
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
4ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes
ACPCiv 1000943-65.2020.5.02.0374
AUTOR: SINDICATO DO TRABALHADORES EM EMPRESAS DO RAMO
FINANCEIRO DE MOGI DAS CRUZES, SUZANO, POA, BIRITIBA MIRIM E
SALESOPOLIS
RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

 

SENTENÇA

Trata-se  de  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  ajuizada  por  SINDICATO  DO
TRABALHADORES  EM  EMPRESAS  DO  RAMO  FINANCEIRO  DE  MOGI  DAS  CRUZES,
SUZANO,  POA,  BIRITIBA  MIRIM  E  SALESOPOLIS  em  desfavor  de  BANCO  SANTANDER
(BRASIL) S.A., em que postula, dentre outros pedidos, obrigação de não fazer ao requerido para se abster
de efetivar modificações na estrutura da CABESP sem a observância da instituição de grupo de trabalho,
conforme firmado em termo de comprisso. Atribui à causa o valor de R$1.000,00 e junta documentos.

Contestação da BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. com documentos, arguindo, em
suma, incompetência, preliminares e improcedência dos pedidos da inicial.

Audiência realizada com a oitiva das parte autora.

Sem outras provas a produzir, encerrou-se a instrução com razões finais remissivas. 

Conciliação frustrada.

É O RELATÓRIO

DECIDO

Inicialmente, destaque-se que a demanda será apreciada nos limites estabelecidos pelos
pedidos aventados na exordial. Exegese dos artigos 141 e 492 do CPC.

DIREITO INTERTEMPORAL. LEI N.º 13.467/2017.

A Lei  da  Reforma Trabalhista  (13.467/2017),  trouxe  várias  modificações  de  direito
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processual e material do trabalho. Nesse sentido, passou a vigorar em 11 de novembro de 2017 após o
período de vacatio legis.

Desse  modo,  a  novel  legislação  deve  ser  inserida  no  sistema  jurídico  processual  e
material  trabalhista  vigente,  observando-se  as  regras  e  princípios,  bem  como  compatibilidade  e
constitucionalidade do sistema processual como um todo. Assim, não se admite ofensa ao ato jurídico
perfeito, direito adquirido e coisa julgada e vedação à decisão surpresa (art. 10, CPC).

Com isso, tratando-se de ação ajuizada após vigência da reforma trabalhista, bem como
o objeto em si não tratar tipicamente de direitos trabalhistas abrangidos na reforma, aplicável a Lei n.º
13.467/2017, tanto no aspecto processual quanto no material, com os temperamentos apontados quando
da análise de cada tópico desta decisão.

DA COMPETÊNCIA MATERIAL 

A parte  requerida  postula  a  declaração  da  incompetência  desta  Especializada  sob  o
argumento  de  que  as  questões  envolvendo entidades  de  autogestão  de  saúde  estão  incluídas  em um
subsistema próprio, com contornos e disciplina normativa específicos, regulados pela Lei nº 9.656/1998,
além de que, nos termos do § 2º do art. 458 da CLT, a assistência médica, hospitalar e odontológica
concedida pelo empregador, seja diretamente ou mediante seguro saúde sequer constitui salário. Por fim,
traz em argumento o resolvido no IAC nº 5 do C. STJ: “Compete à Justiça comum julgar as demandas
relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for regulado em contrato
de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho,
ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador.”

Ocorre que a demanda deste feito versa sobre o cumprimento de termo de compromisso
estabelecido entre o sindicato-autor e o banco requerido e não sobre propriamente benefícios do plano de
saúde CABESP ou sua reestruturação.

Veja-se  que  o  objeto  da  lide  diz  respeito  apenas  ao  cumprimento  do  termo  de
compromisso, não adentrando na esfera qualitativa acerca das modificações em termos de carteira de
plano ou rede hospitalar credenciada. Estas questões são de competência da Justiça comum, conforme já
decidido pelo C. STJ e já submetidas ao Juízo comum estadual, mas a aqui travada constitui em obedecer
um termo firmado entre o sindicato que representa os trabalhadores, sejam da ativa ou aposentados, e o
próprio banco que é o empregador. Trata-se de questão que precede à própria alteração da CABESP em
sim,  sendo  firmado  pelo  banco  patrocinador  do  plano  em  virtude  de  contrato  de  trabalho  de  seus
empregados.  Perceba-se  que  sequer  a  CABESP fez  parte  do  termo de  compromisso,  tendo  o enlace
envolvido o Sindicato e o banco empregador, pelo que esta Justiça guarda a competência para análise
meritória, nos termos do art. 114, IX, CF.

