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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA VARA DO 
TRABALHO DA COMARCA DA CAPITAL – PB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUILHERME ALCOFORADO DE CERQUEIRA LIMA, brasileiro, casado, 
engenheiro, inscrito no CTPS nº 63193 – 96 RJ, e no CPF sob nº 
064.164.708-53, com endereço localizado na Rua Santos Coelho Neto, 
200, apt. 302, Manaíra, João Pessoa - PB, CEP 58.038-450 (Doc.01), e-
mail: gui.cerqueiralima@gmail.com, através de seus advogados 
legalmente constituídos (Doc.02), com endereço localizado na Praça da 
Independência, 18, salas 207/209, Tambiá, João Pessoa – PB, CEP 
58.020-544, local onde passará a receber as intimações referentes ao 
pleito, vem, respeitosamente à presença de V. Exa., ajuizar a 
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA em face das seguintes empresas: 
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(1) TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob nº 08.843.575/0001-88, com 
endereço localizado na Av. Monsenhor Walfredo Leal, 258, Tambiá, 
João Pessoa – PB, CEP 58.020-540; 
 

(2) TELEVISÃO PARAÍBA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob nº 08.584.526/0001-78, com endereço 
localizado na Rua 15 de Novembro, nº 2000, Bairro das Palmeiras, 
Campina Grande - PB; 
 

(3) RÁDIO AREIA DOURADA LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob nº 12.974.817/0001-35, com 
endereço localizado na Br. 230, Km. 12,2, Estrada de Cabedelo, 
Cabedelo – PB; 
 

(4) REDE LITORÂNEA DE RÁDIO LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob nº 10.750.065/0001-08, com 
endereço localizado na Av. Monsenhor Walfredo Leal, 258, Tambiá, 
João Pessoa – PB, CEP 58.020-540; 
 

(5) RÁDIO ALIANÇA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob nº 10.747.665/0001-17, com endereço 
localizado na Av. Monsenhor Walfredo Leal, 258, Tambiá, João 
Pessoa – PB, CEP 58.020-540; 
 

(6) EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob nº 08.703.373/0001-30, com 
endereço localizado na Rua Major Juvino do Ó, nº 81, Centro, 
Campina Grande - PB; 
 

(7) PARAIBA 1 SERVIÇOS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO LTDA., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 
02.847.158/00001-27, com endereço localizado na Av Monsenhor 
Walfredo Leal, 258, Tambiá, João Pessoa – PB, CEP 58.020-540; 
 

Todas representadas pelo diretor presidente e acionista Sr. EDUARDO 
DE OLIVEIRA CARLOS DA SILVA, brasileiro, empresário, casado, 
inscrito no CPF sob o nº 306.978.324-49, e no RG sob o nº 765.799 
SSP/PB, com endereço localizado à Av. Monsenhor Walfredo Leal 258, 
Tambiá, CEP 58.020-540. 
 
Em razão dos fatos e fundamentos jurídicos a seguir narrados, que 
amparados na legislação vigente, conduzirão o processso à procedência 
dos pedidos. 
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I - DA TRAJETÓRIA DO RECLAMANTE COMO SUPERINTENDENTE 
DA REDE PARAÍBA DE COMUNICAÇÃO 

 
I.1 DOS MARCOS CONTRATUAIS  
 
O RECLAMANTE residia na cidade do Rio de Janeiro e 

trabalhava na GLOBOPAR, empresa holding da Rede Globo de Televisão, 
quando foi procurado pelo Sr. Eduardo Carlos, acionista de um grupo de 
empresas de comunicação paraibanas, coletivamente referidas como 
Rede Paraíba de Comunicação. 

 
Na oportunidade o empresário Eduardo Carlos centralizava 

a gestão da Rede Paraíba de Comunicação e desejava contratar um 
profissional experiente no segmento de radiodifusão, para administrar as 
concessões públicas que o grupo possuía: TV Cabo Branco; TV Paraíba; 
Rádio Areia Dourada – conhecida pelo nome fantasia de Rádio Cabo 
Branco FM; Rede Litorânea de Rádio – conhecida pelo nome  fantasia de 
Rádio CBN FM; e Rádio Aliança AM – conhecida pelo nome fantasia de 
Rádio CBN AM.. 

