
CÓPIA 
EXMO. SENHOR DOUTOR JUIZ DA 	 VARA DO TRABALHO DE 

ANGRA DOS REIS - Rj. 

SINDICATO 
Dos AUXILIAlnr, 
DE ADMINISTRAÇÃO 
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SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO - SAAE/RJ, entidade sindical profissional, inscrito no CNPJ sob 

o n2  31.249.428/0001-04, com sede na Rua dos Andradas, n2  96, Grupos 701/703 e 

802/803, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.051-000, vem, por seus advogados, na 

qualidade de substituto processual dos empregados (auxiliares de administração 

escolar) da primeira reclamada, conforme lhe autoriza o artigo 82, inciso III, da 

Constituição Federal de 1988, propor a presente 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA COLETIVA, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS PARCIAIS DA TUTELA JURISDICIONAL 

em face de ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CULTURA E DO ESPORTE DA COSTA 

VERDE ANGRA DOS REIS E PARATY - AMIGOS, associação privada, inscrita no 

CNPJ sob o n2  02.395.530/0001-01, do ramo de atividades de associações de defesa 

de direitos sociais e atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte, 

com sede na Avenida A, s/n2, Vila de Praia Brava, Angra dos Reis - RJ, CEP 23.908-

000, ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S/A - ELETRONUCLEAR, sociedade de 

economia mista, inscrita no CNPJ sob o n2  42.540.211/0001-67, do ramo de geração 

de energia elétrica, com sede na Rua da Candelária, n2  65 - 22  andar ao 142  andar, 

Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.091-020, e ESTADO DO RIO DE JANEIRO, órgão 

público do Poder Executivo Estadual, inscrito no CNPJ sob o n2  42.498.600/0001-71, 

com sede na Rua Pinheiro Machado, s/n2, Palácio Guanabara, Laranjeiras, Rio de 

Janeiro - RJ, CEP 22.231-901, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir aduzidos: 

De plano, requer, o Sindicato autor, que as futuras intimações dos atos 

processuais sejam encaminhadas para o endereço sito na Rua dos Andradas, n2  96, 

Grupos 701/703 e 802/803, Centro, Rio de janeiro - RJ, CEP 20.051-000, e que 

as futuras publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do Dr. Marcelo Luís 

Bromonschenkel, advogado subscritor da presente e inscrito na OAB/Rj sob o n° 

113.697, tudo sob pena de nulidade. 
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I - DA LISTA DOS SUBSTITUÍDOS: 

01 - O Sindicato autor (SAAE/RJ) destaca, nesta oportunidade, a sua qualidade de 

substituto processual dos empregados de sua categoria de trabalhadores na 

primeira demandada (aqueles auxiliares de administração escolar), salientando 

também que deixa de juntar as listagens nominativas dos referidos empregados com 

suas respectivas remunerações, haja vista que a primeira reclamada não lhe 

entregou as aludidas listagens, obrigatórias e anuais, referentes aos anos de 2013 e 

2014, em clara afronta à Lei e aos Precedentes Normativos n2  41 (ex-PN n2  60) e n2  

111, ambos do Colendo TST, pelo que o demandante suplica para que a primeira 

reclamada seja compelida à apresentação de tais listagens, juntamente com a 

defesa, referentes aos anos de 2013 e 2014, sob pena de multa diária a ser 

oportunamente arbitrada por V. Exa.. 

II - DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA: 

02 - Requer, o autor, para os devidos fins de fato e de Direito, os benefícios da 

Assistência Judiciária e da Gratuidade de Justiça (Lei n° 1.060/1950, Lei n2  

5.584/1970 e Lei n2  7.115/1983), tendo em vista a defesa, por meio da presente 

ação, dos interesses coletivos dos empregados da primeira reclamada (aqueles 

pertencentes à categoria dos auxiliares de administração escolar), sendo certo que 

todos os aludidos trabalhadores são hipossuficientes economicamente e não 

poderiam arcar com o pagamento das custas judiciais sem prejuízo próprio e 

de seus familiares. 

03 - Importante salientar que o instituto da gratuidade de acesso à Justiça, numa 

interpretação teleológica, invocando-se o Princípio da Isonomia, pode ser aplicado 

à pessoa jurídica sem ferir seus objetivos. Muito ao contrário, interpretando-se a Lei 

n2  1.050/60, desta forma, extrai-se dela suas reais finalidades. Assim, não há dúvidas 

de que o acesso à Justiça gratuita é extensível às pessoas jurídicas, mormente no caso 

em tela, já que se trata de entidade sem fins lucrativos (sindicato de categoria 

profissional), atuando em defesa de seus substituídos, todos empregados da 

primeira ré e hipossuficientes economicamente, não existindo qualquer óbice de 

ordem legal para que a pessoa jurídica também seja beneficiária da gratuidade de 

justiça. 

04 - Ademais, o artigo 606, § 22, da CLT, confere à entidade sindical os privilégios da 

Fazenda Pública - Lei n2  6.830, de 22 de setembro de 1980, DOU de 24/09/80, em 

especial o que lhe garante a Gratuidade de Justiça, conforme artigo 39, in verbis: 
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miserabilidade. Todavia, demonstrada a inveridicidade das alegações 

de carência financeira do sindicato, não pode ser deferida a benesse." 

(TRT da 52  Região - Ac. n2  1.330/06 42. T Proc. n 2  00125-2005-134-05-

01-3-AI Rei. Des.Valtércio Oliveira). 
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09 - Desse modo, vê-se, pois, a possibilidade jurídica da concessão dos almejados 

benefícios ao sindicato da classe trabalhadora atuando como substituto processual, 

conquanto seja pessoa jurídica (como na hipótese destes autos). 

10 - Corroborando de maneira substancial com esta tese, o Superior Tribunal de 

Justiça, em julgados reiterados, vem proclamando ser possível a concessão do 

benefício da gratuidade judiciária a pessoas jurídicas com e sem finalidade lucrativa, 

sendo que, quanto àquelas primeiras, é necessária a prova de sua dificuldade 

financeira, e, em relação a estas últimas, havendo presunção de que não podem arcar 

com as custas e demais despesas do processo, despicienda se faz a prova desse óbice. 

11 - Noutra guisa, sob o prisma teleológico, a concessão da gratuidade judiciária ao 

sindicato, enquanto substituto processual, é um meio de adequar o texto da Lei à sua 

finalidade social, qual seja, garantir a todos, seja pessoa física ou jurídica, o amplo 

acesso à Justiça. Restringir a gratuidade judiciária ao sindicato seria, ainda que 

indiretamente um modo de dificultar e, até mesmo, restringir o acesso ao Poder 

Judiciário ao órgão da classe trabalhadora. 

12 - Portanto, amparado nos dispositivos legais acima mencionados, na Doutrina e 

na Jurisprudência, verifica-se que não existe obstáculo jurídico para o deferimento 

dos benefícios da Assistência Judiciária e da Gratuidade de Justiça ao sindicato 

profissional, na qualidade de substituto da classe (como no caso em tela), tanto mais 

porque não explora atividade econômica e muito menos lucrativa. 

III - DA COMPOSIÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA JUDICIAL -

DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA SEGUNDA E DA TERCEIRA RÉS À 

SATISFAÇÃO DOS DIREITOS TRABALHISTAS PLEITEADOS: 

13 - Por cautela, o Sindicato autor (substituto processual) passa a demonstrar os 

fundamentos fáticos e jurídicos que sustentam a formação do pólo passivo na 

presente reclamação trabalhista coletiva, mormente com relação à responsabilidade 

subsidiária da segunda e da terceira ré (solidariamente responsáveis entre si) pela 

satisfação dos haveres trabalhistas sonegados pela primeira reclamada dos seus 

empregados (auxiliares de administração escolar). t\IIN  
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"A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá 

de preparo ou de prévio depósito." 
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05 - No caso em tela, o sindicato demandante atua como substituto processual dos 

mencionados trabalhadores, os quais percebiam baixos salários (aquém do dobro do 

mínimo legal) e se encontram em difíceis condições financeiras (situação que ora se 

declara, já que se encontram desempregados). 

06 - Imperioso, portanto, conferir ao sindicato os almejados benefícios em demanda 

judicial em que atua na qualidade de substituto processual, independentemente da 

exigência de comprovação da hipossuficiência de cada um dos substituídos, sendo 

certo que tal exigência importaria em retrocesso em relação a tema já superado com 

o cancelamento da Súmula 310, uma vez que corresponderia à necessidade de prévia 

individualização de cada um dos substituídos - exigência que se aboliu mediante a 

dispensa da juntada da lista dos empregados substituídos processualmente. 

07 - Considerando que o acesso gratuito à Justiça é um direito constitucionalmente 

assegurado (artigo 52, inciso LXXIV, da CRFB/1988), nada impede que se estenda o 

direito da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, como é o caso do sindicato da 

categoria profissional. 

08 - Ademais, crucial destacar que os Tribunais tendem a conferir o mesmo 

tratamento jurídico às hipóteses de assistência judiciária e justiça gratuita, 

condicionando, sempre, o seu deferimento, à prova da saúde financeira da pessoa. 

Como o sindicato goza de presunção de carência de recursos, prescindiria dessa 

prova, em seu favor para, assim, se beneficiar do instituto. Afinal, essa é a base tanto 

para a concessão da justiça gratuita de que trata a Lei n2  1.060/1950 como também 

para a assistência judiciária, nos termos da Lei n2  5.584/1970. Nesse contexto, insta 

destacar o seguinte aresto: 

'JUSTIÇA GRATUITA. SINDICATO SUBSTITUTO PROCESSUAL. O 

benefício da Justiça Gratuita de que trata a Lei 1060/50 é dirigido a 

todos que buscam a tutela judiciária, sejam pessoas físicas ou pessoas 

jurídicas, com arrimo no princípio constitucional que garante o acesso 

ao judiciário e ainda o duplo grau de jurisdição. Em se tratando de 

pessoa jurídica sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, a 

declaração de pobreza supre a exigência legal, equiparando-a a pessoa 

física, diversamente do que acontece com as pessoas jurídicas com fins 

lucrativos, quando há a necessidade da parte requerente comprovar a 
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14 - Os substituídos foram contratados pela primeira reclamada, para a prestação de 

serviços subordinados e essenciais, como auxiliares de administração escolar, nos 

moldes previstos no artigo 32  da Consolidação das Leis do Trabalho, sempre atuando 

simultaneamente em prol da segunda e terceira reclamadas, tendo em vista a 

celebração de convênio (e respectivos aditivos) com estas últimas entidades. 

15 - Esclareça-se: por meio de convênio administrativo firmado com a segunda e a 

terceira ré, a primeira reclamada fornece professores e auxiliares de administração 

escolar para laborarem em escolas públicas estaduais localizadas nas áreas da Costa 

Verde, Angra dos Reis e Paraty. Tal convênio é firmado com o Estado do Rio de 

Janeiro, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC/RJ), e 

com a ELETRONUCLEAR, por meio do qual a primeira reclamada recebe 

recursos financeiros tanto da segunda como da terceira demandada. 
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16 - Deste modo, não restam dúvidas de que a segunda e a terceira rés deverão ser 

condenadas de forma subsidiária à satisfação dos haveres trabalhistas sonegados 

pela primeira reclamada aos seus empregados (aqueles auxiliares de administração 

escolar), ora vindicados por meio desta ação coletiva. 

17 - Destarte. A Jurisprudência oriunda de nossos Tribunais Trabalhistas é unânime 

no sentido de responsabilizar subsidiariamente a tomadora pela satisfação das 

obrigações trabalhistas inadimplidas pela fornecedora de mão-de-obra, tornando-se 

irrelevante para tal fim, que o vínculo de emprego não se forme diretamente com 

aquela. 

18 - A Súmula n2  331, IV do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, consagrou a 

responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, com relação ao adimplemento 

dos haveres trabalhistas, enquadrando-se, assim, perfeitamente na hipótese em tela. 

A reforçar tal tese, há de se destacar que, por força da Legislação Previdenciária, o 

tomador de serviços será sempre responsável pelas contribuições sociais não 

recolhidas pela prestadora de serviços, como previsto no artigo 31 da Lei 8.212/91. 

19 - Se de um lado é certo que a solidariedade não se presume, decorrendo de Lei ou 

contrato, menos correto não é que a responsabilidade subsidiária decorre de reflexo 

do dano causado a terceiro pelo contratado para a prestação de serviços, por culpa in 

eligendo, in contrahendo e in vigilando, nos termos do Código Civil Brasileiro. 