Por fim, o argumento de que a assistência médica, hospitalar e odontológica concedida
pelo  empregador,  seja  diretamente  ou  mediante  seguro  saúde  sequer  constitui  salário  é  totalmente
descabida, dando a entender a defesa da ré como se esta Justiça Especializada só tivesse competência para
apreciar questões relativas à salário, o que não merece prosperar sob qualquer argumento.

A  competência  da  Justiça  do  Trabalho  está  estampada  no  art.  114  da  Constituição
Federal,  com objeto  nas  relações  de  trabalho  e  suas  consequências,  sendo  o  presente  feito  por  ela
abrangido, consoante art. 114, IX, CF e o princípio da máxima efetividade da Constituição. 
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DA LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR

Alega  a  parte  ré  que  o  Sindicato  autor  é  ilegítimo  para  figurar  no  polo  ativo,  pois  o  plano  de
reestruturação  em  linhas  gerais  trazido  pela  COMPASS  (empresa  contratada  para  estudo  da
reestruturação) apenas abarca modificações de prestadores de serviços sediados no Município de São
Paulo, de forma que não haveria impacto nos municípios integrantes da base territorial do Sindicato autor.

Em que pese o Sindicato realmente trazer alterações relativas a serviços no Município de São Paulo, isso,
por si só, não o torna ilegítimo, uma vez que serve para demonstrar que de fato há uma reestruturação em
andamento e, segundo alega o autor, sem a observância do termo de compromisso estabelecido entre as
partes.

Como dito, o objeto da lide não é a reestruturação em sim, mas a inobservância do termo. Ademais, os
substituídos da base territorial do Sindicato (Mogi e região) tem no Município de São Paulo canteiro para
atendimento de suas questões de saúde, uma vez que trata-se de região metropolitana, sendo costume na
região o uso de hospitais e demais serviços de saúde da capital, tendo em vista a deficitária rede de Mogi
das Cruzes e região.

Quanto ao interesse de agir, este se manifesta pelo binômio necessidade-utilidade. Assim, se verifica esta
condição  da  ação  quando  há  imperiosidade  da  atuação  do  Poder  Judiciário  por  resistência  da  parte
contrária  (necessidade),  manejando-se  ferramenta  jurídica  útil  e  adequada  (utilidade),  tendo em vista
alegações de ofensa a direitos pretendidos e busca de sua concretização. É o caso dos autos.

Rejeito ambas as preliminares.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

         Presente a condição da ação alegada como inexistente pela parte reclamada. Assim, o reclamante
detém o direito à prestação jurisdicional de mérito.

         É que para verificação da legitimidade para causa da parte basta a análise da possibilidade desta
figurar  no polo passivo,  segundo as  informações trazidas  pela  parte  autora  em sua inicial  (teoria  da
asserção). Com isso, suficiente a simples indicação de que seja a requerida a responsável pelo direito
pretendido, justificando sua inclusão no processo.

         Ademais,  a  requerida foi  quem assinou o termo de  compromisso e é  a  ela  a  quem pode ser
direcionada  eventual  determinação  de  cumprimento  do  por  ela  anuído  em  termo.  Ainda,  como
patrocinadora master, detentora do direito de livre nomeação dos principais cargos de administração da
CABESP, mistura a relação material discutida.

                  Rejeito.

DO TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO
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Trata-se de ação civil pública em que o sindicato-autor, substituindo os trabalhadores
que integram como beneficiários da CABESP – Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do Estado
de São Paulo (antigo BANESPA), vem a juízo requerer observância de termo de compromisso firmado
para o biênio 20/22 que, segundo relata, estaria sendo descumprido.

Tal  termo  é  acordado  num  intervalo  bienal  para  manter  as  condições  de  prestação  de  serviços  aos
beneficiários.