 
O empresário Eduardo Carlos convidou o RECLAMANTE 

para fixar residência em João Pessoa e assumir o cargo de 
superintendente das empresas de rádio e televisão designadas no 
parágrafo anterior. A destacar que Editora Jornal da Paraíba Ltda. e 
Paraíba 1 Serviços Gráficos e de Comunicação Ltda. não foram incluídas 
no pacote de empresas a ser geridas pelo RECLAMANTE, porque embora 
empresas de comunicação, não eram concessões públicas e possuíam 
administração separada. 

 
Após viagens do RECLAMANTE e de sua família para 

conhecer o local onde exerceria suas atividades, bem como os demais 
acionistas da Rede Paraíba de Comunicação – familiares do Sr. Eduardo 
Carlos - as Partes chegaram a um entendimento quanto às atribuições 
do cargo e à remuneração a ser praticada. 

 
Em 14 de Julho de 1995 foi efetivada a contratação do 

RECLAMANTE para exercer o cargo de Superintendente da TV Cabo 
Branco e das demais empresas de rádio e televisão acima citadas, 
conforme registro profissional em sua CTPS (Doc.03).  

 
Desde esta data e por quase 22 anos, até 1º de Março de 

2016, quando o contrato foi rescindido por sua própria iniciativa, o 
RECLAMANTE atuou na representação institucional, estratégica e 
operacional das empresas sob sua responsabilidade, levando-as a 
consolidar uma imagem marcada, sobretudo, pela defesa dos interesses 
da sociedade paraibana, pelo desempenho ético e pela responsabilidade 
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social na relação delas com seus empregados, colaboradores, 
fornecedores, e demais entidades públicas e privadas, conforme TRCT e 
Extrato FGTS (Doc.04). 

 
I.2 DA NEGOCIAÇÃO SALARIAL PARA PARTICIPAÇÃO 

DO RECLAMANTE NOS RESULTADOS 
OPERACIONAIS DAS EMPRESAS DE RÁDIO E 
TELEVISÃO 

 
No ato da sua contratação, restou pactuada a forma de 

remuneração do RECLAMANTE, a ser composta de parcela fixa (salário 
mensal), acrescida de benefícios (plano de saúde, automóvel, seguro 
saúde), e da participação de 3% nos resultados operacionais das TVs 
Cabo Branco e Paraíba, bem como das Rádios Areia Dourada, Aliança e 
Rede Litorânea. 

 
Nos dezoito primeiros meses de atuação do RECLAMANTE 

(2º semestre de 1995, 1996 e 1997), as RECLAMADAS, através da TV 
Cabo Branco, realizaram o pagamento da participação de 3% sobre o 
resultado operacional destes exercícios, de acordo com os termos 
pactuados.  

 
Contudo, o pagamento desta participação sobre os 

resultados operacionais dos exercícios seguintes (1997 a 2016) passou a 
ser acumulado, com vistas à sua quitação futura, quando a 
disponibilidade de caixa das empresas assim o permitisse ou da rescisão 
do contrato de trabalho do RECLAMANTE. 

 
Tal fato se deu em virtude de o acionista, Sr. Eduardo Carlos, 

como superior hierárquico do RECLAMANTE, por esquecimento, 
desatenção ou desinteresse, não haver tomado a iniciativa de mandar 
pagar os valores de participação devidos, como seria de se esperar porque 
foi assim pactuado. 

 
O RECLAMANTE, por sua vez, assevera que não se sentia 

confortável em decidir em causa própria (mandar pagar a si mesmo), 
apesar de poder fazê-lo, porque as empresas sob sua responsabilidade, 
apesar de apresentarem resultados expressivos sob o ponto de vista 
operacional, sob a ótica financeira, no entanto, viviam permanentemente 
com dificuldades de caixa, em função das retiradas expressivas que o 
acionista, Sr. Eduardo Carlos fazia, para manter seu elevadíssimo padrão 
de vida, bem como para aportar recursos em diversos outros negócios 
que ele próprio administrava. 

