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66ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO  

TERMO DE AUDIÊNCIA  

PROCESSO N.º 0001929-63.2015.5.02.0066  

Aos 05 dias do mês de setembro de 2016,  na sala de
audiências desta Vara, por determinação da MM. Juíza do Trabalho,  Drª  VALÉRIA
NICOLAU SANCHEZ, apregoados foram os litigantes: 

 

Sindicato  dos  Procuradores  do  Estado,  das
Autarquias,  das  Fundações  e  das  Universidades  Públicas  do Estado  de  São
Paulo – SINDIPROESP, autor, e Fundação Instituto de Terras do Estado de São
Paulo “José Gomes da Silva” – ITESP, ré.

Ausentes as partes.
Prejudicada a renovação da proposta de conciliação.
Submetido o processo à apreciação do Juízo, prolatada

foi a seguinte

S E N T E N Ç A  

Sindicato  dos  Procuradores  do  Estado,  das
Autarquias,  das  Fundações  e  das  Universidades  Públicas  do Estado  de  São
Paulo  –  SINDIPROESP,  qualificado  nos  autos,  ajuizou  reclamação  trabalhista  de
natureza coletiva em face de Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo
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“José Gomes da Silva” – ITESP, também qualificada nos autos, pleiteando * , bem
como as demais verbas e providências elencadas a fls. 14/15.

Deu à causa o valor de R$ 1.500,00.
Contestando  o  feito,  a  ré  arguiu  preliminar  de

impossibilidade  jurídica  do  pedido;  alegou  a  prescrição  quinquenal;  no  mérito,
impugnou pedidos constantes da inicial.

Documentos foram juntados.
Encerrada a instrução processual.
Prejudicada a derradeira proposta de conciliação.
É o relatório.

D E C I D E - S E:
PRELIMINAR  –  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO

PEDIDO
À  luz  do  novel  Código  de  Processo  Civil  brasileiro,  a

questão atinente à possibilidade jurídica do pedido cinge-se ao cerne meritório.
Rejeita-se.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
Haja vista a data de ajuizamento da presente, bem como

os limites impostos pela prescrição quinquenal, declaram-se prescritas as parcelas de
verbas anteriores a 21/09/2010.

INCONSTITUCIONALIDADE  –  ARTIGO  129  DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Não trata a presente ação de fixação  de remuneração
dos servidores públicos e revisão anual, de competência exclusiva do Chefe do Poder
Executivo.

A presente ação trata de concessão dos benefícios do
quinquênio e da sexta-parte, instituídos através da Constituição Estadual do Estado de
São Paulo, o que não é vedado pela Carta Magna. 

Destarte, não há que se falar em inconstitucionalidade do
artigo 129, da Constituição do Estado de São Paulo.

Rejeita-se.
QUINQUÊNIOS – SEXTA-PARTE 
Pretende o sindicato autor a concessão de adicional por

tempo de serviço – quinquênios e sexta-parte aos substituídos, conforme previsto no
artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo, in verbis:

“Artigo 129  - Ao  servidor  público  estadual  é  assegurado  o
percebimento  do  adicional  por  tempo  de  serviço,  concedido  no  mínimo  por  qüinqüênio,  e
vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos
vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos,
observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição”.

Diversamente do sustentado pela ré em contestação, não
se vislumbra que, em seu artigo 129, tenha a Constituição Paulista recepcionado a Lei
nº 10.261/68. 

Na  verdade,  a  Carta  Magna  Estadual,  referindo-se  a
servidores  públicos,  estendeu  os  benefícios  a  categorias  de  trabalhadores
anteriormente não agraciadas com ele.
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Segundo a eminente jurista Maria Sylvia Zanella di Pietro
(in Di  Pietro.  Maria  Sylvia Zanelia,  Direito  Administrativo,   Editora Atlas,  São
Paulo, SP, 03ª edição, 1992, páginas 306/307), o gênero servidor público engloba
três  modalidades  de  trabalhadores:  os  funcionários  públicos,  que  são  sujeitos  ao
regime estatutário e ocupantes de cargo público; empregados públicos, contratados
sob  o  regime  celetista  e  ocupantes  de  emprego  público;  servidores  temporários,
contratados  por  tempo  determinado  para  atender  à  necessidade  temporária  de
excepcional interesse público.