Requer que o Réu cumpra os compromissos assumidos pelo Termo de Compromisso
para  a  reestruturação  da  CABESP  e  se  abstenha  de  formular  qualquer  proposta  unilateral  para  a
reestruturação  da  CABESP  incluindo  qualquer  mudança  na  rede  de  assistência  médica,  hospitalar,
odontológica,  psicológica  e  paramédica,  sem considerar  a  conclusão  do  Grupo Técnico  de  Trabalho
instituído pelo Termo de Compromisso CABESP, sob pena de multa.

O banco, por sua vez, sustenta que é a CABESP quem oferta os serviços de assistência
de saúde aos beneficiários, sendo apenas o patrocinador, de modo que não detém poder de interferência
sobre  os  desígnios  da  CABESP.  Ainda,  modificações  na  rede,  alteração  de  plano  e  retirada  de
patrocinador  não  correspondem  a  reestruturação  e  o  estudo  da  empresa  contratada  (COMPASS)  é
preliminar e apenas adstrito à cidade de São Paulo. 

Em continuação, aduz que, no âmbito da saúde suplementar, as operadoras de planos de
saúde tem liberdade negocial e é natural que assim seja para o credenciamento e descredenciamento de
prestadores de serviços de saúde. 

Por  fim,  esclarece  que  as  alegadas  violações  a  termo  são  anteriores  ao  próprio  termo,  aduzindo
que contratação da COMPASS foi aprovada na Reunião da Diretoria realizada em 4/2/2020 e que naquele
momento ainda não havia sido firmado o Termo de Compromisso CABESP 2020/2022, já que só o foi em
21 de maio de 2020.

         Requer improcedência.

         Pois bem.

O atual termo (2020/2022) traz em seu bojo o seguinte:

“1. As partes se comprometem com a manutenção da CABESP além do termo limite
assegurado  no  edital  de  privatização,  e  por  prazo  indeterminado,  dotando-a  de
organização  técnica,  financeira  e  administrativa  capaz  de  assegurar  a  prestação  de
serviços que lhe é própria.

2 . Para a reestruturação da CABESP na conformidade do compromisso aqui assumido
fica instituído um Grupo Técnico de Trabalho, de natureza consultiva e de composição
paritária,  que  deverá  ser  instalado  em  até  120  (cento  e  vinte)  dias  e  apresentar  a
conclusão de seus trabalhos em até 90 (noventa) dias após a instalação do Grupo de
Trabalho.
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3. O Grupo de Trabalho será composto de 10 (dez) membros indicados pelas partes,
incluídos 2(dois) representantes da CABESP.”

Como  se  pode  observar,  qualquer  modificação  na  CABESP  deve  ser  precedida  da
criação  do  grupo  técnica  de  trabalho  com composição  paritária.  Ainda,  deve-se  manter  a  CABESP
“dotando-a de organização técnica, financeira e administrativa capaz de assegurar a prestação de serviços
que lhe é própria.”

Ocorre que a CABESP contratou a empresa COMPASS com o objetivo de reestruturar a
própria  CABESP  e  já  havendo,  até  o  ajuizamento  da  ação,  no  mínimo,  estudos  e  planilhas  de
modificações da prestação de serviços de saúde aos beneficiários. 

Ainda, não há qualquer  notícia  da existência/criação do Grupo de Estudos a que se
comprometeu o banco requerido.

Saliente-se que o banco é o patrocinador master, detentor do direito de livre nomeação
dos principais cargos de administração da CABESP. Além da nomeação, também é possível nomear e
destituir o Diretor-Presidente e o Diretor Operacional a qualquer tempo, (art. 42 do estatuto social da
CABESP – fl. 58 dos autos).

Nos estudos, é possível verificar a redução de rede credenciada e exclusão de grandes
hospitais da capital, o que evidencia, ainda que, ao menos em tentativa, de reestrutura a prestação de
serviços aos substituídos do Sindicato. Como dito, os substituídos da base territorial do Sindicato (Mogi e
região) tem no Município de São Paulo canteiro para atendimento de suas questões de saúde, uma vez que
trata-se de região metropolitana, sendo costume na região o uso de hospitais e demais serviços de saúde
da capital, tendo em vista a deficitária rede de Mogi das Cruzes e região.