 
Em 2015, a pedido do RECLAMANTE, a rescisão do seu 

contrato de trabalho começou a ser discutida com o acionista Sr. 
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Eduardo Carlos, tendo em vista que sua sucessão, obviamente, 
demandava a execução de um planejamento estratégico que ia além de 
atos de mera substituição, diante da extensão e complexidade das suas 
atividades à frente das empresas RECLAMADAS. 

 
Na ocasião, se apurou os valores devidos ao RECLAMANTE, 

a título de participação nos resultados operacionais acumulados de 1997 
a 2015, ficando, então acertado, de comum acordo entre as Partes, que o 
percentual de participação passaria a ser calculado com base no 
percentual de 1,8% e não 3%, como fora inicialmente estabelecido, 
quando da contratação de RECLAMANTE em 1995. 

 
O RECLAMANTE aceitou reduzir o percentual de sua 

participação para 1,8%, diante da afirmação categórica do acionista, Sr. 
Eduardo Carlos, de que reconhecia a dívida – o passivo acumulado de 
1997 a 2015 – e fazia absoluta questão de pagá-la. 

 
Nos 22 anos em que as empresas de comunicação estiveram 

sob a liderança do RECLAMANTE, elas geraram um resultado operacional 
acumulado (receitas operacionais menos despesas operacionais), em 
valores históricos, de R$ 74.334.415,00 (Setenta e quatro milhões, 
trezentos e trinta e quatro mil e quatrocentos e quinze reais), conforme 
planilha abaixo. 

 

 
 
O resultado acima foi levantado através de estudo realizado 

pelo responsável pelo setor contábil das empresas RECLAMADAS, Sr. 
Alano Américo, a pedido do acionista, Sr. Eduardo Carlos. Esse estudo é 
composto em diversas planilhas, que sintetizadas, apontam para o 
resultado acima aludido (ver planilhas reunidas como Doc.05). 

 
Com base nos índices de inflação oficial (IPCA) apurados pelo 

contador, Sr. Alano Américo, foi calculado o valor atualizado do resultado 
operacional acumulado das empresas RECLAMADAS no período de 1997 
a 2016, que foi de R$ 116.326.028,00 (Cento e dezesseis milhões, 
trezentos e vinte e seis mil e vinte e oito reais), conforme tabela abaixo. 
As planilhas de suporte a este cálculo estão reunidas como Doc.06. 
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O resultado de R$ 116.326.028,00, na realidade, seria 

significativamente maior se computados apenas os resultados das 
empresas de rádio e televisão para as quais o RECLAMANTE foi 
inicialmente contratado, eis que engloba déficits operacionais 
decorrentes da decisão dos acionistas de manter ativas as sociedades 
empresariais referentes à Editora Jornal da Paraíba e ao Portal Paraíba 
1. 

 
De acordo com o resultado operacional acumulado no 

período de 1997 a 2016, de R$ 116.326.028,00, o valor devido em favor 
do RECLAMANTE, a título de participação no resultado das empresas 
RECLAMADAS, é de R$ 2.382.243,00 (Dois milhões, trezentos e oitenta 
e dois mil e duzentos e quarenta e três reais), conforme tabela abaixo, 
elaborada pelo contador, Sr. Alano Américo. 

 

 

Planilha em Continuação... 

 

 

 
Destaque-se que à primeira vista, o valor de R$ 2.382.243,00 

pode parecer expressivo, mas o RECLAMANTE assevera que o valor em 
questão (a) não inclui o pagamento de juros, que em quaisquer outras 
circunstâncias seriam devidos e cobrados, (b) representa uma 
participação de 1,8% nos resultados e não de 3%, como renegociado em 
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2015, e (c) que a base de cálculo considera os déficits operacionais do 
Jornal da Paraíba, apesar de o RECLAMANTE não haver sido contratado 
para gerir esta operação e dos diversos relatórios de alerta que elaborou 
nos últimos anos apontando para a necessidade premente de se 
interromper a circulação do Jornal da Paraíba. 