20 - O tomador de serviços pode reter o pagamento à empresa contratada, enquanto 

não comprovado o cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais. Se assim não 

agiu, deve responder por sua omissão. 
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21 - Visando conferir efetividade à sentença transitada em julgado, o Direito Positivo 

do Trabalho previu inúmeras hipóteses específicas de responsabilidade solidária 

(artigo 22, § 22, artigo 455 da CLT), fonte da qual partiram a Doutrina e a 

Jurisprudência, Súmula 331, IV, do TST, para construir a chamada responsabilidade 

subsidiária, que também se extrai do princípio geral emanado do artigo 92  da CLT. 

22 - A Teoria Geral das Obrigações consagra a tese da responsabilidade subsidiária, 

também com fincas nos Princípios da Culpa in eligendo, Culpa in contrahendo e Culpa 

in vigilando, aplicáveis no caso concreto, eis que a segunda e terceira reclamadas, 

contratantes, têm o dever de bem escolher e fiscalizar as empresas contratadas. A 

negligência na eleição e na fiscalização acarreta a sua responsabilidade subsidiária 

pelo simples inadimplemento do débito trabalhista contraído pela primeira ré. 

SINDICATO 
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23 - Não aleguem a segunda e a terceira reclamada que o art. 71 da Lei n-9- 8.666/93 

estabelece que é da empresa contratada (e somente dela) a responsabilidade pelos 

créditos trabalhistas. O texto legal diz o óbvio: (a) que quem contrata tem que pagar 

suas dívidas; (b) a responsabilidade pelo crédito trabalhista e fiscal dele decorrente 

é da empresa contratada. Por força da Lei n2  9.032/95, foi acrescentado o § 22, 

estabelecendo a responsabilidade solidária para com os débitos previdenciários. Não 

está dito em lugar nenhum que é somente dela (contratada), ou que não se possa 

considerar a administração pública responsável por algum dano ou prejuízo 

decorrente desse contrato. Se esse fosse o entendimento a prevalecer, estaria ele em 

total desacordo com a norma constitucional emanada do artigo 37, § 62. 

24 - Note-se, assim, que a Súmula 331, IV, do TST, não é a única fonte embasadora da 

responsabilidade da ELETRONUCLEAR (segunda reclamada) e do Estado do Rio de 

Janeiro (terceira ré) na hipótese em análise. 

25 - Destarte. É de se reconhecer tal responsabilidade do tomador de serviços, já que 

partícipe (culpas in eligendo, in contraendo e in vigilando) e real beneficiário das 

violações dos direitos trabalhistas. A terceirização permitida nos casos de serviços 

de vigilância e de limpeza e de atividades não ligadas à atividade fim da tomadora, é 

resultado de uma tentativa global de redução dos índices de desemprego. Contudo, a 

Legislação deste tipo de intermediação não afasta do trabalhador seus direitos 

legais. Em ordem a garanti-los, a Jurisprudência consolida entendimentos, que nada 

têm de inconstitucional. Neste sentido, revelam-se os arestos a seguir, oriundos dos 

TRT's da 1g, da 2-4  e da 32  Regiões, bem como da própria Corte Superior do Trabalho 

(TST), respectivamente: 
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"Créditos trabalhistas devidos ao empregado. A responsabilidade 

subsidiária decorre de contrato mantido entre a empresa tomadora de 

serviços e a prestadora de serviços. O tomador de mão-de-obra não 

pode se esquivar da responsabilidade subsidiária dos créditos 

trabalhistas devidos ao empregado sob argumento de que nenhuma 

norma legal o obriga". TRT 1g Reg. - RO-2607/96 - (Ac. 2g T.) - Rela. 

Juíza Amélia Valadão Lopes. DJRJ 22.7.98, pág. 126. 
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"1035. Tomador de serviços - Enunciado 331, IV. Tomador de serviços. 

Responsabilidade subsidiária. O inadimplemento das obrigações 

trabalhistas, por parte do empregador, implica na responsabilidade 

subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde 

que este tenha participado da relação processual e conste também do 

título executivo judicial (En. 331, inciso IV/TST). Recurso de Revista 

não reúne condições de admissibilidade. Agravo de Instrumento a que 

se nega provimento." TST-AIRR-330.564/1996-8 - TRT-2g Reg. - (Ac. 

T./TST - Rela. Min. Cnéa Moreira. DJU 15.5.98, pág. 484.) 

"Tomador de serviços. Responsabilidade subsidiária - Tomador dos 

serviços - Toda a atividade lesiva a um interesse patrimonial ou moral 

gera a necessidade de reparação, de restabelecimento do equilíbrio 

violado, fato gerador da responsabilidade civil. Embora considerada a 

"grande vedete do direito civil", ela estende-se a outros ramos da 

ciência jurídica, inclusive ao direito do trabalho. A função da 

responsabilidade é servir como sanção, a qual se funda na culpa 

(responsabilidade subjetiva) e no risco (responsabilidade objetiva), 

traduzindo essa última "uma reformulação da teoria da 

responsabilidade civil dentro de um processo de humanização". Outra 

tendência diz respeito à extensão da responsabilidade, que se amplia no 

tocante ao número de pessoas responsáveis pelos danos, admitindo-se a 

responsabilidade direta por fato próprio e indireta por fatos de 

terceiros, fundada na ideia da culpa presumida (in eligendo e in 

vigilando). A reformulação da teoria da responsabilidade civil encaixa-

se como uma luva na hipótese de terceirização. O tomador dos serviços 

responderá, na falta de previsão legal ou contratual, subsidiariamente, 

pelo inadimplemento das obrigações sociais a cargo do prestador de 

serviços; trata-se de responsabilidade indireta, fundada na ideia de 

culpa presumida (in eligendo), ou seja, na má escolha do empreiteiro e 

também no risco, já que o evento, isto é, a inadimplência do prestador 

de serviços, decorreu do exercício de uma atividade que reverteu em 
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proveito de tomador." TRT 32  Reg. - RO-16763/97 - (Ac. 22  T.) - Rela. 

Alice Monteiro de Barros. DJMG 15.7.98, pág. 8. 

"Contrato de Prestação de Serviços - Responsabilidade Subsidiária do 

Tomador de Serviços - A inidoneidade da prestadora dos serviços, em 

relação às obrigações trabalhistas para com seus empregados, atrai a 

responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, seja empresa 

privada ou entidade da Administração Direta ou Indireta". [TST - RR 

235.604/95.3 - Ac. 032  T. 7.110/97 - Rel. Min. Manoel Mendes de 

Freitas - DJU 10.10.1997] 
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26 - Importante destacar que os substituídos não pretendem o reconhecimento de 

vínculo empregatício com a segunda e a terceira ré, haja vista a expressa vedação 

constitucional para as hipóteses estranhas à prestação de concurso público (para a 

hipótese da terceira reclamada). O chamamento ao processo da ELETRONUCLEAR e 

do Estado do Rio de Janeiro tem como justificativa a sua notória responsabilidade 

subsidiária, face o convênio firmado com a primeira ré e o fato de se valerem desta 

para formalmente contratarem os trabalhadores substituídos e realizarem suas 

atividades (de fornecer educação aos alunos das regiões da Costa Verde, Angra dos 

Reis e Paraty). 

27 - Resta caracterizada a CULPA do segundo e do terceiro réu, os quais deverão 

responder subsidiariamente por todos os débitos decorrentes do convênio firmado 

com a primeira reclamada, inclusive indenizações e multas, eis que tais obrigações 

não são, do ponto de vista do empregado, personalíssimas. 

28 - É incontroverso que os substituídos trabalharam em benefício do segundo e do 

terceiro réu, mediante CONVÊNIO para fornecimento de mão de obra de obra de 

professores e auxiliares em ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS. 

29 - Como dito acima, é certo que a Súmula n9- 331 do C. TST afasta a hipótese de 

vínculo jurídico em relação aos órgãos da Administração Pública Direta, Indireta ou 

Fundacional, em face do tratamento constitucional, também mencionando acerca da 

responsabilidade subsidiária do tomador de serviços. O aludido entendimento vem 

amparado na responsabilidade civil legalmente prevista e naquela de 

responsabilidade do empreiteiro principal, de que cuida o artigo 455 da CLT, não se 

tratando de hipótese de usurpação de função legislativa. Também se baseia no 

princípio do valor social do trabalho, a resguardar a respectiva contraprestação, 

consagrado na Constituição Federal de 1988 (artigo 19, inciso IV). \triN 
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30 - Não se questiona, in casu, a legalidade do pactuado com o empregador dos 

obreiros, pois, como exposto, a licitude da terceirização não afasta a 

responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, porquanto se ilícita fosse 

poderia ser reconhecida como de natureza solidária. 

31 - No âmbito da Administração Pública, o parágrafo 12, do artigo 71, da Lei n2  

8.666/93 tem por escopo exonerar a responsabilidade direta do contratante, não 

impedindo que esta subsista de forma subsidiária quando evidenciada a culpa in 

vigilando da Administração Pública, conforme entendimento consolidado no item V, 

da Súmula 331 do C. TST, em sua nova redação. A posição jurisprudencial, reitere-se, 

tem sede na importância conferida aos direitos laborais, decorrente de seu caráter 

alimentar, destacando-se os seguintes dispositivos constitucionais: artigo 12, inciso 

IV, artigo 62, caput, artigo 72, inciso X, este referente à proteção do salário. 

SINDICATO 
DOS ALIXILIit:': 
DE ADMININTIWM 
ESCOLAR 
DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO 

32 - Assim, não se trata de inconstitucionalidade ou de se afastar a aplicação de tal 

dispositivo, mas em se constatar de que ele cuida de hipótese diversa. Sobre a 

questão, o Plenário do Colendo STF, no julgamento da ADC n2- 16, ocorrido em 24 de 

novembro de 2010, declarou a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 12  da Lei 

8.666/93. A decisão, contudo, reafirma a possibilidade de a justiça do Trabalho 

imputar à Administração Pública, mediante análise dos fatos de cada causa, 

sua responsabilidade subsidiária pelos créditos reconhecidos a favor do 

trabalhador, uma vez evidenciado o se inadimplemento obrigacional 

concernente à fiscalização do objeto do contrato. Neste sentido, a Súmula n2  43 

do Eg. TRT/ 1-4  Região, in verbis: 

Súmula 43 - Responsabilidade Subsidiária da Administração Pública. 

"A constitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 71 da Lei 

8.666/93, declarada pelo STF no julgamento da ADC n9- 16, por si só, 

não afasta a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, 

quando esta decorre da falta de fiscalização." 

33 - Tal pressuposto - a conduta culposa da Administração - encontra-se 

claramente determinado no voto do eminente Relator, Ministro Cezar Peluso, 

conforme retratado no acórdão publicado em 09 de setembro de 2011, cujo teor 

transcreve-se no pertinente à questão, in verbis: 

"(...) 26. Por outro lado, não se pode acolher o argumento, muitas vezes 

repetido nas peças apresentadas pelos amici curiae desta ação, de que 

'a Administração Pública não tem meio de evitar o inadimplemento de 

obrigações trabalhistas por parte das empresas contratadas. Desde o 
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processo licitatório, a entidade pública contratante deve exigir o 

cumprimento das condições de habilitação (jurídica, técnica, 

econômico-financeira e fiscal) e fiscalizá-las na execução do contrato. 

(...) é inegável que, em atenção ao princípio da legalidade, a 

Administração Pública não pode anuir com o não cumprimento de 

deveres por entes por ela contratados, do que dá notícia legal a norma 

agora posta em questão. (...) A aplicação do art. 71, § 12  da Lei n. 

8.666/93 não exime a entidade da Administração Pública do dever de 

observar os princípios constitucionais a ela referentes, entre os quais os 

da legalidade e da moralidade administrativa. (..)" 

SINDICATO 
DOS ilLUXILIASU 
DE ADMINISTWAciat 
ESCOLAR 
DO ESTADO 
DO RIO DE JANEWO 

34 - De igual modo, restou ratificado nos debates que nortearam o julgamento da 

ADC 16 a impossibilidade de se "impedir que a Justiça trabalhista, com base em outras 

normas, em outros princípios e à luz dos fatos de cada causa, reconheça a 

responsabilidade da Administração", desde que exista expresso enfrentamento da 

ocorrência de culpa in eligendo ou in vigilando. 

35 - Os fundamentos jurídicos acima reproduzidos são, portanto, vinculantes ao 

Juízo Trabalhista (§ 2 2, do art. 102 da CF). Ademais, refletem a regra inserta no art. 

67 da Lei 8.666/1993, pela qual se imputa à Administração Pública o dever de 

fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela empresa 

contratada - no que se incluem, por evidente, as relacionadas ao Direito do Trabalho. 