Veja-se a respeito a jurisprudência:

“FEBEM.  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.
EMPREGADO CONTRATADO SOB O REGIME DA CLT. ARTIGO 129 DA CONSTITUIÇÃO
DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO.  O  artigo  129  da  Constituição  do  Estado  de  São  Paulo
estabelece que o adicional por tempo de serviço (quinquênio) é devido a todos os servidores, o
que leva à conclusão de que abrange os empregados celetistas, visto que servidor público é
gênero, do qual o empregado público celetista é espécie. Assim, por referida lei não restringir a
aplicação do direito enfocado a funcionários públicos, assim entendidos os estatutários, mas
abranger todos os servidores públicos, é aplicável inclusive aos empregados contratados sob a
égide  da  CLT”.  (TRT  2ª  Região.  RO.  Processo  nº  04240-2006-088-02-00-5.  3ª  Turma.
Relator (a): MERCIA TOMAZINHO. 12/01/2010) 

Com  relação  à  base  de  cálculo  dos  benefícios,  nos
termos do artigo 129 da Constituição Estadual, estes devem ser calculados sobre os
vendimentos integrais dos empregados, nos termos do artigo 457 da CLT.

Pelo  exposto,  após  o  trânsito  em  julgado,  será  a
reclamada citada para cumprimento de obrigação de fazer, qual seja inserir em folha
de  pagamento  dos  substituídos,  no  prazo  de  60 (sessenta)  dias,  o  Adicional  por
Tempo  de  Serviço  –  Quinquênio  e  sexta-parte,  observando-se  base  de  cálculo
integrada pelo salário base e demais parcelas remuneratórias de natureza salarial, ou
seja, sobre os vencimentos integrais dos empregados. No descumprimento, arcará a
ré com multa diária  de R$ 150,00 (cento e cinquenta  reais),  devendo a multa ser
apurada sem a limitação do artigo 412 do Código Civil, haja vista que o instituto da
cláusula  penal,  de natureza de direito  material,  é  incompatível  com o instituto das
astreintes, de natureza processual. 

Fazem,  ainda,  os  substituídos  jus ao  recebimento  de
Adicional por Tempo de Serviço – Quinquênio e sexta-parte, do lapso compreendido
entre  21/09/2010 ou a data da aquisição do direito, o que vier primeiro, e a efetiva
inserção  da  verba  em  folha  de  pagamento,  observando-se:  a)  base  de  cálculo
integrada pelo salário base e demais parcelas remuneratórias de natureza salarial, ou
seja, sobre os vencimentos integrais dos substituídos; b) a dedução dos períodos de
suspensão do contrato de trabalho.

Haja  vista  a  natureza  salarial  da  verba,  deverão  as
verbas gerar repercussões para fins das seguintes verbas do período compreendido
entre 21/09/2010 e a efetiva inserção do benefício em folha de pagamento: férias +
1/3;  salários  trezenais; FGTS  (8%),  a  ser  depositado  em  conta  vinculada,  com
comprovação nos autos, sob pena de execução direta pelo importe correspondente.

Integrações  para  fins  de  descansos  semanais
remunerados não são devidas, pois, sendo a reclamante mensalista, as parcelas que
cobrem a unidade de tempo mês não repercutem no repouso remunerado.  
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Honorários advocatícios pela ré, à razão de 10% (dez por

cento) sobre o valor da causa arbitrado em sentença (Instrução Normativa nº 27, artigo
5º).

CORREÇÃO MONETÁRIA
Correção monetária nos termos da S. 381 do C. TST.
RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS
Recolhimentos previdenciários  e fiscais  na forma da S.

368, II e III, do C. TST, observando-se, quanto aos recolhimentos fiscais, o disposto no
artigo 12-A da Lei nº 7.713/88, regulamentado pela Instrução Normativa RFB nº 1.127
de 08 de fevereiro de 2011.

Faculta-se  a  dedução  do  crédito  do  autor  do  quantum
devido  ao  Fisco,  responsabilizando-se  a  ré  pelo  recolhimento  e  comprovação  nos
autos.

Os  juros  integrarão  a  base  de  cálculo  para  os
recolhimentos previdenciários.

Os  juros  não  integração  a  base  de  cálculo  para  as
deduções fiscais (artigo 404 do CC).

Faculta-se,  outrossim,  a  dedução  do  crédito  do
reclamante  de  sua  quota  nos  recolhimentos  previdenciários,  igualmente
responsabilizando-se a ré pelo recolhimento e comprovação nos autos.

ARTIGO 832, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA CLT 
As  seguintes  verbas  supra  deferidas  são  de  natureza

indenizatória: 
- integrações de quinquênos e sexta-parte para fins

das seguintes verbas do período compreendido entre 21/09/2010 e a efetiva inserção
do  benefício  em  folha  de  pagamento:  FGTS  (8%),  a  ser  depositado  em  conta
vinculada,  com comprovação nos autos, sob pena de execução direta pelo importe
correspondente.