 
O valor de R$ 2.382.243,00 também não se compara com as 

vultosas retiradas do acionista, Sr. Eduardo Carlos, que de 2002 a 2016, 
em valores históricos, foram de R$ 36.195.306,00 (Trinta e seis milhões, 
cento e noventa e cinco mil, trezentos e seis reais), e de R$ 50.943.684,00 
(Cinquenta milhões novecentos e quarenta e três mil, seiscentos e oitenta 
e quatro reais) em valores atualizados pela inflação, conforme planilha 
em anexo (Doc.07). A destacar que esses valores não incluem as 
retiradas efetuadas pelo acionista, Sr. Eduardo Carlos, a título de pró-
labore, bem como as retiradas realizadas no período de 1995 a 2001, que 
na ocasião não eram segregadas pela contabilidade das empresas, 
distorcendo seus resultados operacionais.    

 
O valor devido ao RECLAMANTE, de R$ 2.382.243,00, não 

foi pago, tendo sido registrada a inadimplência através de email (Doc. 08) 
remetido pelo autor ao acionista, Sr. Eduardo Carlos. Na correspondência 
eletrônica consta, além da cobrança do valor, a irresignação quanto à 
proposta vil realizada para quitação do débito, de valor igual a R$ 
684.120,00 (Seiscentos e oitenta e quatro mil cento e vinte reais), 
equivalentes ao acumulado da participação do RECLAMANTE apenas nos 
últimos 5 anos. 

 
Contudo, entende o RECLAMANTE que o valor ofertado é 

ínfimo, eis que não se pode limitá-lo ao curto período de 5 anos, pois o 
vencimento da dívida, em sua totalidade, foi remetido à data da rescisão 
do contrato de trabalho, e, portanto, não se pode falar em divida 
prescrita, por não ter natureza jurídica de prestações continuadas, mas 
sim, de dívida liquida e certa, vencida quando da rescisão do contrato de 
trabalho do autor. 

 
Pela inadimplência do título e pela inexistência de outros 

meios extrajudiciais para resolução do problema, faz-se necessário a 
intervenção do Poder Judiciário para o seu reconhecimento, declaração e 
condenação em favor do trabalhador. 

 
I.3 DO ACÚMULO DE FUNÇÕES PELO EXERCÍCIO 

SIMULTÂNEO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TODAS 
AS EMPRESAS DE COMUNICAÇÃO: TVS, RÁDIOS E 
JORNAL 
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Consoante detalhado no histórico da sua contratação, o 
RECLAMANTE foi contratado pelo acionista, Sr. Eduardo Carlos, para 
exercer as atividades de Superintendente da TV Cabo Branco, TV 
Paraíba, Rádio Areia Dourada, Rádio Aliança e Rede Litorânea de Rádio, 
tendo sido a empresa TV Cabo Branco Ltda a empregadora subscritora 
do contrato de trabalho na CTPS do RECLAMANTE. 

 
Contudo, o excelente desempenho do RECLAMANTE à frente 

das empresas de rádio e televisão acabou por gerar um encargo, ou para 
não dizer, um fardo não previsto em sua contratação original: a gestão 
do Jornal da Paraíba passou à sua responsabilidade, sem que lhe 
restasse espaço para recusar essa nova missão. 

 
A gestão das empresas Editora Jornal da Paraíba Ltda. e 

Paraíba 1 Serviços Gráficos e de Comunicação Ltda., responsáveis pela 
publicação das versões impressa e on-line do Jornal da Paraíba, foi 
assumida pelo RECLAMANTE a partir de 2002. Nessa ocasião, os 
acionistas do Grupo decidiram investir no Jornal da Paraíba, relançando-
o com um novo projeto gráfico e editorial, e estadualizando sua circulação 
- até então restrita à cidade de Campina Grande - para fazer frente ao 
jornal líder de mercado, o Correio da Paraíba. 