Ressalte-se que, por força da obrigação inserta no referido preceito legal e do 

princípio da aptidão para a prova, incumbe à Administração Pública o encargo 

probatório acerca da estrita observância do processo licitatório, bem como da 

efetiva fiscalização das obrigações trabalhistas pela contratada, porquanto fatos 

impeditivos à responsabilização subsidiária pretendida pelo trabalhador (art. 333, II 

do CPC). Neste sentido, o entendimento do Eg. TRT/1? Região, consubstanciado na 

Súmula n2  41, que dispõe, in verbis: 

SÚMULA NP 41 - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA DA CULPA. (ARTIGOS 29, VII, 58, 67 

e 78, VII, DA LEI 8.666/93.) "Recai sobre o ente da Administração 

Pública que se beneficiou da mão de obra terceirizada a prova da 

efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços." 

36 - Assim, impõe-se a condenação subsidiária do segundo e do terceiro réu, ainda 

que afastada a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva (ad argumentandum 

tantum). No caso concreto, observa-se a existência de convênio de prestação de 

serviços na área da educação, não se constatando, entretanto, a existência de 
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qualquer comprovação material acerca do cumprimento da obrigação de fiscalização 

por parte da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e da própria ELETRONUCLEAR, atraindo, 

por conseguinte, o reconhecimento e declaração da sua culpa in vigilando. Logo, a 

responsabilidade do segundo e do terceiro réu, no caso, é afirmada, mormente por 

causa de inegável culpa in vigilando quanto ao cumprimento das obrigações 

trabalhistas a cargo da prestadora contratada/conveniada. Destarte, ainda que se 

deva afastar, nos casos em que observado o disposto no artigo 71 da Lei ng 

8.666/1993, a atribuição da responsabilidade objetiva do ente público contratante, 

não há razão para afastar a responsabilidade por culpa, tipicamente subjetiva, 

decorrente da omissão em verificar o devido cumprimento das obrigações 

contratuais da empresa prestadora contratada, autorizando a condenação 

subsidiária, conforme entendimento consolidado no item V, da Súmula 331 do C. 

TST, em sua atual redação. 

37 - Importante repetir que a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços 

alcança todo e qualquer crédito trabalhista devido pelo devedor principal e 

reconhecido em sentença, porquanto beneficiário da prestação de serviços, em sua 

integralidade (Súmula 331, item VI do C. TST e Súmula 43 do Eg. TRT da 1-a- Região). 

38 - Impõe-se, portanto, a declaração da responsabilidade subsidiária da segunda e 

da terceira demandada, pela satisfação dos direitos trabalhistas sonegados pela 

primeira ré e ora reclamados nesta ação, inclusive indenizações e multas, eis que tais 

obrigações não são, do ponto de vista dos empregados, personalíssimas. Transcreve-

se a seguinte notícia, publicada no link Notícias do STF, de 24/11/2010: 

"Por votação majoritária, o Plenário do Supremo Tribunal Federal 

declarou, nesta quarta-feira (24), a constitucionalidade do artigo 71, 

parágrafo 1P-, da Lei 8.666, de 1993, a chamada Lei de Licitações. O 

dispositivo prevê que a inadimplência de contratado pelo Poder. Público 

em relação a encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à 

Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem 

pode onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso 

das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 

A decisão foi tomada no julgamento da Ação Declaratória de 

Constitucionalidade (ADC) 16, ajuizada pelo governador do Distrito 

Federal em face do Enunciado (súmula) 331 do Tribunal Superior do 

Trabalho (TST), que, contrariando o disposto no parágrafo 12  do 

mencionado artigo 71, responsabiliza subsidiariamente tanto a 

Administração Direta quanto a indireta, em relação aos débitos 
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trabalhistas, quando atuar como contratante de qualquer serviço de 

terceiro especializado. 

Mas, segundo o presidente do STF, isso 'não impedirá o TST de 

reconhecer a responsabilidade, com base nos fatos de cada causa. 'O 

STF não pode impedir o TST de, à base de outras normas, dependendo 

das causas, reconhecer a responsabilidade do poder público', observou 

ele, em outra intervenção. Ainda conforme o ministro, o que o TST tem 

reconhecido é que a omissão culposa da administração em relação à 

fiscalização de seus contratados gera responsabilidade. 

O ministro Marco Aurélio observou que o TST sedimentou seu 

entendimento com base no artigo 22  da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), que define o que é empregador, e no artigo 37, 

parágrafo 62  da Constituição Federal (CF), que responsabiliza as 

pessoas de direito público por danos causados por seus agentes a 

terceiros. 

Ao decidir, a maioria dos ministros se pronunciou pela 

constitucionalidade do artigo 71 e seu parágrafo único, e houve 

consenso no sentido de que o TST não poderá generalizar os casos e 

terá de investigar com mais rigor se a inadimplência tem como causa 

principal a falha ou falta de fiscalização pelo órgão público 

contratante." 

39 - A Teoria da culpa in vigilando, adotada pela jurisprudência do STF e do TST, 

afasta o entendimento de que o ente público não estaria obrigado a fiscalizar o 

cumprimento das obrigações trabalhistas. Com  efeito, quando o ente público é alheio 

às circunstâncias do vínculo empregatício, tem-se, aí, a típica falta de fiscalização, o 

que ensejaria o reconhecimento da culpa in vigilando. 

40 - Ou seja, o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, ao editar a Súmula 331, IV, 

não declarou a inconstitucionalidade do artigo 71, § 1-9, da Lei n-9- 8.666/1993, mas 

apenas concluiu que sua aplicação deve ser compatibilizada com a de outros 

dispositivos, admitindo-se a responsabilidade da Administração Pública a partir da 

análise caso a caso, ficando afastadas as alegações de afronta ao artigo 97 da CF/88 e 

de contrariedade à Súmula Vinculante n-9  10 do STF. 

41 - Também deve ser destacado que súmula não é lei, nem ato normativo do poder 

público, mas interpretação da legislação vigente, pelo que não é passível de arguição 

de inconstitucionalidade. Sobre o tema, segue o Precedente AIRR-883/2003-004- 

21-40, DJ-16/12/2004, Ministro Ives Gandra Filho: 
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"I...) 4) Inconstitucionalidade do Enunciado 331, IV, do TST. No que se 

refere à alegação de Inconstitucionalidade do Enunciado n° 331, IV, do 

TST, verifica-se que esta não tem respaldo legal, na medida em que esta 

não é lei ou ato normativo do poder público. Com  efeito, as súmulas de 

jurisprudência não possuem grau de normatividade qualificada, 

retratando tão-somente o posicionamento de um determinado Tribunal 

a respeito de uma matéria, ou seja, falta à súmula o que efetivamente 

caracteriza uma norma jurídica, isto é, o fato de demandar 

cumprimento de maneira objetiva e obrigatória, não podendo, por isso 

mesmo, resultar tachada de inconstitucional (...)." 

42 - Nos processos nos quais se discute a matéria relacionada a contratos e 

convênio, e nos quais são partes os Estados, Municípios e empresas prestadoras de 

serviços e Associações de Moradores, a Jurisprudência da Corte Superior do 

Trabalho evoluiu para o entendimento de que o ente público (como no caso destes 

autos) tem responsabilidade subsidiária, nos termos da Súmula n52  331, IV, do TST. 

Da SBDI-1, a qual uniformiza o entendimento das Turmas, cita-se o Precedente E-ED-

RR-927/2004-026-01-00, DEJT-5/6/2009, Ministro Horácio Senna Pires: 

"Embargos em Recurso de Revista. Decisão Embargada Publicada 

Antes da Vigência da Lei n2 11.496/2007. Responsabilidade Subsidiária. 

Ente Público. Celebração De Convênio. Patente a harmonização do 

acórdão recorrido com o item IV da Súmula 331/TST (...). Impertinente 

a aplicação analógica da OJ 185 da SBDI-1/TST, sob pena de se impor 

prejuízo ao trabalhador que despendeu toda sua força laborai em 

proveito da própria Administração Pública. Não há como, em sede de 

embargos, convalidar a tese do Reclamado no sentido de que as 

Associações de Moradores possuem a mesma natureza jurídica das 

Associações de Pais e Mestres. Estas se organizam e são geridas pela 

própria comunidade. Aquelas celebram convênio com o Estado e 

recebem verbas públicas para realização de suas atividades, na 

execução de serviços públicos (saúde, educação) por isso sujeitas ao 

controle finalístico do ente público. O ente federado realiza a escolha da 

parte conveniada, repassa-lhe verba pública e exerce um controle 

finalístico de sua atuação. Se bem não escolhe incorre em culpa in 

eligendo, se bem não fiscaliza incorre em culpa in vigilando. Logo, a 

transferência da execução da atividade-fim estatal por meio de 

convênio não afasta a responsabilidade supletiva do ente público. 

Assim, reputando-se que a decisão embargada encontra-se em 

consonância com o entendimento da iterativa, notória e atual 
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jurisprudência deste Tribunal, aplicável a parte final da antiga redação 

do artigo 894 da CLT, que ressalvava a hipótese de cabimento de 

embargos quando a decisão estivesse em consonância com 

jurisprudência uniforme do TST." 

43 - Da Quinta Turma, cita-se o Precedente AIRR-1532/2004-028-01-40, DEJT-

19/12/2008, Ministro Emmanoel Pereira: 

SINDICATO 
DOS *UM likUt, 
DE ADMINMA nue 
ESCOLAR 
DO ESTADO 
DO RIO DE JANSII0 

"Agravo De Instrumento. Admissibilidade. Recurso De Revista. 

Desprovimento. Responsabilidade Subsidiária. Súmula N9- 331, Item IV, 

Do Tribunal Superior Do Trabalho. Estando a decisão que se pretendia 

reformar, via recurso de revista, em consonância com o entendimento 

jurisprudencial consubstanciado na Súmula n 2  331, item IV, do 

Tribunal Superior do Trabalho, o qual atribui a responsabilidade 

subsidiária ao tomador dos serviços inclusive quando tratar-se de 

entidade de direito público - na hipótese de inadimplemento das 

obrigações trabalhistas por parte do empregador, impossível é o 

processamento do recurso de revista. Cabe frisar que a jurisprudência 

desta Corte, em casos envolvendo o mesmo Município do Rio de Janeiro, 

firma-se no sentido de ser aplicável o entendimento do verbete supra 

referido, ainda que se trate de convênio, no caso de culpa do ente 

público na eleição e vigilância da entidade conveniada. Agravo de 

instrumento a que se nega provimento." 

44 - Cumpre repetir novamente que a Súmula n2  331, IV, do TST refere-se à 

responsabilidade subsidiária pelo pagamento das "obrigações trabalhistas", gênero, 

o que abrange o montante da condenação, não havendo que se falar em limitação da 

condenação ao pagamento de determinadas parcelas. 

45 - A situação em análise revela que a ELETRONUCLEAR e o Estado do Rio de 

Janeiro, por meio da primeira reclamada (associação AMIGOS) firmaram convênio 

para fornecimento de mão de obra de professores e auxiliares (apoio), sem ter o 

cuidado de saber se tal associação possuía patrimônio ou recursos capazes de 

suportar débitos trabalhistas, inclusive rescisórios, já que na grande maioria das 

vezes, essas associações só possuem o próprio convênio. 

46 - A ELETRONUCLEAR e o Estado do Rio de janeiro asseguraram para si 

competência para supervisionar, fiscalizar e avaliar o andamento do convênio, não 

obstante, ao seu término, os profissionais envolvidos fossem deixados a "ver navios", 

assombrados pelo inadimplemento dos seus créditos e de FGTS. Trata-se, por óbvio, 
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de um prejuízo causado aos trabalhadores pela execução irregular do convênio 

(ainda que seu objeto seja perfeitamente lícito, ad argumentandum tantum). Houve 

um descumprimento no dever de acompanhamento do contrato por parte da 

Administração e também da ELETRONUCLEAR, que resultou em prejuízo para 

terceiros e, nesse caso, a responsabilidade da Administração também decorre da 

Constituição Federal de 1988 e é objetiva (art. 37, § 69). 

47 - No que toca aos juros a serem aplicados, em caso de condenação (no que 

confiam os obreiros substituídos), esclareça-se que, embora o art. 19-F da Lei n-9  

9.494/97, de acordo com a nova redação que lhe foi dada pela Lei n9  11.960/09, 

preveja que, "Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua 

natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação 

da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança", a 

Orientação Jurisprudencial n9  382 da SDI-1 do TST, publicada em abril de 2010, 

aborda a questão no âmbito da Justiça do Trabalho, determinando expressamente a 

inaplicabilidade dessa regra à hipótese de responsabilidade subsidiária, como no 

caso descrito nesta peça de ingresso. 

