO. 1. Esta Colenda Corte possui o entendimento
segundo o qual não é cabível o deferimento do benefício da justiça gratuita ao sindicato
que atua na condição de substituto processual, salvo comprovada insuficiência
econômica que o impeça de efetuar o recolhimento das custas processuais, o que não
ocorreu no caso dos autos. 2. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
(Processo: AIRR-13640-23.2005.5.05.0134, Relator Ministro Guilherme Augusto
Caputo Bastos, 7ª Turma, DEJT 7/5/2010).

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - ISENÇÃO DAS DESPESAS
PROCESSUAIS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA DA PESSOA JURÍDICA LEGITIMADA PARA A AÇÃO -
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA
PESSOA JURÍDICA LEGITIMADA PARA AÇÃO. A assistência judiciária gratuita,
benefício previsto nas Leis nºs 1.060/50 e 5.584/70, é dirigida às pessoas físicas cuja
situação econômica não lhes permita custear as despesas do processo sem prejuízo do
próprio sustento ou da família. Em se tratando de pessoas jurídicas, embora se venha
admitindo a concessão da assistência judiciária gratuita, destas se exige, para tanto, a
demonstração cabal da impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Nesse
passo, revela-se infundado o pedido de assistência judiciária do sindicato, parte na
relação processual, haja vista que baseado apenas na declaração de fragilidade
econômica, sem a devida comprovação. Recurso de embargos conhecido e desprovido
(Processo: E-ED-RR - 2771-28.2010.5.09.0000 Data de Julgamento: 24/04/2014, Relator
Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Subseção I Especializada em Dissídios
Individuais, Data de Publicação: DEJT 02/05/2014).
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RECURSO DE REVISTA. APELO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 13.015
/2014. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO AO SINDICATO ATUANDO COMO
SUBSTITUTO PROCESSUAL. CONDIÇÕES. Em relação ao deferimento do benefício
da justiça gratuita ao Sindicato, atuando na condição de substituto processual, a
jurisprudência desta Corte Superior caminha no sentido de que a condição de
miserabilidade de pessoa jurídica tem de ser cabalmente demonstrada. No caso dos
autos, o ente sindical não logrou demonstrar tal condição, devendo ser mantida a decisão
regional. Recurso de Revista não conhecido. (RR - 860-38.2015.5.14.0041, Relatora
Ministra Maria de Assis Calsing, Julgamento em 15/06/2016, 4ª Turma, Publicado no
DEJT em 17/06/2016)"

Esta 2ª Turma entende que a concessão dos benefícios da justiça gratuita à

sindicato exige a comprovação da hipossuficiência econômica da entidade, na forma do precedente

26566-2015-007-09-00-1, RO 23043/2015, publicado em 24 de junho de 2016, de Relatoria do Des.

Cássio Colombo Filho.

Incabível a concessão dos benefícios da justiça gratuita, portanto, por

tratar-se de pessoa jurídica, não sendo suficiente a mera declaração, dependendo de prova da

insuficiência de recursos, o que não é o caso, já que na hipótese dos autos, não foi apresentada prova da

ausência de meios financeiros para suportar o pagamento das custas processuais.

Indefere-se a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

HONORÁRIOS ASSISTENCIAIS

Busca o Sindicato-autor a reforma na sentença para que a recorrida seja

condenada ao pagamento dos honorários advocatícios assistenciais, no importe equivalente a 15% do

montante condenatório devido.

Com efeito, conforme atual entendimento do TST aplicável no caso dos

autos, confere-se ao ente sindical, na qualidade de substituto processual, o direito aos honorários

advocatícios, sem que lhe seja exigível provar o preenchimento do requisito previsto no art. 14 da Lei

5.584/1970, qual seja a comprovação de que os empregados por ele substituídos teriam situação

econômica que não lhes permitiria demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da família; conforme

consubstanciado nos itens III e V da Súmula 219 do TST (Súmula nº 219 do TST HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO (alterada a redação do item I e acrescidos os itens IV a VI em

decorrência do CPC de 2015) - Res. 204/2016, DEJT divulgado em 17, 18 e 21.03.2016 (...) III - São

devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como substituto processual e

nas lides que não derivem da relação de emprego. (...) V - Em caso de assistência judiciária sindical ou

de substituição processual sindical, excetuados os processos em que a Fazenda Pública for parte, os
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honorários advocatícios são devidos entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor

da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor

atualizado da causa (CPC de 2015, art. 85, § 2º). 9...).

A propósito, a jurisprudência do TST:

"Assim, o atual entendimento deste Tribunal é no sentido de conferir ao ente sindical, na
qualidade de substituto processual, o direito aos honorários advocatícios, sem que lhe
seja exigível a comprovação de preenchimento do requisito previsto no art. 14 da Lei nº
5.584/1970, qual seja a comprovação de que os empregados por ele substituídos teriam
situação econômica que não lhes permitiria demandar sem prejuízo do próprio sustento
ou da família. Nesse sentido, seguem os precedentes da SDI-1 do TST: "RECURSO DE
EMBARGOS REGIDO PELA LEI 11.496/2007. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AÇÃO PROPOSTA POR SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO
PROCESSUAL. SÚMULA 219, III, DO TST. Controvérsia acerca da necessidade de
declaração de hipossuficiência econômica dos substituídos para fins de honorários
advocatícios em ação proposta pelo sindicato na condição de substituto processual.
Reconhecida a legitimidade ampla para atuar na defesa coletiva da categoria, como
substituto processual, e, diante da sua constituição na forma de associação, à luz do art.
511 e seguintes da CLT, aplica-se ao sindicato, quando autor de demandas coletivas, as
disposições do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública, que
fazem remissão ao Código de Processo Civil, como norma subsidiária de aplicação às
demandas coletivas quanto aos honorários advocatícios (arts. 19 e 21 da Lei 7.347/1985
e 90 da Lei 8.078/90). Com a inserção do item III na Súmula 219, pelo Tribunal Pleno,
mediante a Resolução 174, de 24 de maio de 2011, este Tribunal Superior pacificou a
matéria ao entendimento de que -são devidos os honorários advocatícios nas causas em
que o ente sindical figure como substituto processual-. Não se exige, portanto, a
observância dos requisitos do art. 14 da Lei 5.584/70, in casu, a declaração de
insuficiência econômica de cada substituído processualmente. Há precedentes da SBDI-
1. Recurso de embargos conhecido e provido." (E-ED-RR-76701-26.2006.5.05.0002,
Rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, SDI-1, DEJT 28/9/2012) "RECURSO DE
EMBARGOS DO SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DECISÃO DE TURMA QUE ENTENDE SER NECESSÁRIA
COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS SUBSTITUÍDOS. O entendimento
desta c. Corte, consagrado no item III da Súmula nº 219, é o de que são devidos os
honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como substituto
processual e nas lides que não derivem da relação de emprego. Recurso de Embargos
conhecido e provido." (E-ED-RR-50300-67.2005.5.03.0135, Rel. Min. Aloysio Corrêa
da Veiga, SDI-1, DEJT 31/8/2012). "RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTOS
SOB A ÉGIDE DA LEI N° 11.496/2007. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE REVISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SINDICATO.
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SÚMULA N° 219, III, DO TST. 1. Nos moldes da
Súmula n° 219, III, do TST, são devidos os honorários advocatícios nas causas em que o
ente sindical figure como substituto processual e nas lides que não derivem da relação de
emprego. 2. In casu, o acórdão turmário entendeu que não havia como se deferir
honorários advocatícios ao sindicato que atua como substituto processual, sem que se
comprovasse a insuficiência econômica de cada substituído. 3. Por conseguinte, a
decisão turmária merece reforma, no sentido de adequar-se à jurisprudência desta Corte
Superior, consubstanciada no verbete sumulado supramencionado, com consequente
deferimento dos honorários pleiteados. Recurso de embargos conhecido e provido." (E-
ED-RR-103900-23.2006.5.05.0002, Rel. Min. Dora Maria da Costa, SDI-1, DEJT 29/6
/2012)

(...)

Como consequência lógica do conhecimento do recurso de revista por contrariedade à
Súmula nº 219, III, do TST, dou-lhe provimento para, reformando o acórdão regional,
condenar a reclamada ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 15%
sobre o valor da condenação, observado o teor da Orientação Jurisprudencial nº 348 da
SDI-1 desta Corte. (Processo: RR - 21200-66.2004.5.05.0161. Número no TRT de
Origem: RO-21200/2004-0161-05. Órgão Judicante: 8ª Turma Relatora: Ministra Dora
Maria da Costa. Acórdão publicado em 8/3/2013)"
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Precedente recente da Turma: julgado nos autos TRT-PR-02624-2015-

121-09-00-6 (RO 16815/2016), acórdão de 23/6/2017) de minha relatoria.

Ante o exposto,  para condenar a ré ao pagamento de honoráriosdefere-se

assistenciais no percentual de 15% sobre o valor líquido apurável em execução.

 

Acórdão

Em Sessão Ordinária realizada nesta data, sob a Presidência da

Excelentíssima Desembargadora Ana Carolina Zaina; presente o Excelentíssimo Procurador Luis Carlos

Cordova Burigo, representante do Ministério Público do Trabalho; computados os votos dos

Excelentíssimos Desembargadores Claudia Cristina Pereira, Carlos Henrique de Oliveira Mendonca e

Cassio Colombo Filho, acompanhou o julgamento o advogado Michael Willian Conradt inscrito pela

parte recorrente;  os Desembargadores da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ªACORDAM

Região, por unanimidade de votos, ADMITIR O RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO

, bem como as respectivas contrarrazões; e . NoAUTOR REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA

mérito, por igual votação,  para, nos termos da fundamentação: DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO

 condenar a ré ao pagamento das gratificações devidas e dos depósitos de FGTS relativos a tais valores,a)

considerado o período imprescrito (desde 20.03.2014), a todos os substituídos que se enquadram na

categoria de advogados empregados da URBS, devendo o percentual da gratificação ser implantado na

folha salarial dos substituídos a partir do trânsito em julgado da presente decisão;  condenar a ré aob)

pagamento de honorários assistenciais no percentual de 15% sobre o valor líquido apurável em execução.

Custas pela ré, no importe de R$ 600,00, calculadas sobre o valor

provisoriamente arbitrado à condenação de R$ 30.000,00.

Intimem-se.

Curitiba, 3 de março de 2020.

Assinatura
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CLÁUDIA CRISTINA PEREIRA
Relatora
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