 
Cumpre destacar que o núcleo familiar, por razões interna 

corporis, sempre publicizou o acionista, Sr. Ricardo Carlos, irmão do Sr. 
Eduardo Carlos, como superintendente do Jornal da Paraiba, mas esta 
designação ficou apenas na expressão nominativa, eis que o 
RECLAMANTE de fato foi quem assumiu a totalidade da direção do 
Grupo, acumulando a superintendência do jornal. 

 
Cumpre ilustrar que a acumulação da superintendência do 

Jornal da Paraíba pelo RECLAMANTE, lhe trouxe uma carga adicional 
significativa de trabalho, que passou a comandar 150 funcionários a 
mais, em adição aos 450 funcionários que já comandava, agrupados em 
diversos departamentos funcionais, entre eles a gerência comercial, o 
telemarketing, a gerência financeira e de administração de pessoal, a 
gerência de circulação, a gerência de produção, a gráfica, e a redação, 
todos com funcionários lotados em João Pessoa e Campina Grande, 
exceção da gráfica, instalada em Campina Grande. 

 
O labor desenvolvido pelo RECLAMANTE para as empresas 

RECLAMADAS é algo notório. Tal fato se encontra expresso no e-mail 
enviado pelo próprio acionista, Sr. Eduardo Carlos, quando da 
comunicação do desligamento do RECLAMANTE da Rede Paraíba de 
Comunicação (Doc.09). 
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Contudo, mesmo tendo o reconhecimento dos acionistas 
proprietários, nada foi pago ao RECLAMANTE pelo acúmulo respectivo, 
que lhe acarretou a assunção de novas e pesadas responsabilidades. Em 
última análise, foi-lhe agregado apenas o ônus, sem que o bônus 
correspondente – a contrapartida salarial - lhe fosse reconhecido e 
quitado. 

 
O acúmulo de função é instituto reconhecido em nosso 

ordenamento jurídico e tutelado por normas protetivas em favor do 
trabalhador. No setor de radiodifusão é previsto na Lei Federal, sendo 
lícita a sua ocorrência, desde que paga a contrapartida de 40% (quarenta 
por cento) do valor do salário do empregado, acrescidos dos reflexos nos 
títulos (FGTS, Férias + 1/3, 13º salário, INSS). 

 

 
 

Assim, cumpre buscar perante o Poder Judiciário a 
responsabilidade solidária das empresas RECLAMADAS pelo pagamento 
do valor constante da planilha de cálculo acima, no importe de R$ 
1.077.253,28 (Um milhão, setenta e sete mil, duzentos e trinta e três reais 
e vinte e oito centavos), referentes à utilização acumulada da mão de obra 
do RECLAMANTE. 
 

I.4 DA MANUTENÇÃO DO AUTOR COMO 
PARTICIPANTE DO PLANO DE SAÚDE (UNIMED) EM 
VIRTUDE DA DOENÇA (CÂNCER) QUE REQUER 
TRATAMENTO CONTINUADO 

 
O RECLAMANTE, aposentado na idade de setenta e três anos 

após mais de cinquenta anos inimpterruptos de trabalho, se deparou com 
o maior desafio de sua vida, a luta contra o CÂNCER “CID 10. C17 Estágio 
II”, conforme atesta o laudo em anexo (Doc.10) 

 
A doença acomete o RECLAMANTE há pelo menos dois anos 

e seu tratamento está sendo realizado através do Plano de Saúde da 
Unimed, custeado pelas empresas RECLAMADAS, consoante se 
demontra através da carteira anexa (Doc.11). 
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Dentre os detalhes rescisórios do contrato de trabalho do 
RECLAMANTE, o acionista, Sr. Eduardo Carlos, assegurou que a sua 
cobertura médica seria mantida pelo tempo necessário. 

 
A importância deste ponto é vital para o RECLAMANTE. Além 

do atendimento médico e dos exames exigidos em seu tratamento, o Plano 
de Saúde também custeia o pagamento do remédio Mesilato de Imatinibe, 
de valor impraticável se demandado do seu próprio orçamento. 