48 - Restam, pois, configuradas as razões de FATO e de DIREITO para a 

composição do PÓLO PASSIVO da presente reclamatória trabalhista coletiva, 

pugnando, o Sindicato autor, pela declaração da responsabilidade subsidiária 

da segunda e da terceira reclamadas (solidariamente entre si) à satisfação dos 

direitos sonegados pela primeira ré (feixe de pedidos contido nesta inicial). 

49 - É certo, ainda, que, em complemento à prova documental, e com base no artigo 

356, incisos I e II do CPC, torna-se cabível que a segunda e a terceira reclamada 

tragam aos autos a CÓPIA DO CONVÊNIO firmado entre elas e a primeira ré, a fim de 

serem comprovadas as gestões diretas da ELETRONUCLEAR e do Estado do Rio de 

Janeiro quanto ao contrato de trabalho dos empregados do primeiro demandado, 

sob pena de não o fazendo, incorrerem nas penas do artigo 359 do CPC, já que o 

autor não tem condições de apresentar cópia autêntica de tal documento, não 

podendo ficar à mercê de impugnações da parte contrária com base no artigo 830 do 

Texto Consolidado. 

IV - DOS CONTRATOS DE TRABALHO DOS OBREIROS SUBSTITUÍDOS: 

50 - Os trabalhadores substituídos foram contratados pela primeira reclamada, para 

a prestação de serviços subordinados e essenciais, como auxiliares de administração 

escolar, nos moldes previstos no artigo 32  da Consolidação das Leis do Trabalho, 
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sempre atuando em prol da segunda e terceira reclamadas, em escolas públicas 

estaduais na região da Costa Verde, Angra dos Reis e Paraty, em razão de convênio 

administrativo. 

SINDICATO 
DOS AUXILIANES 
DE ADMINISTRAÇÃO 
ESCOLAR 
DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO 

51 - Ocorre que tais trabalhadores, em 24/03/2014, foram impedidos de trabalhar 

pelas entidades reclamadas, as quais desautorizaram o seu ingresso nas escolas 

públicas beneficiadas pelos convênios administrativos celebrados, despedindo-os 

imotivadamente. Nenhum pré-aviso ou notificação lhes foi enviada, ou seja, tomaram 

conhecimento de que estavam sendo dispensados na mesma ocasião em que as 

dispensas ocorreram. 

52 - Grife-se, outrossim, que os obreiros sequer receberam os salários dos meses de 

janeiro e fevereiro de 2014, sendo certo que, até a presente data, nenhum valor lhes 

foi pago também a título do salário referente aos 24 dias laborados em março deste 

mesmo ano. 

53 - Ao serem dispensados (destaque-se: por representantes das três entidades rés), 

naquele dia 24/03/2014, os substituídos não receberam as verbas rescisórias. Não 

lhe foram traditadas as guias do TRCT (no código 01), para saque do FGTS, e nem as 

guias da Comunicação de Dispensa (para habilitação e recebimento do Seguro 

Desemprego). A primeira ré sequer procedeu às anotações de baixa em suas CTPS's. 

54 - Com dito, os obreiros tomaram conhecimento de suas dispensas na mesma data 

em que estas ocorreram (ou seja, no dia 24/03/2014), fato que lhes torna credores 

do aviso prévio indenizado de 30 dias, acrescido de 3 dias por ano de serviço 

prestado à primeira reclamada, sendo cabível, ainda, a sua integração ao tempo de 

serviço e, consequentemente, às verbas decorrentes do destrato, nos termos do art. 

487, § 12, da CLT, e da Lei ng- 12.506/2011. 

55 - Destarte. O artigo 19, parágrafo único, da Lei n2  12.506/11, estabelece que: 

"Art. 1-Q O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 

5.452, de 19  de maio de 1943, será concedido na proporção de 30 

(trinta) dias aos empregados que contem até 1 (um) ano de serviço na 

mesma empresa. 

Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 

3 (três) dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o 

máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) 

dias." 
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56 - Deste modo, o valor do aviso prévio indenizado devido aos obreiros deverá ser 

apurado de acordo com o tempo de serviço de cada um deles, de acordo com as 

regras fixadas pelo dispositivo acima transcrito. 

57 - Os trabalhadores não gozaram e não receberam as férias referentes ao período 

aquisitivo 2012/2013, as quais deverão ser pagas de forma simples (devidamente 

acrescidas do terço constitucional). As férias proporcionais 2013/2014 também não 

foram pagas, razão pela qual as rés devem ser condenadas à sua satisfação 

(acrescidas do terço constitucional). 

SINDICATO 
DOS ALISILWSES 
DE ADMINISTRA01 
ESCOLAR 
DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO 

58 - Por não terem sido pagos, são devidos os décimos terceiros salários referentes 

ao ano de 2013, de forma integral, bem como aquele relativo ao ano de 2014, de 

forma proporcional (considerando-se, inclusive, a projeção do aviso prévio 

indenizado devido a cada trabalhador demitido). 

59 - Como as verbas rescisórias não foram quitadas até a presente data, destacando-

se que o prazo para o pagamento das mesmas é aquele estipulado pelo artigo 477 da 

CLT, que há muito se esgotou, torna-se devida aos substituídos a multa dos §§ 69  e 89  

do citado dispositivo legal, no valor da maior remuneração de cada um deles. 

60 - Caso as reclamadas não quitem, em primeira audiência, os haveres devidos a 

cada trabalhador, em decorrência das rescisões contratuais (todas ocorridas em 

24/03/14), deverão ser condenadas ao pagamento da multa de 50% sobre a soma 

de tais verbas, face serem, as mesmas, rescisórias e incontroversas, nos termos do 

artigo 467 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

61 - De acordo com o aludido acima, a primeira ré (Associação de Amigos da Cultura 

e do Esporte da Costa Verde Angra dos Reis e Paraty - AMIGOS) deixou de 

homologar as rescisões dos contratos de trabalho dos substituídos e, portanto, 

deixou de proceder à entrega das guias do TRCT, no código 01 (código de saque), o 

que impossibilitou o levantamento do FGTS (depositado de forma incompleta). 

Deve, pois, ser compelida a fazê-lo. Por outro lado e no mesmo sentido, a primeira 

reclamada não depositava corretamente o FGTS dos obreiros (auxiliares de 

administração escolar), devendo, assim, ser responsabilizada pela integralidade dos 

depósitos fundiários de todo o período contratual (inclusive FGTS rescisório) de 

cada operário. 

62 - Os substituídos fazem jus ao recebimento da multa de 40% sobre o FGTS de 

todo o período contratual (inclusive sobre o FGTS rescisório), devida pela dispensa 
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imotivada (praticada com relação a todos os empregados no dia 24/03/14), já que 

até o presente momento, as reclamadas não efetuaram o depósito da referida multa 

fundiária. 

SINMCATO 
DOS AUXILIARES 
DE ADIVIINISTRAÇÃO 
ESCOLAR 
DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO 

63 - Outrossim, deverá, a primeira reclamada, oportuno tempore, traditar as guias 

para habilitação e recebimento do Seguro Desemprego (já que não o fez), sob pena 

de ser responsabilizada pelo prejuízo a que deu causa a cada trabalhador (O. J. n2  

211), devendo indenizar os substituídos por perdas e danos (Código Civil, artigos 

186 e 927), pagando-lhes o valor correspondente ao que teriam direito. Tal prejuízo 

é causado pela ausência do benefício nos meses que se seguiram às dispensas, 

salientando-se que todos os trabalhadores ainda se encontram desempregados. 

64 - É certo também que a enfocada indenização deverá ter como base o valor 

determinado como benefício para a hipótese de cada trabalhador substituído 

(pertencentes à categoria dos auxiliares de administração escolar), observados os 

parâmetros traçados pela Lei n2 8.900/1994. 

65 - Por derradeiro, grife-se a necessidade de se expedir, após o trânsito em julgado, 

ofícios ao INSS, à CEF, à DRT e ao MPT, para que sejam adotadas as medidas e 

aplicadas as multas de Direito, pelo arrepio cometido à Legislação. 

V - DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELOS SUBSTITUÍDOS: 

66 - Não há dúvidas do total descaso das entidades reclamadas para com os obreiros 

substituídos, os quais, após serem demitidos de forma sumária e imotivadamente em 

24/03/14, ainda ficaram sem receber os salários de janeiro, fevereiro e março de 

2014, bem como as verbas rescisórias a que fazem jus e as guias para levantamento 

do FGTS (no código 01) e para habilitação no Seguro Desemprego. 

67 - As agruras e dificuldades pelas quais vêm atravessando, por culpa exclusiva das 

rés, são fáceis de imaginar, tais como impossibilidade de pagamento das despesas 

básicas à sua sobrevivência e de seus familiares (serviços de fornecimento de 

energia elétrica, água e esgoto, alimentação, remédios, alugueres e outros) e diversos 

constrangimentos. Por tais razões, as entidades reclamadas deverão ser condenadas 

a indenizar os substituídos pelos danos morais que os fizeram sofrer. 

68 - Destarte. É de se ressaltar que os requisitos configuradores da responsabilidade 

civil são o evento danoso, o nexo de causalidade, a culpa do agente e o dano. Como 

estão comprovados tais elementos, exsurje para os autores do dano (no caso, as 

reclamadas) a obrigação de indenizar. \4114 
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69 - Registre-se que, em se tratando de dano moral, não é necessária a prova de sua 

ocorrência, pois a respectiva percepção decorre do senso comum (presunção 

hominis), tendo-se em conta os valores de homem médio, apesar de persistir a 

obrigação de comprovar os demais elementos configuradores da responsabilidade 

civil. Dano moral é aquele que atinge a esfera interna do indivíduo, constituindo 

lesão que afeta os direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a dignidade e 

o bom nome, como se infere dos artigos 12, inciso III, e 52, incisos V e X da 

CRFB/1988, e acarreta ao lesado dor, angústia, desespero, vergonha e humilhação. 

SINDICATO 
DOS AUMILIANE.4' 
DE ADMININTIRA02 
ESCOLAR 
DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO 

70 - Não se pode olvidar que são fundamentos da República Federativa do Brasil de 

1988 o valor social do trabalho e a dignidade da pessoa humana (artigo 12, III e IV, 

da CRFB/1988), ficando clara a especial proteção conferida pelo ordenamento 

jurídico aos créditos trabalhistas. 

71 - Não foi à toa que o legislador constituinte previu o pagamento de uma 

indenização pela perda do emprego (artigo 10, § 12  do ADCT), bem como do aviso 

prévio, além das demais verbas resilitórias previstas em Lei. Seu intuito foi 

minimizar o baque pela perda do emprego, baque financeiro e, porque não dizer, 

moral, pois é inegável que a dignidade do ser humano está intimamente ligada ao seu 

trabalho. A despeito disso, algumas empresas ou entidades (como os demandados) 

deixam o trabalhador desamparado, e, quase sempre, diante do desemprego que 

assola o País, desempregado, sem fonte de sustento e sem sequer efetuar o 

recolhimento de FGTS, da Multa de 40%, de salários e verbas rescisórias. Trata-se de 

uma situação de desrespeito à pessoa humana do trabalhador e, por consequência, 

às Leis, à própria ordem constitucional, que, como visto, tem como fundamento o 

valor social do trabalho. 

72 - Por fim, é inadmissível que o trabalhador seja obrigado a recorrer ao Judiciário 

para ver adimplido seus direitos mais comezinhos, como é o caso do FGTS, da Multa 

de 40%, dos salários, das verbas rescisórias e do Seguro Desemprego. 

73 - A condenação ao pagamento das verbas trabalhistas suprimidas não é suficiente 

para reconstituir o dano causado, pois, ao deixar de observar as normas trabalhistas, 

as rés deixaram os obreiros à sua própria sorte, sem o pagamento de verbas 

essenciais à sua sobrevivência e de suas famílias, em um momento tão delicado 

quanto o da perda do emprego. 

74 - Assim, é induvidoso o dano moral sofrido pelos trabalhadores substituídos, 

decorrente do descumprimento pelas reclamadas de suas obrigações legais de pagar 
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os salários e as verbas resilitórias, pois é inegável que o indivíduo que se vê sem 

condições de prover o sustento de sua família tem sua autoestima abalada, afetando-

lhe a dignidade, restando caracterizado o dano moral. 

SINDICATO 
Dos AkiKILIAWE.Z 
DE ADMINIST150,041 
ESCOLAR 
DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO 

75 - Impende salientar que a condenação ao pagamento de indenização por danos 

morais, além de buscar a compensação do dano sofrido, tem também caráter 

pedagógico, visando a desencorajar a prática do ato ilícito em outros casos. 