         Todavia, o mérito acerca da reestruturação em si não cabe a esta Justiça Especializada, indicando o
juízo a alteração apenas para mostrar que há estudos para reestruturar e sem a existência do Grupo de
trabalho,  desafiando  o  item  2  do  termo  de  compromisso  do  biênio  20/22.  A  discussão  não  é  a
reestruturação em sim, mas sim a sua realização sem a criação e funcionamento do grupo de trabalho.

         Ademais, o fato de que a empresa COMPASS ter sido contratada antes de se firmar o termo de
compromisso em nada altera a situação, mas sim confirma sua imponência. Ora, o banco ao firmar o
termo, sendo o patrocinador master e quem escolhe o Direito-Presidente, estando ciente de que já havia a
COMPASS e um estudo em análise, o faz justamente para permitir que haja um grupo paritário antes de
que haja realmente a reestruturação. Uma vez assinado, caberia  ao banco cumpri-lo,  não havendo na
defesa alegação de vício de consentimento a macular a validade do termo e nem há escuridão em sua
redação. Pelo contrário, é cristalino.

         Inclusive, os estudos já implementados deveriam ser submetidos ao parecer do grupo de estudo, o
que naturalmente não aconteceu porque sequer o grupo foi criado.

         Portanto,  julgo procedente o pedido, uma vez que descumprido o termo, condenando o banco
requerido:

-na obrigação de fazer consubstanciada na instauração do Grupo Técnico de Trabalho
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(comissão paritária);

-na obrigação de não fazer para se abster de formular qualquer proposta unilateral, ainda
que em fase de estudos, à reestruturação da CABESP incluindo qualquer mudança na rede de assistência
médica, hospitalar, odontológica, psicológica e paramédica, sem considerar a participação e emissão de
parecer do Grupo Técnico de Trabalho instituído pelo Termo de Compromisso CABESP.

         Defiro, após estabelecido o contraditório e a ampla defesa e considerando já a existência de empresa
contratada para realizar estudos e que estudos preliminares já foram realizados, a tutela de urgência (art.
300, CPC) no tocante a ambas obrigações aqui deferidas.

Assim, para obrigação de fazer, prazo de 60 dias a contar da intimação desta sentença (S. 410, STJ) sob
pena de multa (astreintes) de R$ 10.000,00 por dia no caso de ultrapassado o prazo da obrigação de fazer.
Para o caso de descumprida a obrigação de não fazer a contar da intimação desta sentença (S. 410, STJ),
multa (astreintes) de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento. As multas são cumuláveis em caso de
duplo descumprimento e sempre revertidas em favor da parte autora (CPC/15, arts. 536 e 537). 

Por fim, a multa não será aplicada apenas no caso de comprovada impossibilidade de instauração devido a
ação/omissão dos empregados beneficiários ou de seus representantes de classe.

DA LIMITAÇÃO DA EFICÁCIA TERRITORIAL E MÁ-FÉ DO SINDICATO

         Postula o banco requerido que a decisão da presente ação coletiva seja limitada aos membros da
categoria representados pelo Sindicato Autor, considerando sua base territorial e os termos do art. 16 da
LACP.

         Postula “seja declarado por esse d. Juízo, se superadas as preliminares, que a eficácia da decisão, na
remota hipótese de procedência da pretensão deduzida na inicial, estará restrita apenas aos substituídos
que  tenham  domicílio  na  base  territorial  do  Sindicato  Autor  (ou,  subsidiariamente,  nos  limites  da
jurisdição desse Juízo), vedando apenas a estas localidades a readequação da rede de assistência médica,
hospitalar, odontológica, psicológica e paramédica da CABESP.” (fl. 215).