 
Neste sentido é imperioso o reconhecimento deste pacto 

acessório (Urgência), que apesar de não ter sido objeto de negócio juridico 
estabelecido por escrito, é provado pela manutenção fática do 
RECLAMANTE sob as expensas da TV Cabo Branco até a presente data 
(Evidência), fazendo-se necessária a sua declaração, para que não haja a 
qualquer momento a sua supressão, através de represália ao 
RECLAMANTE, por ocasião da distribuição desta ação, que visa tão-
somente à busca de outros direitos trabalhistas que entende como 
devidos. 

 
Neste sentido, cabe o pedido de tutela cautelar antecipada 

antecedente, para determinar que o acionista, Sr. Eduardo Carlos, 
cumpra o compromisso que assumiu quando do desligamento do 
RECLAMANTE do Grupo, de mantê-lo vinculado ao plano de saúde-
empresa da Unimed, cabendo à TV Cabo Branco pagar 100% (cem por 
cento) do custo deste plano por dois anos, contados da data do seu 
desligamento em março de 2017, e às duas Partes no período 
subsequente a partir de março de 2019, na proporção de 50% (cinqüenta 
por cento) desse custo para cada uma.     

 
II - DO ASPECTO JURÍDICO QUE CONDUZ À PROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS REPARATÓRIOS 
 
II.1 DO ACÚMULO DE CARGOS – GERENCIAMENTO 

SIMULTÂNEO DE SETE EMPRESAS, INCLUSIVE 
COM DISTINTAS FINALIDADES SOCIAIS E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS REPARATÓRIAS 

 
O direito ao acréscimo salarial por acúmulo de funçâo tem 

origem em alteração contratual lesiva ao empregado, de quem se passa a 
exigir, em meio ao contrato, o desempenho de atividades distintas das 
que integram o conteúdo ocupacional da função até então exercida, que 
demandem maior grau de qualificação ou maior responsabilidade. 

 
É perfeitamente possível imaginar que o RECLAMANTE se 

submeteu a gerenciar estratégica, operacional, administrativa e 
financeiramente as empresas que compõem a Rede Paraíba de 
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Comunicação, contudo as empresas Editora Jornal da Paraíba e Paraíba 
1 não guardam nenhuma relação com o projeto de gestão para o qual foi 
contratado. 

 
Inclusive o Jornal da Paraíba, nos idos em que o 

RECLAMANTE foi contratado (1995), circulava apenas em Campina 
Grande, onde ficavam as instalações do jornal e o seu corpo dirigente, 
que atuava de forma totalmente independente da gestão das empresas de 
rádio e televisão. 

 
Ora, não há como negar a caracterização de locupletamento 

nos casos em que o empregador utiliza empregado contratado em 
determinada função para exercer, cumulativamente ou não, outras 
atividades de maior complexidade e sem qualquer compensação salarial.  

 
Assim, temos a proteção à hipossuficiência através do Art. 

884 do Código Civil  
 

“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer a custa de outrem, 
será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a 
atualização dos valores monetários” 

 
O caráter sinalagmático e comutativo do contrato de trabalho 

impõem ao empregador a justa e equivalente remuneração do serviço 
prestado. Assim, eventual demanda da empresa para execução de outras 
tarefas não previstas na avença contratual do empregado constituirá 
risco da atividade econômica que deverá ser suportado pelo empregador, 
principalmente quando impõe ao RECLAMANTE o exercício de atividades 
a empresas diversas daquelas para as quais foi originalmente contratado. 

 
"O caráter sinalagmático do contrato de trabalho e a norma 
jurídica dos artigos 2.º e 3.º da CLT impõe a retribuição 
pecuniária por parte do empregador pelos serviços prestados 
pelo trabalhador cumulativamente e diverso ao objeto da 
avença inicial." (TRT 9.ª Região, Acórdão 15203/99, 3.ª 
Turma, Relatora Juíza Rosalie Michaele Bacila Batista). 
 