76 - Pelo exposto, as reclamadas devem ser condenadas (a segunda e a 

terceira ré de forma subsidiária e solidariamente entre si) ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor equivalente a R$10.000,00 (dez mil 

reais) para cada substituído, por ser razoável e face à extensão dos danos, 

sendo certo que tal quantia não enriquece indevidamente as vítimas 

(trabalhadores substituídos) e não inviabiliza ou impede as atividades dos 

causadores da lesão. 

VI - DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS PARCIAIS DA TUTELA JURISDICIONAL: 

77 - Requer, o Sindicato autor, com fulcro no artigo 273, § 19, do CPC, a concessão da 

Tutela Antecipada, inaudita altera parte, para que seja ordenado à primeira ré que 

forneça as guias para levantamento do FGTS depositado nas contas vinculadas dos 

substituídos e para habilitação do Seguro Desemprego, bem como para que proceda 

às anotações de baixa em suas carteiras de trabalho, considerando-se a projeção do 

aviso prévio indenizado. 

78 - O motivo de tais requerimentos é que os obreiros estão atravessando sérias 

dificuldades financeiras, não sendo justo que devido a uma atitude arbitrária das 

reclamadas, não possam, os mesmos, ter assegurado o seu direito ao recebimento 

das guias de FGTS, à baixa em sua carteira de trabalho e ao Seguro Desemprego. 

79 - Destaque-se que estão presentes os pressupostos exigidos pelo art. 273 do CPC, 

quais sejam, a prova inequívoca e a verossimilhança, sendo certo que os substituídos 

não pediram demissão e sim que foram as rés que os impediram de trabalhar, 

dispensando a todos naquele dia 24/03/2014. 

80 - Assim, claro está que os obreiros tiveram seu direito ao recebimento do FGTS 

(com multa de 40%) obstruído por mera arbitrariedade das reclamadas, que, além 

de não pagarem as verbas rescisórias e não baixarem a sua CTPS, não depositaram a 

multa de 40% sobre o FGTS e não lhes entregaram as guias para recebimento do 

FGTS e as do Seguro Desemprego, todos direitos líquidos e certos dos obreiros. 
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81 - Quanto ao fundado receio do dano irreparável ou de difícil reparação, este se 

baseia no fato de que os obreiros, até a presente data, vêm passando por sérias 

dificuldades financeiras (já estando em débito com diversas contas, tais como contas 

de luz, água, telefone e outras), estando, inclusive, ainda desempregados. 

82 - Como já salientado, o direito ao recebimento do FGTS com a multa de 40% e do 

Seguro Desemprego são direitos assegurados a todos os empregados que são 

demitidos das empresas e entidades sem que haja uma justa causa. Assim, tais 

direitos, quando negados pelo empregador, ocasionam sérios prejuízos aos 

empregados, que atravessam sérias dificuldades financeiras, passando o dissabor de 

receber cobranças, tudo porque o empregador age com total falta de respeito aos 

trabalhadores e às nossas Leis, pois tem a certeza de que conta com a morosidade da 

Justiça, motivos estes que lhe permitem se sentir não só no direto de não pagarem 

corretamente os seus empregados, como também obstruir um direito líquido e certo 

dos mesmos, através de meios arbitrários que os impeçam de receber o FGTS, com a 

devida multa de 40%, e o Seguro Desemprego. 

SINDICATO 
DOS AKINILliülEZ 
DE ADIVIINISILIMA(1 
ESCOLAR 
DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO 

83 - Logo, patente está que os substituídos não foram nem demitidos por justa causa 

e nem pediram demissão. Assim, a prova inequívoca dos seus direitos e a 

verossimilhança estão demonstradas. 

84 - Por outro lado, mas no mesmo sentido, não há qualquer possibilidade de que o 

deferimento da TUTELA ANTECIPADA traga algum prejuízo para as rés, tendo em 

vista que claro está que foram elas que impediram os substituídos de trabalhar, 

demitindo-os sumariamente (sem que existisse justa causa). Assim, não há qualquer 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, haja vista que parte dos 

valores do FGTS já se encontra devidamente depositada, estando, então, à disposição 

dos obreiros, não ocasionando, assim, qualquer dispêndio ao empregador que possa 

mais tarde lhe trazer algum prejuízo. O mesmo raciocínio se aplica ao Seguro 

Desemprego e à baixa das carteiras de trabalho. 

85 - Porém, se tais requerimentos forem negados, isto com certeza acarretará um 

dano irreparável para os obreiros, tendo em vista toda a situação que vêm passando, 

inclusive as de constrangimentos morais. 

86 - Diante de todo o exposto, requer lhes sejam concedidas, in limine, a 

antecipação dos efeitos parciais da tutela jurisdicional, inaudita altera parte, 

para que seja ordenado à primeira ré que entregue aos substituídos as guias 

para saque do FGTS depositado e para habilitação e recebimento do Seguro 
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Desemprego, bem como para que proceda à baixa em suas carteiras de 

trabalho, tudo sob pena de multa diária a ser fixada pelo juizo. 

VII - DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: 

SINDICATO 
DOS AUXILSANU; 
DE ADIVIDINTWAGO 
ESCOLAR 
DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO 

87 - Saliente-se que são devidos, no caso em tela, honorários advocatícios em favor 

do Sindicato autor, no percentual de 15% sobre o valor total da condenação, já que 

preenchidos os requisitos da Lei n2  5.584/70 e em consonância com as Súmulas 219 

e 329 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. 

88 - É certo também que o aludido percentual guarda total sintonia com a 

complexidade da causa (ação coletiva) e com o grau de zelo dos profissionais 

envolvidos no patrocínio da entidade sindical. 

89 - Grife-se: são perfeitamente cabíveis, na hipótese em tela, os honorários 

advocatícios em favor do Sindicato autor, já que preenchidos os requisitos da Lei 

5.584/70 e em consonância com as Súmulas 219 e 329 do C. TST. 

90 - São claramente cabíveis os honorários advocatícios nas causas em que o ente 

sindical figura como substituto processual (como na hipótese em tela), sendo certo 

que o inciso III da Súmula 219 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho espanca 

qualquer dúvida a este respeito. Eis o teor da mencionada Súmula: 

"Súmula 219. Honorários Advocatícios. Hipótese de Cabimento (nova 

redação do item II e inserido o item III à redação) - Res. 174/2011, 

DEJT divulgado em 27, 30 e 31/05/2011. 

1- Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não decorre 

pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar assistida 

por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção de 

salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em 

situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do 

próprio sustento ou da respectiva família. (ex-Súmula nP 219 - Res. 

14/1985, DJ 26.09.1985) 

11 - É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios 

em ação rescisória no processo trabalhista. 

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." 

[GRIFOS NOSSOS] 
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91 - Com efeito, a verba honorária merece o deferimento, já que, também na 

hipótese em tela, encontram-se preenchidos os requisitos da Lei n9- 5.584/1970, 

estando, os elementos dos autos, em consonância com as Súmulas 219 e 329 do C. 

TST. Afinal, repita-se, como substituto processual, o sindicato autor está atuando na 

defesa dos interesses da categoria de empregados que representa, já que os mesmos, 

em sua grande maioria, ganham ou ganhavam salário mensal inferior ao dobro do 

mínimo legal (conforme se verifica nestes autos). 

SINDICATO 
DOS ALOULLUES 
DE ADMINISIRThiggi 
ESCOLAR 
DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO 

92 - A reforçar o pleito de honorários advocatícios, destaque-se que a norma 

consubstanciada pela Subseção de Dissídios Individuais (SDI-1) do TST reconheceu 

o direito do sindicato em receber honorários advocatícios, numa clara indicação de 

uniformização de decisões. Disse o Ministro Luciano de Castilho Pereira: 

"No momento em que estão sendo estimuladas as ações coletivas que, a 

rigor, existem no Processo do Trabalho desde 1943, deve ser repensado 

o direito do sindicato de receber honorários advocatícios. Com  a 

revogação da Súmula n-Q 310, em 2003, foi aberto o campo para que 

este Tribunal decida se são devidos esses honorários." 

93 - Corroborando este posicionamento, mencionou o Ministro Barros Levenhagen: 

"Com efeito, os honorários advocatícios, guardadas as peculiaridades 

do processo do trabalho, nada mais são do que a contraprestação 

patrimonial destinada àqueles que exercem auxilio técnico às partes 

envolvidas no litígio." 

"Logo, se ao sindicato foi conferido tanto a prerrogativa de prestar 

individualmente assistência judiciária ao empregado, quanto ao poder 

de substituir a categoria por ele representada, não se mostra razoável 

que esteja impossibilitado de receber os honorários respectivos, a título 

de contraprestação pelos seus serviços, na condição de substituto 

processual." 

94 - E o Ministro Luciano de Castilho finalizou: 

"Essa posição é a que também passo a assumir." (ERR 735863/2001) 

95 - Como muito bem ressaltado nos entendimentos acima transcritos, se ao 

sindicato foi conferido tanto a prerrogativa de prestar individualmente assistência \

l‘r/ 
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judiciária ao empregado, quanto ao poder de substituir a categoria por ele 

representada, não se mostra razoável e justo que esteja impossibilitado de receber a 

verba honorária respectiva, a título de contraprestação pelos seus serviços, na 

condição de substituto processual. 

96 - Deve ser salientado, ainda, que a tese ora defendida encontra aparo também 

nos arestos a seguir transcritos, oriundos da 2? Turma do TRT da 5? Região (Bahia), 

e da 1?-, da 4? e da 5? Turma do C. TST, in verbis: 

SINDICATO 
DOS AUX11‘..1,0V; 
DE ADMINISTIUIC;út! 
ESCOLAR 
DO ESTADO 
DO RIO DE JANE DO 

"Sindicato como Substituto Processual. Honorários Advocatícios. Na 

Justiça do Trabalho os honorários de advogado só são devidos ao 

reclamante que se declarar pobre e for assistido pelo sindicato. A 

entidade sindical, pessoa jurídica, que atua como substituta processual 

não preencheria, por conseguinte, os mencionados requisitos, daí a 

Súmula n.9  310, VIII. Nada obstante, essa interpretação desestimulava 

o aforamento de ações coletivas, que exercem um importante papel no 

combate à reprodução de uma mesma tese jurídica em milhares de 

reclamações, o que contraria o modelo constitucional do processo -, 

mais precisamente no que toca ao princípio da celeridade processual. 

(Art. 59, LXXVIII da CR.) Assim, em razão do cancelamento da Súmula 

n.9  310, VIII, sendo declarada a miserabilidade jurídica dos 

substituídos, faz jus o sindicato aos honorários advocatícios." [Processo 

00503-2006-132-05-00-4 RO, AC. n9  012431/2008, Relator Juiz 

Convocado MARCELO PRATA, V TURMA TRT 52  Região, DJ 

16/06/2008] 

"Sindicato. Substituição Processual. Honorários Advocatícios. 

Interpretação Sistemática. 1. O artigo 89, III, da Constituição da 

República de 1988 autoriza expressamente a atuação ampla dos entes 

sindicais na defesa - inclusive judicial - dos interesses da categoria. Já 

não paira controvérsia na jurisprudência desta Corte uniformizadora 

quanto ao entendimento de que o sindicato tem legitimidade para 

atuar como substituto processual de toda a categoria. 2. A Lei Maior 

conferiu ao sindicato profissional a incumbência de atuar em defesa de 

toda a categoria, prestigiando a moderna concepção jurídica relativa à 

coletivização das ações judiciais, cuja utilização tem obviado o 

ajuizamento de inúmeras ações individuais e, por conseguinte, 

contribuído para afastar a malfadada insegurança jurídica. Tal 

tendência revela-se ainda mais relevante e atual ante a necessidade de 

se outorgarem ao empregado meios de promover a defesa dos seus ..r1  

' *4> 
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interesses sem a exposição resultante de um confronto direto com o 

empregador - o que, em muitas ocasiões, resultaria na perda do 

próprio emprego. 3. Corolário do prestígio outorgado à atuação do 

sindicato, visando à litigância coletiva na defesa dos interesses dos 

integrantes da categoria, é o reconhecimento ao ente sindical dos meios 

necessários para fazê-lo, inclusive no tocante ao custeio das despesas 

do processo - aí incluída a remuneração dos serviços do profissional da 

advocacia necessário à postulação em juízo. 4. Resulta imperioso, 

portanto, conferir ao sindicato o direito de receber os honorários 

assistenciais, quando vencedor em demanda em que atua na qualidade 

de substituto processual, independentemente da exigência de 

comprovação da hipossuficiência de cada um dos substituídos. Com  

efeito, tal exigência importaria em retrocesso em relação a tema já 

superado com o cancelamento da Súmula n.2  310, uma vez que 

corresponderia à necessidade de prévia individualização de cada um 

dos substituídos - exigência que se aboliu mediante a dispensa da 

juntada da lista dos empregados substituídos processualmente. 5. Vale 

destacar, ainda, a diretriz traçada no artigo 82  da Consolidação das 

Leis do Trabalho, no sentido de que as decisões judiciais, em face de 

lacuna normativa, devem sempre contemplar o interesse público. No 

caso, o reconhecimento do direito à percepção dos honorários 

advocatícios pelo sindicato que atua na qualidade de substituto 

processual revela-se consentâneo com o interesse público, na medida 

em que reforça a relevância e o incentivo da coletivização das ações 

judiciais, que tem contribuído diretamente para o desafogamento dos 

Tribunais, bem como para a diminuição da insegurança jurídica 

resultante da multiplicação de ações individuais, com possibilidade de 

prolação de decisões judiciais contraditórias em relação a objeto 

idêntico. 6. Recurso de revista conhecido e provido." [Tribunal Superior 

do Trabalho - TST; Data de Divulgação: DEJT 09/04/10; PROCESSO N2  

TST-RR-96400-40.2003.5.03.0074; C/J PROC. N2  TST-AIRR-96440- 

22.2003.5.03.0074; ACÓRDÃO (Ac. 1 á  Turma) GMLBC/fmu/viv] 

"Honorários Advocatícios. Substituição Processual. Cabimento. 