As demais verbas deferidas são de natureza salarial.
PELO EXPOSTO, afasta-se a preliminar suscitada; e, no

mérito,  ACOLHEM-SE  os  pedidos  formulados  nos  autos  pelo  Sindicato  dos
Procuradores do Estado, das Autarquias, das Fundações e das Universidades
Públicas do Estado de São Paulo – SINDIPROESP, para condenar a ré, Fundação
Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” – ITESP, a
pagar,  nos termos da fundamentação supra,  que passa a integrar e complementar
este  dispositivo,  observados  os  limites  impostos  pela  inicial,  bem como os  limites
prescricionais  estabelecidos  supra, o que restar  apurado em regular  liquidação  de
sentença a título de:

- Adicional por Tempo de Serviço – Quinquênio e
sexta-parte,  do  lapso  compreendido  entre  21/09/2010  ou  a  data  da  aquisição  do
direito,  o que vier  primeiro, e a efetiva inserção da verba em folha de pagamento,
observando-se:  a)  base  de cálculo  integrada  pelo  salário  base  e  demais  parcelas
remuneratórias  de  natureza  salarial,  ou  seja,  sobre  os  vencimentos  integrais  dos
substituídos; b) a dedução dos períodos de suspensão do contrato de trabalho;

- integrações de quinquênos e sexta-parte para fins
das seguintes verbas do período compreendido entre 21/09/2010 e a efetiva inserção
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do benefício em folha de pagamento: férias + 1/3; salários trezenais; FGTS (8%), a ser
depositado em conta vinculada, com comprovação nos autos, sob pena de execução
direta pelo importe correspondente.

Após o trânsito em julgado, será a reclamada citada
para  cumprimento  de  obrigação  de  fazer,  qual  seja  inserir  em  folha  de
pagamento dos substituídos, no prazo de    60   (  sessenta  )  dias, o Adicional por
Tempo de Serviço – Quinquênio e sexta-parte, observando-se base de cálculo
integrada  pelo  salário  base  e  demais  parcelas  remuneratórias  de  natureza
salarial  ,  ou  seja,  sobre  os  vencimentos  integrais  dos  empregados  .  No
descumprimento, arcará a ré com multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais), devendo a multa ser apurada sem a limitação do artigo 412 do Código
Civil, haja vista que o instituto da cláusula penal, de natureza de direito material,
é incompatível com o instituto das astreintes, de natureza processual.

Honorários advocatícios pela ré, à razão de 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa arbitrado em sentença (Instrução Normativa nº
27, artigo 5º).

Correção monetária  nos termos da S.  381 do C.  TST.
Recolhimentos  previdenciários  e  fiscais  na  forma  da  S.  368,  II  e  III,  do  C.  TST,
observando-se, quanto aos recolhimentos fiscais, o disposto no artigo 12-A da Lei nº
7.713/88, regulamentado pela Instrução Normativa RFB nº 1.127 de 08 de fevereiro de
2011.  Faculta-se  a  dedução  do  crédito  do  autor  do  quantum devido  ao  Fisco,
responsabilizando-se  a  ré  pelo  recolhimento  e  comprovação  nos  autos.  Os  juros
integrarão  a  base  de cálculo  para  os  recolhimentos  previdenciários.  Os juros  não
integração a base de cálculo para as deduções fiscais (artigo 404 do CC). Faculta-se,
outrossim,  a  dedução  do  crédito  do  reclamante  de  sua  quota  nos  recolhimentos
previdenciários,  igualmente  responsabilizando-se  a  ré  pelo  recolhimento  e
comprovação nos autos.  Juros: a) a partir do ajuizamento da ação, inclusive pro rata
die, a ser apurados sobre o principal já corrigido monetariamente, segundo as tabelas
próprias mensalmente emitidas pelo E. TRT 2ª Região; b) incidirão até o depósito para
pagamento e não apenas para garantia  do Juízo;  c)  observando-se o disposto no
artigo 1º-F, da Lei 9.494/97. Custas de R$ 20,00, pela reclamada, calculadas sobre o
valor de R$ 1.000,00, ora arbitrado para tal fim, isentas, na forma do artigo 790-A, I, da
CLT

Haja  vista  os  termos  da  Súmula  490  do  C.  STJ,
ultrapassado o prazo recursal, remetam-se os autos ao E. Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região para reexame necessário, à vista da determinação havida
no artigo 475, inciso I, do Código de Processo Civil, de subsidiária aplicação ao
processo do trabalho.

NADA MAIS. Int. as partes.
  

VALÉRIA NICOLAU SANCHEZ
Juíza do Trabalho
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