         Ainda, requer litigância de má-fé ao sindicato pelo fato de que “o objeto da presente demanda está
sendo alvo de uma ação concertada entre os Sindicatos de todo o Brasil, que, distanciando-se da boa-fé,
resolveram promover várias ações idênticas à presente, em diversas Regiões, com esse mesmo objeto e
causa de pedir.” e que “Nem se diga que o Sindicato autor não teria conhecimento das referidas ações.
Basta  leitura  superficial  das  petições  iniciais  para  se  constatar  que  todas  são  cópias  de  um mesmo
documento  na  tentativa  de  obtenção  de  provimentos  judiciais  favoráveis  no  bojo  de  uma  ação
orquestrada.” “A questão, Excelência, é que os Sindicatos dos Bancários e as Associações dos Bancários,
em uma ação coordenada,  que causa  embaraços processuais  e  sobrecarrega,  o  já  assoberbado,  Poder
Judiciário,  tentam,  de  todas  as  formas  impedir  a  elaboração  de  um estudo  para  a  alteração  da  rede
credenciada de prestados de serviços de plano de saúde. Pior!  Ajuízam ações em órgão jurisdicional
absolutamente incompetente e sem qualquer interesse processual para tanto, configurando o abuso do seu
direito de petição, conhecido na doutrina internacional como sham litigation, tem o intuito de, a partir da
propositura de diversas demandas, com uma decisão favorável, influir as demais.” (fls. 228-9)

         Primeiramente, causa estranheza a este Juízo o banco postular que a eficácia territorial da decisão
desta  ACP se  limite  à  base  territorial  do Sindicato (que  é  de  Mogi  e  região)  e  logo depois  postule
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litigância de má-fé ao sindicato porque em “orquestra” com os demais sindicatos saíram ajuizando ações
pelo país.

         Se o requerido quer a aplicação da decisão de ACP limitada à base territorial dos sindicatos, nada
mais natural que cada Sindicato, dentro da sua base territorial, ajuíze a ação, uma vez que há o risco dos
efeitos da decisão ficarem restritos.

         Com isso, contraditórias as alegações do banco e não verificada qualquer conduta ensejadora de má-
fé pelo autor. Indefiro a má-fé.

         Com relação ao limite da eficácia territorial, acolho o requerido pelo banco, ficando restrita a
decisão, conforme pedido feito pelo banco (fl. 215) “apenas aos substituídos que tenham domicílio na
base territorial do Sindicato Autor”. 

Ocorre que, considerando que a decisão exarada aqui foi no sentido da instauração do
Grupo Técnico de Trabalho e na abstenção de formular qualquer proposta unilateral à reestruturação da
CABESP  sem  considerar  a  participação  deste  Grupo  Técnico  e  que  tal  comando  judicial  restaria
descumprido em relação a qualquer substituído beneficiário da CABESP domiciliado na base territorial
do Sindicato caso não criado o Grupo ou feita reestruturação, até mesmo em outro estado, pois impossível
haver reestruturação sem afetar os em Mogi e região domiciliados ante a unicidade da CABESP, o efeito
prático é o mesmo. Ou seja, a determinação judicial resta incólume, mesmo observando a base territorial
do sindicato, estando a requerida obrigada a seu cumprimento. 

DA ISENÇÃO DE CUSTAS E DEMAIS DESPESAS – LEI 7347/85

Trata-se de ação civil pública na qual o Sindicato figura como parte, buscando direitos
dos integrantes da categoria que representa.

No caso, à entidade sindical é possível a concessão de Justiça Gratuita desde que reste
contundentemente comprovado nos autos a sua precariedade econômica. Nessa linha o E. TRT. 2ª Região
e  o C.  TST.  (Processo  nº  1001887-88.2017.5.02.0013,11ª  Turma,  Magistrado  Relator  Odette  Silveira
Moraes, Data da Publicação 09/04/2019) e (ARR - 11510-22.2017.5.03.0061 , Relatora Ministra: Maria
Cristina  Irigoyen  Peduzzi,  Data  de  Julgamento:  08/05/2019,  8ª  Turma,  Data  de  Publicação:  DEJT
10/05/2019)"

Ocorre  que  o  sindicato  autor  aqui  ingressou  com ação  civil  pública,  o  que  atrai  a
exegese do art. 18 da Lei 7347/85: “Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas,
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora,
salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.”

Assim, por  não verificada qualquer  má-fé como já  exposto,  bem como pelo fato de
vencedor na presente demanda, não cabe ao sindicato qualquer despesa processual (lato senso).

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

         A Lei 13.467/2017 trouxe ao processo do trabalho os honorários de sucumbência, entre 5% e 15%
sobre  o  valor  de  liquidação  da  sentença,  sobre  o proveito  econômico  obtido ou,  não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nos litígios que envolvam a relação empregatícia.
Com isso, superado, para reclamações ajuizadas após 11/11/17, o entendimento das Súmulas 219 e 329 do
TST.