Inteligência do Cancelamento do Antigo Enunciado 310 do TST (...) Na 

Justiça do Trabalho, a concessão dos honorários advocatícios depende 

do preenchimento dos requisitos do Enunciado n2  219/TST. Se ao 

sindicato foi conferido tanto a prerrogativa de prestar individualmente 

assistência judiciária ao empregado, quanto o poder de substituir a 

categoria por ele representada, não se mostra razoável que esteja 
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impossibilitado de receber os honorários respectivos, a título de 

contraprestação pelos seus serviços, na condição de substituto 

processuaL Se assim não fosse, estar-se-ia a priorizar o ajuizamento de 

inúmeras ações individuais, na contramão do moderno movimento de 

coletivização das ações judiciais." (RR-1469/2003-465-02-00.4, DJ 

10/06/05, 4g Turma, Rel. Min. Antônio José de Barros Levenhagen) 

"Honorários Advocatícios Sindicato - Substituto Processual. Tese 

Regional: Apesar de o Sindicato-Reclamante estar postulando na 

condição de substituto processual, tal fato não afasta a aplicabilidade 

do art. 14 da Lei n2  5.584/70 (fl. 356). Antítese Recursal: Não há como 

manter-se a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios 

quando o Sindicato estiver atuando como substituto processuaL O 

entendimento adotado pelo Regional viola o art. 14 da Lei n 2  5.584/70, 

contraria a Súmula n 2  310, VII, do TST e diverge de outro julgado (fl. 

379). Síntese Decisória: Primeiramente, saliento que, apesar de meu 

entendimento pessoal acerca do direito do sindicato, que ajuíza ação 

em nome próprio na qualidade de substituto processual, ao 

percebimento dos honorários advocatícios, curvo-me ao que a 4g 

Turma desta Corte Superior tem reiteradamente decidido acerca da 

matéria, no sentido de que, a partir do momento em que a Súmula ne 

310, VIII, do TST foi cancelada, deve-se examinar se os substituídos 

atenderam ou não aos requisitos estabelecidos no art. 14 da Lei n9  

5.584/70. (RR-706.081/2000.1, DJ 12/08/05, 4g Turma, Rel. Min. lves 

Gandra Martins Filho) 

97 - Como se vê, não há outra conclusão, senão a de que é devido ao sindicato que 

atua como substituto processual o pagamento dos honorários advocatícios. 

98 - O artigo 82, III, da Lei Magna de 1988 autoriza expressamente a atuação ampla 

dos entes sindicais na defesa - inclusive judicial - dos interesses da categoria. Já não 

paira controvérsia na jurisprudência desta Corte uniformizadora quanto ao 

entendimento de que o sindicato tem legitimidade para atuar como substituto 

processual de toda a categoria. 

99 - Observa-se que a Lei Maior conferiu ao sindicato profissional a incumbência de 

atuar em defesa de toda a categoria, o que revela o prestígio consagrado à moderna 

concepção jurídica relativa à coletivização das ações judiciais, cuja utilização tem 

obviado o ajuizamento de inúmeras ações individuais e, por conseguinte, 

contribuído para afastar a malfadada insegurança jurídica. Tal tendência se revela 
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ainda mais relevante e atual ante a necessidade de se outorgar ao empregado meios 

de promover a defesa dos seus interesses sem a exposição resultante de um 

confronto direto com o empregador - o que, em muitas ocasiões, resultaria na perda 

do próprio emprego. 

100 - Corolário do prestígio outorgado à atuação do sindicato, visando à litigância 

coletiva na defesa dos interesses dos integrantes da categoria, é o reconhecimento 

ao ente sindical dos meios necessários para fazê-lo, inclusive no tocante ao custeio 

das despesas do processo - aí incluída a remuneração dos serviços do profissional 

da advocacia necessário à postulação em juízo. Imperioso, portanto, conferir ao 

sindicato o direito de receber os honorários assistenciais, quando vencedor em 

demanda judicial em que atua na qualidade de substituto processual, 

independentemente da exigência de comprovação da hipossuficiência de cada um 

dos substituídos. Com  efeito, tal exigência importaria em retrocesso em relação a 

tema já superado com o cancelamento da Súmula 310, uma vez que corresponderia à 

necessidade de prévia individualização de cada um dos substituídos - exigência que 

se aboliu mediante a dispensa da juntada da lista dos empregados substituídos 

processualmente. 

SINDICATO 
DOS ARIX14.54ÈRES" 
DE ADMINISTRAciV 
ESCOLAR 
DO ESTADO 
DO RIO DE JARMO 

101 - Vale destacar, ainda, a diretriz traçada no artigo 8'2  da CLT, no sentido de que 

as decisões judiciais, em face de lacuna normativa, devem sempre contemplar o 

interesse público. No caso, o reconhecimento do direito à percepção dos honorários 

advocatícios pelo sindicato que atua na qualidade de substituto processual revela-se 

consentânea com o interesse público, na medida em que reforça a relevância e o 

incentivo da coletivização das ações judiciais, que tem contribuído diretamente para 

o desafogamento dos Tribunais, bem como para a diminuição da insegurança 

jurídica resultante da multiplicação de ações individuais, com possibilidade de 

prolação de decisões judiciais contraditórias em relação a objeto idêntico. Também 

neste sentido, seguem os seguintes arestos: 

"Honorários Advocatícios. Substituição Processual. Cancelamento da 

Súmula n9  310 do TST. Cabimento. Com  o cancelamento do antigo 

Enunciado 310 do TST, impõe-se ao exegeta buscar uma nova 

interpretação do art. 14 da Lei n-9- 5584/70, no sentido de priorizar a 

identidade ontológica entre a substituição processual e a assistência 

prestada pelo sindicato de classe. Com  efeito, se ao sindicato foi 

conferido tanto a prerrogativa de prestar individualmente assistência 

judiciária ao empregado, quanto o poder de substituir a categoria por 

ele representada, não se mostra razoável que esteja impossibilitado de 

receber os honorários respectivos, a título de contraprestação pelos 
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seus serviços, na condição de substituto processual. Se assim não fosse, 

estar-se-ia a privilegiar o ajuizamento de inúmeras ações individuais, 

na contramão do moderno movimento de coletivização das ações 

judiciais. Recurso a que se nega provimento. - RR-634/2003, DJ 

30/9/2005, Min. Barros Levenhagen." 

"Honorários Advocatícios. Substituição Processual. É entendimento 

desta Turma que, a partir do momento em que a Súmula n2  310 do TST 

foi cancelada, são devidos os honorários advocatícios ao Sindicato, sem 

a exigência de comprovação dos requisitos do art. 14 da Lei n.P-

5.584/70, no processo de conhecimento, porque essa exigência resulta 

incompatível com a substituição processual ampla acolhida pela 

jurisprudência, além de possível comprometimento de eficácia da 

própria substituição processual. Recurso de Revista conhecido e 

desprovido - (1g Turma, TST-RR-795.663/2001.9, Relatora Ministra 

Dora Maria da Costa, DJU de 17/8/2007)." 

SINDICATO 
nos MIXIItífdiEZ 
DE ADIte,370AÇÃ 
ESCOLAR 
DO ESTADO 	. 
DO RIO DE JANEIRO 

"Honorários Advocatícios - Substituição Processual - Concessão -

Cancelamento da Súmula n 2  310 do TST. O sindicato atua como parte 

no processo de conhecimento na defesa de direitos ou interesses 

coletivos ou individuais da categoria, portanto, direito alheio inerente a 

esfera jurídica dos substituídos. A substituição processual, instituto 

antigo do processo do trabalho, é a forma mais autêntica da defesa dos 

direitos e interesses da categoria e, por sua vez, dos substituídos, que 

prescindem da ação individual, quando seriam assistidos pelo próprio 

sindicato, para assegurar a eficácia dos direitos reconhecidos no 

ordenamento jurídico. Assegurar a percepção de honorários ao 

sindicato, quando atua como substituto processual, é inserir o processo 

do trabalho na moderna teoria processual que, longe da concepção 

dogmática do período conceituai do processo guiado pelo liberalismo 

jurídico, quando exacerbava o individualismo processual fundado na 

exclusiva lesão a direito subjetivo, caminha para a coletivização das 

demandas, em face do reconhecimento das lesões a direitos ou 

interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos e, sobretudo, 

rompendo o individualismo processual, despersonalizar o processo. Por 

outro lado, não há falar em comprovação dos requisitos do art. 14 da 

Lei n 2  5.584/70, no processo de conhecimento, pois seria exigência 

material juridicamente incompatível com a substituição processual 

ampla assegurada pela jurisprudência. Apesar de reconhecida a 

substituição, a juntada das declarações de miserabilidade ou de 
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impossibilidade econômica de demandar importaria o ressurgimento 

mutatis mutandis do rol de substituídos, expurgado com o 

cancelamento da Súmula 	310, procedimento formal que pode 

comprometer a eficácia da própria substituição processual, além de 

evidenciar importante contradição lógica. Recurso de revista 

desprovido - (1-4  Turma, TST-RR-701.011/2000.8; Relator Ministro 

Vieira de Mello Filho, DJU de 1-c)112/2006)." 

SINDICATO 
DOS AUXILIARES 
DE ADIVIIMSTRA&I 
ESCOLAR 
DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO 

102 - Note-se que a 12  Turma do TST salientou que a obrigatoriedade de juntada das 

declarações de miserabilidade ou de impossibilidade econômica de demandar 

importaria o ressurgimento mutatis mutandis do rol de substituídos, o que há muito 

já não é obrigatório, tendo em vista o cancelamento da Súmula ng 310. Grifa 

também, o Colendo TST, que tal procedimento formal comprometeria a eficácia da 

própria substituição processual, além de evidenciar importante contradição lógica. 

103 - O próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu a amplitude da substituição 

processual, dispensando, inclusive, a apresentação do rol dos substituídos. Nessas 

condições, a exigência de apresentação de declaração de pobreza seria uma 

repetição do rol dos substituídos, eliminado pelo STF e que provocou o 

cancelamento da Súmula ng- 310 do TST. 

104 - É clara, portanto, a necessidade de se assegurar às entidades sindicais, que 

atuam em substituição processual das categorias que representam, o pagamento de 

honorários advocatícios, para incentivar as ações coletivas na defesa de direitos ou 

interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos dos trabalhadores, 

rompendo com o individualismo processual. Neste sentido também entendeu o 

Supremo Tribunal Federal. 

105 - Ademais, o sindicato autor declarou que os substituídos ganhavam salários 

mensais inferiores ao dobro do mínimo legal (e que, portanto, são hipossuficientes 

economicamente), conforme pode ser observado nesta peça. 

106 - Com o devido respeito, indeferir a verba honorária significa ofender a Lei n2  

5.584/70 (em especial os seus artigos 14 e seguintes), já que o caso dos autos se 

adequa perfeitamente à hipótese tutelada por tal diploma. Desta forma, estando 

preenchidos os requisitos da Lei 5.584/70, negar a concessão dos honorários vem a 

afrontar também o art. 133 da CF/88 (ofensa constitucional, portanto). 

107 - Assim, o demandante pugna também pelo deferimento dos honorários 

advocatícios em seu favor, no percentual de 15% sobre o valor da condenação 
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(conforme se apurar em fase de liquidação), percentual este em perfeita 

consonância com o que vem sendo entendido por nossos Tribunais, e 

compatível com a complexidade da causa e o zelo a ela conferido pelos 

patronos do demandante. 

VIII - DOS PEDIDOS: 

108 - Diante desta realidade, requer o deferimento, in limine, da tutela antecipada, 

inaudita altera parte, para que seja ordenado à primeira ré que entregue aos 

obreiros substituídos as guias para saque do FGTS depositado e para habilitação e 

recebimento do Seguro Desemprego, bem como para que proceda à baixa em suas 

carteiras de trabalho (tudo sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo), além de 

reclamar a CONDENAÇÃO da primeira ré ao pagamento das seguintes parcelas (para 

cada trabalhador substituído), com base na última remuneração mensal de cada 

substituído, sobre as quais deverão incidir os juros de mora mais correção 

monetária, ambos previstos em Lei, assim como a aplicação do artigo 467 da CLT, 

no que couber (tudo a ser apurado em ulterior fase de liquidação de sentença): 

SINDICATO 
DOS Adifft.dAn,5 
DE AOMILIbIligiid 
ESCOLAR 
DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIIIO 

a) sejam concedidos, ao Sindicato assistente (SAAE/RJ), que atua como substituto 

processual, os benefícios da Assistência Judiciária e da Gratuidade de Justiça; 

b) seja, a primeira demandada, compelida a apresentar as listagens nominativas dos 

substituídos (empregados da categoria de trabalhadores do Sindicato demandante -

auxiliares de administração escolar) com suas respectivas remunerações, juntamente 

com a defesa, referentes aos anos de 2013 e 2014, sob pena de multa diária a ser 

oportunamente arbitrada, conforme exposto no item n9- 01 da fundamentação; 

c) especificamente em complemento à prova documental, e com base no artigo 356, 

incisos I e II do CPC, requer que a segunda e a terceira reclamada sejam compelidas a 

trazer aos autos a CÓPIA DO CONVÊNIO firmado entre elas e a primeira ré, a fim de 

serem comprovadas as gestões diretas da ELETRONUCLEAR e do Estado do Rio de 

Janeiro quanto ao contrato de trabalho dos empregados da primeira demandada, sob 

as penas do artigo 359 do CPC, já que o autor não tem condições de apresentar cópia 

autêntica de tal documento, não podendo ficar à mercê de impugnações da parte 

contrária com base no artigo 830 da CLT; 

d) seja, a primeira reclamada, compelida a proceder às baixas nas carteiras de 

trabalho (CTPS's) de cada trabalhador substituído, com a projeção do aviso prévio 

indenizado, conforme artigo 487, § 19, da CLT, Lei n9- 12.506/2011 e a O.J. n-9  82 da 
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SDI-I do Colendo TST (já que todos os obreiros tomaram ciência da dispensa na 

mesma ocasião em que elas ocorreram, ou seja, em 24/03/2014); 

e) condenação SUBSIDIÁRIA da segunda e da terceira ré (solidariamente entre 

si) ao pagamento das verbas pleiteadas nesta ação coletiva; 

f) salário referente ao mês de janeiro de 2014; 

g) salário referente ao mês de fevereiros de 2014; 

h) salário referente aos 24 dias laborados em março de 2014; 

i) aviso prévio indenizado, a ser calculado para cada trabalhador substituído nos 

SINDICATO 
nos AUXILIANES 
DE ADMILIINTRAIM 
ESCOLAR 
DO ESTADO 
DO RIO DE JARMO 

moldes estabelecidos na Lei n9- 12.506/2011; 

j) férias relativas ao período aquisitivo 2012/2013, de forma simples e acrescidas do 

terço constitucional; 

k) férias relativas ao período aquisitivo 2013/2014, de forma proporcional e 

acrescidas do terço constitucional (considerando-se, ainda, a projeção do aviso 

prévio indenizado); 

1) décimo terceiro salário integral, referente ao ano de 2013; 

m) décimo terceiro salário proporcional, referente ao ano de 2014 (considerando-se 

a projeção do aviso prévio indenizado); 

n) multa prevista no artigo 477 da CLT, §§ 62  e 82, da CLT, no valor da última 

remuneração de cada trabalhador; 

o) entrega das guias do TRCT, no código 01, responsabilizando-se, as reclamadas, 

pela integralidade dos depósitos fundiários de todo o período contratual (inclusive 

FGTS rescisório); 

p) pagamento da multa de 40% sobre o FGTS de todo o período contratual e sobre o 

FGTS rescisório; 

q) entrega, oportuno tempore, das guias para habilitação e recebimento do Seguro 

Desemprego, sob pena de indenização substitutiva em dinheiro; 
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r) indenização por danos morais, no valor equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais) 

para cada substituído, por ser razoável e face à extensão dos danos, sendo certo que 

tal quantia não enriquece indevidamente as vítimas (trabalhadores substituídos) e 

não inviabiliza ou impede as atividades dos causadores da lesão; 

SINDICATO 
Dos AkIXII.IARES 
DE ADMINISTRAck! 
ESCOLAR 
DO ESTADO 
DO RIO DE JANEUR) 

s) honorários advocatícios, no importe de 15% sobre o valor da condenação, em 

favor do Sindicato Assistente (SAAE/RJ), na forma da fundamentação; 

t) expedição, após o trânsito em julgado, de ofícios ao INSS, à CEF, à DRT e ao MPT, 

para que sejam adotadas as medidas e aplicadas as multas de Direito, pelo arrepio 

cometido à Legislação. 

IX - DAS PROVAS: 

109 - O autor requer a produção de todos os meios de prova em Direito permitidas, 

especialmente documentos, perícia, testemunhas e depoimento pessoal dos 

representantes legais das rés, sob pena de confissão. 

X - DA AUDIÊNCIA: 

110 - Requer a citação das rés, para, querendo, comparecerem em audiência a ser 

designada por este MM. Juízo e contestarem a presente ação, sob pena de revelia e 

confissão, bem como para juntar aos autos as listagens dos empregados auxiliares de 

administração escolar (com suas respectivas remunerações) referentes aos anos de 

2013 e 2014, conforme determinam o Precedente Normativo n-9  111 do TST e a Lei, 

sob pena de multa diária a ser oportunamente fixada por V. Exa.. 

111 - Requer, especificamente, em complemento à prova documental, e com 

base no artigo 356, incisos I e II do CPC, que a segunda e a terceira reclamada 

tragam aos autos a CÓPIA DO CONVÊNIO firmado entre elas e a primeira ré, a 

fim de serem comprovadas as gestões diretas do segundo e terceiro réu quanto 

ao contrato de trabalho dos empregados do primeiro demandado, sob pena de 

não o fazendo, incorrerem nas penas do artigo 359 do CPC, já que o autor não 

tem condições de apresentar cópia autêntica de tal documento, não podendo 

ficar à mercê de impugnações da parte contrária com base no artigo 830 do 

Texto Consolidado. 

112 - Como dito acima, o Sindicato autor (SAAE/RJ) deixa de juntar as listagens 

nominativas dos empregados substituídos (com suas respectivas remunerações), 

haja vista que a primeira ré não lhe entregou as aludidas listagens, obrigatórias e 
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anuais, referentes aos anos de 2013 e 2014, em clara afronta à Lei e aos Precedentes 

Normativos nc2  41 (ex-PN ng 60) e n'2  111, ambos do TST, pelo que o demandante 

suplica para que a Associação de Amigos da Cultura e do Esporte da Costa Verde 

Angra dos Reis e Paraty - AMIGOS seja compelida à apresentação de tais listagens, 

juntamente com a defesa, referentes aos anos de 2013 e 2014, sob pena de multa 

diária a ser oportunamente arbitrada pelo Juízo. 

XI - DA ALÇADA: 

113 - Atribui-se à causa o valor de R$50.000,00, para os efeitos legais. 

X - DA CONCLUSÃO: 

114 - Diante de todo o exposto, espera e confia, o Sindicato autor (substituto 

processual), que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos constantes da 

presente, por DIREITO e por JUSTIÇA! 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2014. 

Mitc-a0 luAri OMPA~dai 

Marcelo Luís Bromonschenkel - OAB/RJ n9. 113.697 

Rua dos Andradas, 96 grupos 701/703 e 802,1803 --- Centro - Rio de Janeiro -- Cép: 20051-002 

Tel.: 2516-8868 Teielitx: 2263-1573 -- 	saaer0)„saaeri.orglff 
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Associação de Amigos da Cultura e do Esporte da Costa Verde 

Angra dos Reis-Paraty 

ELETRONUCLEAR 

A/C 
PAULO GONÇALVES 

PROPOSTA PARA QUITAÇÃO DAS PENDÊNCIAS PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMIGOS 
PERANTE AO CONVÊNIO ELETRONUCLEAR SEEDUC 

Prezados senhores, 

Em razão de dificuldades e de um consenso com a SEFDUC/RI, para assinatura de um novo Convênio de parceria entre Seeduc / 
Eletrormclear e Associação Amigos, vimos, através da presente apresentar esta proposta para solucionar as pendências geradas na 
finalização do convênio anterior e iniciação de um possível novo convênio. 

Primeiramente apresentamos um rápido histórico das negociações e encaminhamentos pela Amigos, até a última reunião com a 
DUC, em 18 de março de 2014, na qual ficou bem clara a posição desta Secretaria de Estado em relação à proposta de convênio 

apresentada pela Amigos à Eletronuclear que, após análise a encaminhou à Secretaria de Estado de Educação. 

1. Em 12 de Abril de 2013 a Amigos, sob a presidência do Sr. Luiz Antônio Biancoville encaminhou a Eletrobras Eletronuclear S.A. 
documentação com a PREVISÃO DE DESPENDIO PARA O NOVO CONVÊNIO; 

2. Em outubro de 2013, conforme determinação estatutária efetuou-se eleição para nova diretoria da Amigos, na qual venceu a chapa da 
atual diretoria; Nesse período de transição, o processo de negociações não foi interrompido, durante o qual houve várias reuniões 
técnicas entre a Associação e a Coordenação de Responsabilidade Socioambiental e Comunicação — CRP, para adequação da proposta 
de Planilha apresentada pela nova diretoria da Amigos; 

Plano de Gestão aprovado na eleição para o exercício 2013/ 2015 

1- Viabilizar, em conjunto com a SEEDUC e a Eletronuelear, a assinatura de novo Convênio que equacione as necessieldes das 
escolas e os passivos trabalhistas; 
II- Resolver imediatamente as pendências demissionárias; 
III- Fazer a revisão do estatuto da Amigos e incluir a participação de um representante dos funcionários da Eletronuclear e um 
da Amigos para o Conselho Fiscal, além de um aluno de cada escola, que será nomeado pelo Grêmio Estudantil, para o 
Conselho Educacional; 
IV- Criar um informativo da Amigos para divulgar os balanços e as atividades da escola; 
54, Fazer um estudo de viabilidade para implantação de um polo de novas mídias (artes, ciências e tecnologias); 

Com base na Lei Jovens Empreendedores, selecionar alunos dos dois colégios; 
Vil- Garantir a continuidade da campanha — Não jogue seu óleo pelo ralo, Jornal Ponta da Língua, das Fanfarras e dos Workshops 
sobre educação. 
As questões em negrito já foram solucionadas 

3. Em Maio de 2013 O Secretário de Estado de Educação do Rio de Janeiro, Wilson Risolia, participou de encontro com diretores e 
professores da região da Costa Verde, afirmando que é do interesse da SEEDUC/RJ assinar o novo convênio com a 
Eletronuclear e a Associação Amigos. Risolia se colocou à disposição deixando o seu cartão de contato com Domingos Oliveira - já 
Diretor eleito da Amigos, compromisso este registrado em vídeo, conforme o link -http://youtu.be/MLsPd9GXYTk.  

4. Na festa homenageando as escolas bonificadas em Volta. Redonda, em 05/12/13, a diretora do Colegio Alvaro Alberto, Karyn Lima, 
atendendo uma solicitação da Associação Amigos comunicou pessoalmente e posteriormente por email ao Secretário Wilson Risolia a 
importância da efetivação da renovação do documento mencionado até o final da segunda semana de janeiro de 2014, a fim de não 
comprometer o repasse de verbas para pagamento de funcionários contratados, entre outros benefícios. 