Firefox https://pje.trt2.jus.br/primeirograu/VisualizaDocumento/Autenticado/d...

7 of 9 16/11/2020 10:23



         Todavia, alguns pontos merecem esclarecimentos.

         Quanto a pedidos em que não houve resolução do mérito, tenho que a CLT foi envolvida por um
silêncio eloquente, razão pela qual, não cabem honorários nessa situação.

         No  caso  de  procedência  parcial,  haverá  honorários  de  sucumbência  recíproca,  vedada  a
compensação. (art. 791-A, § 3º, da CLT). Saliente-se que a sucumbência do reclamante ocorre apenas no
caso de indeferimento total do pedido em si (bem de vida pretendido). Caso haja deferimento parcial do
pedido, ou seja, ainda que em valor inferior ao postulado, a sucumbência é da reclamada.

         Desse modo, considerando o grau de zelo do profissional,  o  lugar  da prestação do serviço,  a
natureza e a importância da causa,  o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço (art. 791-A, §2º,  CLT), arbitro os  honorários de sucumbência ao advogado do reclamante no
importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, uma vez que a condenação se revestiu em
obrigações de fazer e não fazer. 

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e do que mais consta dos autos da Ação Civil Pública ajuizada por AÇÃO CIVIL
PÚBLICA  ajuizada  por  SINDICATO  DO  TRABALHADORES  EM  EMPRESAS  DO  RAMO
FINANCEIRO DE MOGI DAS CRUZES, SUZANO, POA, BIRITIBA MIRIM E SALESOPOLIS em
desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,  julgar PROCEDENTES os pedidos formulados,
observada a fundamentação apresentada, como se constantes neste dispositivo, para condenar a ré:

- na obrigação de fazer consubstanciada na instauração do Grupo Técnico de Trabalho
(comissão paritária);

-na obrigação de não fazer para se abster de formular qualquer proposta unilateral, ainda
que em fase de estudos, à reestruturação da CABESP incluindo qualquer mudança na rede de assistência
médica, hospitalar, odontológica, psicológica e paramédica, sem considerar a participação e emissão de
parecer do Grupo Técnico de Trabalho instituído pelo Termo de Compromisso CABESP.

Defiro, após estabelecido o contraditório e a ampla defesa e considerando já a existência de empresa
contratada para realizar estudos e que estudos preliminares já foram realizados, a tutela de urgência (art.
300, CPC) no tocante a ambas obrigações aqui deferidas. Assim, para obrigação de fazer, prazo de 60 dias
a contar da intimação desta sentença (S. 410, STJ) sob pena de multa (astreintes) de R$ 10.000,00 por dia
no caso de ultrapassado o prazo da obrigação de fazer. Para o caso de descumprida a obrigação de não
fazer a contar da intimação desta sentença (S. 410, STJ), multa (astreintes) de R$ 10.000,00 por dia de
descumprimento. As multas são cumuláveis em caso de duplo descumprimento e sempre revertidas em
favor da parte autora (CPC/15, arts. 536 e 537). Por fim, a multa não será aplicada apenas no caso de
comprovada impossibilidade de instauração devido a ação/omissão dos empregados beneficiários ou de
seus representantes de classe.

Tudo na forma da fundamentação supra, que passa a integrar o presente dispositivo.
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Custas, pela ré, no valor de R$20,00, na forma do artigo 789, I, da CLT, calculadas sobre o valor arbitrado
à condenação em R$ 1.000,00.

Intimem-se as partes. 

Quanto à intimação da União, observem-se os termos do artigo 1º da Portaria nº 582/2013 do Ministério
da Fazenda, do artigo 2º da Portaria 839/2013 da Procuradoria-Geral Federal, e do Provimento GP/CR nº
01/2014.

Atentem as partes para a previsão do artigo 1.026, §§ 2º e 3º, c/c os artigos 80 e 81, todos do CPC,
não cabendo embargos de declaração para rever fatos e provas, bem como rever a própria decisão,
sob pena de serem aplicadas as multas previstas nos mencionados artigos.

Nada mais.

MOGI DAS CRUZES/SP, 13 de novembro de 2020.

DIEGO TAGLIETTI SALES
Juiz(a) do Trabalho Substituto(a)
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