5. Em 16/01/2014 aconteceu reunião entre a SEEDUC e Eletronuclear, na qual foi entregue a minuta de um novo convênio para análise 
das áreas técnica da Secretaria; Esta comprometeu-se com a abertura de processo administrativo para pronunciamento da área 
pedagógica em relação ao plano de trabalho apresentado para novo convênio e o envio por meio eletrônico em relação a documentos 
necessários para celebração do mesmo; 
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6. r*-.vido à necessidade de não interrupção do processo de trabalho nos Colégios CEAAA e Roberto Montenegro, combinou-se com a 
Elet, anuclear que não se efetuasse as demissões necessárias na finalização do convênio anterior e aguardasse a celebração do novo 
convênio, para se dar prosseguimento ao processo administrativo necessário; Contudo, a demora de urna definição e o acúmulo de não 
pagamento de salários e encargos aos profissionais envolvidos, causou um certo desequilíbrio e descontentamento, levando a Amigos a 
questionar tal demora; 

7. Em 24 de janeiro de 2014, a Amigos encaminhou carta ao Chefe de Gabinete da SEEDUC/RJ, Sr. Sérgio Mendes relatando a 
preocupação sobre a falta de previsão da assinatura do novo convênio; 

8. Ainda em 24 de janeiro de 2014, o Sr. Sérgio Mendes respondeu por meib eletrônico ressaltando seu estranhamento desta carta, uma 
vez que, salientou, teve uma reunião com a Eletronuclear em 16 de janeiro de 2014, na qual foram definidas todas as ações para 
assinatura do convênio de apoio aos Colégios CEAAA e Roberto Montenegro, que todas as tarefas cabíveis à Secretaria já haviam sido 
realizadas, aguardando apenas as ações sob responsabilidade da Eletronuclear; Solicitando que a Amigos doravante tratasse diretamente 
com a Eletronuclear, através do CRP, "visto que esta Empresa é a responsável pela contratação dos parceiros do projeto"; 

9. Em 31 de janeiro de 2014 o CRP encaminhou carta CRP 016/2014 ao Secretário Wilson Risolia relatando o encaminhamento da 
documentação com vistas à Assinatura do Novo Convênio e solicitando documentos necessários para publicação no DOU; 

10. Em 7 de fevereiro de 2014, a Amigos encaminhou à carta à Eletronuclear, aos cuidados do Sr. Paulo Gonçalves (CRP) relatando um 
brome histórico do que foi acordado desde o início das negociações com vistas ao novo convênio e a preocupação com os prazos entre o 
el. aumento do convênio anterior e a falta de definição de prazo para assinatura do novo convênio; Acompanhou esta carta um 
Relatório Financeiro de pendências trabalhistas, elaborado pela Diretoria Financeira da Amigos; e parecer técnico da ASA Contabilidade 
e Assessoria Angra Ltda, referente a antecipação de pagamento de encargos devidos; 

e 

11. Em 15 de fevereiro de 2014 a Amigos realizou reunião para discutir tais questões relacionadas à falta de previsão para Assinatura do 
Novo Convênio e convocou Assembleia Geral para 20 de janeiro de 2014, na qual se tomaria uma decisão em relação a essas 
pendências, tendo como eixos de discussão: Atraso no pagamento dos salários e encargos; Indefinição do prazo de Assinatura do novo 
convênio; Convocação de nova eleição para a Amigos; 

12. Em 20 de janeiro de 2014 realizou-se a Assembléia, na qual a plenária anunciou a renúncia da diretoria, caso o convênio não fosse 
assinado até 26 de fevereiro de 2014; 

13. Em 25 de fevereiro de 2014, os diretores Domingos Oliveira e Rafael Mariano protocolaram respectivamente na Eletronucelar e na.  
SEEDUC a Ata desta Assembléia; Solicitando um reunião com a SEEDU e Questionar= o Sr. Paulo Gonçalves sobre tal indefinição, 
do qual receberam a informação de que a empresa aguardava posicionamento da Secretaria de Educação do Estado; 

14. Em 26 de fevereiro de 2014 a SEEDUC recebeu da senhora Patrícia Tinoco, mensagem eletrônica de agenciamento de reunião 
referente ao convênio, em de 2014, das 14h às 16h, "conforme o acordado com o Subsecretário Antônio Neto..."; 

15. Finalmente, em 18 de março de 2014, aconteceu a reunião na SEEDUC, entre o sub-secretário Antônio Neto, o Chefe de Gabinete, 
So Mendes, representantes do pedagógico da SEFDUC, representante da Eletronuclear, Luiz Carlos Siqueira e os diretores da 
Ai...4os Domingos Oliveira e Rafael Mariano e o assessor de comunicação Associação Amigos, Carlos Dei. 
Após acaloradas discussões técnicas o Chefe de Gabinete, Sérgio Mendes, deixou claro que o posicionamento da SEEDUC é de que a 
Amigos "não tem equilíbrio para continuar administrando os recursos do convênio"; desconhecendo o histórico de realizações e 
benefícios desta associação à comunidade estudantil desde o início do convênio, que o interesse desta é apenas nos recursos e não nos 
alunos; que as escolas até têm autonomia para decidir como aplicar tais recursos, mas que a decisão final sobre tais prioridades tem que 
ser de acordo com os critérios da SEEDUC, portanto, a comunidade escolar teria força/autonomia zero para a decisão final; que a 
SEEDUC não tem interesse que a Amigos continue neste processo, unia vez que a Secretaria têm parceria com empresas que podem 
executar essa administração; que a Seeduc tem seus próprios recursos para substituir de imediato todos os profissionais contratados pela 
Amigos e que os mesmos já deveriam ter sido demitidos desde a data de finalização do Ultimo convênio; e que os mesmos, desde já, 
ficam proibidos de entrar nos Colégios CEAAA e Roberto Montenegro, sob o risco de estarem na ilegalidade e sofrerem as 
consequências previstas em lei; 
Por fim, disse que a Seeduc vai analisar a minuta do novo convênio, que esse processo não se dá na velocidade deseja por todos, mas 
sim técnica e juridicamente, o que deverá se dar em um prazo de até seis meses. 

Sendo assim, de acordo com o posicionamento da Seeduc/RJ e devido as dificuldades para a celebração deste novo convênio, 
solicitamos à Eletronuclear, de forma emergencial, a busca de uma solução definitiva para a quitação das pendências e encerramento dos 
contratos com os profissionais envolvidos nas realizações do convênio Eletronuclear — SEEDUC. 

Desde já agradecemos a atenção e aguardamos retorno para um ótimo resultado entre as partes. 

Atenciosamente, 

Domingos Oliveira 
Diretor da Associação Amigos. 



6. Devido à necessidade de não interrupção do processo de trabalho nos Colégios CEAAA e Roberto Montenegro, combinou-se com a 
Eletronuclear que não se efetuasse as demissões necessárias na finalização do convênio anterior e aguardasse a celebração do novo 
convênio, para se dar prosseguimento ao processo administrativo necessário; Contudo, a demora de uma definição e o acúmulo de não 
pagamento de salários e encargos aos profissionais envolvidos, causou um certo desequilíbrio e descontentamento, levando a Amigos a 
questionar tal demora; 

7. Em 24 de janeiro de 2014, a Amigos encaminhou' carta ao Chefe de Gabinete da SEEDUC/RJ, Sr. Sérgio Mendes relatando a 
preocupação sobre a falta de previsão da assinatura do novo convênio; 

8. Ainda em 24 de janeiro de 2014, o Sr Sérgio Mendes resprmdeu por meio eletrônicó ressaftandó seu estranhamento-  desta carta, uma 
vez que, salientou, teve uma reunião-com a Eletronuclear em 16 de janeiro de 2014, na qual foram definidas todás a áções para 
assinatura do convênio de apoio aos Colégios CEAAA e Roberto Montenegro, que todas as tarefas cabíveis à Secretaria já haviam sido 
realizadas, aguardando apenas as ações sob responsabilidade da Eletronuclear; Solicitando que a Amigos doravante tratasse diretamente 
com a Eletronuclear, através do CRP, "visto que esta Einiíresa é a responsável pela contratação dos parceiros do projeto"; 

9. Em 31 de janeiro de 2014 o CRP encaminhou carta CRP 016/2014 ao Secretário Wilson Risolia relatando o encaminhamento da 
documentação com vistas a  Assinatura do Novo Convênio e solicitando documentos necessários para publicação no DOU; 

10. Em 7 de fevereiro de 2014, a Amigos encaminhou à carta à Eletronuclear, aos cuidados do Sr. i''aulo Gonçalves (CRP) relatando um 
bjz:e histórico do que foi acordado desde o início das negociações com vistas ao novo convênio e a preocupação com os prazos entre o 
c. ,rramento do convênio anterior e a falta de definição de prazo para assinatura do novo convênio; Acompanhou esta carta um 
Relatório Financeiro de pendências trabalhistas, elaborado pela Diretoria Financeira da Amigos; e parecer técnico da ASA Contabilidade 
e Assessoria Angra Ltda, referente a antecipação de pagamentode éficargos devidos; 

11. Em 15 de fevereiro de 2014 a Amigos realizou reunião para discutir tais questões relacionadas à falta de previsão para Assinatura do 
Novo Convênio e convocou Assembleia Geral para 20 de janeiro de 2014, na qual se tomaria uma decisão em relação a essas 
pendências, tendo como eixos de discussão: Atraso no pagamento dos salários e encargos; Indefinição do prazo de Assinatura do novo 
convênio; Convocação de nova eleição para a Amigos; 

12. Em 20 de janeiro de 2014 realizou-se a Assembléia, na qual a plenária anunciou a renúncia da diretoria, caso o convênio não fosse 
assinado até 26 de fevereiro de 2014; 

13. Em 25 de fevereiro de 2014, os diretores Domingos Oliveira e Rafael Mariano protocolaram respectivamente na Eletronucelar e na 
SEEDUC a Ata desta Assembléia; Solicitando um reunião com a SEEDU e Questionaram o Sr. Paulo Gonçalves sobre tal indefinição, 
do qual receberam a informação de que a empresa aguardava posicionamento da Secretaria de Educação do Estado; 

14. Em 26 de fevereiro de 2014 a SEEDUC recebeu da senhora Patricia Tinoco, mensagem eletrônica de agendamento de reunião 
referente ao convênio, em de 2014, das 14h às 16h, "conforme o acordado com o Subsecretário Antônio Neto..."; 

15. Finalmente, em 18 de março de 2014, aconteceu a reunião na SEEDUC, entre o sub-secretário Antônio Neto, o Chefe de Gabinete, 
SA-Nio Mendes, representantes do pedagógico da SEEDUC, representante da Eletronuclear, Luiz Carlos Siqueira e os diretores da 

.figos Domingos Oliveira e Rafael Mariano e o assessor de comunicação Associação Amigos, Carlos Dei. 
Após acaloradas discussões técnicas o Chefe de Gabinete, Sérgio Mendes, deixou claro que o posicionamento da SEEDUC é de que a 
Amigos "não tem equilíbrio para continuar administrando os recursos do convênio"; desconhecendo o histórico de realizações e 
benefícios desta associação à comunidade estudantil desde o início do convênio, que o interesse desta é apenas nos recursos e não nos 
alunos; que as escolas até têm autonomia para decidir como aplicar tais recursos, mas que a decisão final sobre tais prioridades tem que 
ser de acordo com os critérios da SEEDUC, portanto, a comunidade escolar teria força/autonomia zero para a decisão final; que a 
SEEDUC não tem interesse que a Amigos continue neste processo, uma vez que a Secretaria têm parceria com empresas que podem 
executar essa administração; que a Seeduc tem seus próprios recursos para substituir de imediato todos os profissionais contratados pela 
Amigos e que os mesmos já deveriam ter sido demitidos desde a data de finalização do último convênio; e que os mesmos, desde já, 
ficam proibidos de entrar nos Colégios CEAAA e Roberto Montenegro, sob o risco de estarem na ilegalidade e sofrerem as 
consequências previstas em lei; 
Por fim, disse que a Seeduc vai analisar a minuta do novo convênio, que esse processo não se dá na velocidade deseja por todos, mas 
sim técnica e juridicamente, o que deverá se dar em um prazo de até seis meses. 

Sendo assim, de acordo com o posicionamento da Seeduc/RI e devido as dificuldades para a celebração deste novo convênio, 
solicitamos à Eletronuclear, de forma emergencial, a busca de uma solução definitiva para a quitação das pendências e encerramento dos 
contratos com os profissionais envolvidos nas realizações do convênio Eletronuclear — SEEDUC. 

Desde já agradecemos a atenção e aguardamos retomo para um ótimo resultado entre as partes. 

Atenciosamente, 

Domingos Oliveira 
Diretor da Associação Amigos. 
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