TRT18-0029004 ACÚMULO DE FUNÇÕES. 
DIFERENÇAS SALARIAIS. O acúmulo de funções 
caracteriza-se quando as tarefas extras desempenhadas pelo 
empregado causam um desequilíbrio qualitativo ou 
quantitativo entre as funções inicialmente ajustadas, sem a 
devida contraprestação. Assim, uma vez provado o exercício 
cumulativo das funções de encarregado do departamento de 
pessoal e de gerente financeiro é devido o acréscimo salarial 
pretendido. (RO nº 0001721-08.2012.5.18.0012, 3ª Turma do 
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TRT da 18ª Região/GO, Rel. Elvécio Moura dos Santos. j. 
24.09.2014, unânime, DJe 01.10.2014). 

 
O acúmulo de cargos, gerando uma sobrecarga excessiva de 

trabalho, traz em sua essência o dever de indenizar, eis que está 
demonstrado o exercício de sete cargos gerenciais. 

 
O RECLAMANTE atuou sob o pálio da CTL, e também à luz 

da Lei. 6.615/1978, que disciplina o labor especifico em prol de empresas 
de difusão de som e imagem. 

 
Vejamos a caracterização da empresa de radiodifusão: 
 

Art 3º - Considera-se empresa de radiodifusão, para os efeitos 
desta Lei, aquela que explora serviços de transmissão de 
programas e mensagens, destinada a ser recebida livre e 
gratuitamente pelo público em geral, compreendendo a 
radiodifusão sonora (rádio) e radiodifusão de sons e imagens 
(televisão).  

 
Vejamos as atividades tuteladas pela lei: 

 
Art 2º - Considera-se Radialista o empregado de empresa de 
radiodifusão que exerça uma das funções em que se 
desdobram as atividades mencionadas no art. 4º. (...)  
Art 4º - A profissão de Radialista compreende as seguintes 
atividades:   
I - Administração;  

 
Não há dúvida que o RECLAMANTE estava enquadrado e seu 

trabalho se rege pela lei dos radialistas, inclusive, mistér destacar, as 
anotações realizadas pelo departamento de pessoal da TV Cabo Branco 
comprovam inequivocamente a sua filiação sindical (p. 45 – Doc.03). 
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Neste sentido é imperiosa a aplicação do art. 13 da Lei 

6.615/1978, que prevê um adicional de dupla função, no importe de 40% 
(Quarenta por cento) para os profissionais que trabalham com difusão de 
som e imagem. Vejamos: 

 
Art 13 - Na hipótese de exercício de funções acumuladas 
dentro de um mesmo setor em que se desdobram as atividades 
mencionadas no art. 4º, será assegurado ao Radialista um 
adicional mínimo de:  
 I - 40% (quarenta por cento), pela função acumulada, 
tomando-se por base a função melhor remunerada, nas 
emissoras de potência igual ou superior a 10 (dez) quilowatts 
e nas empresas equiparadas segundo o parágrafo único do art. 
3º;  

 
Assim, acreditando na lisura e seriedade dos procedimentos 

desta Justiça Especializada, e com base na norma jurídica construída e 
à luz dos valores e princípios acima aludidos, requere-se que seja 
atribuído como acúmulo de função o percentual de 40% (quarenta por 
cento) da remuneração do RECLAMANTE pela gestão concomitante de 
sete empresas do mesmo grupo econômico, quando o acordo estabelecido 
por ocasião de sua contratação contemplava tão-somente a gestão das 
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empresas de rádio e televisão, sem incluir a gestão de jornais impresso 
ou on-line. 

 

 
 
Por tais razões resta devido ao RECLAMANTE o pagamento 

de R$ 1.077.253,28 (Um milhão, setenta e sete mil, duzentos e cinquenta 
e três reais, e vinte e oito centavos), acrescidos de juros e correções 
monetárias até a data da sua efetiva quitação. 

 
II.2 DO DIREITO À PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS 

OPERACIONAIS – PARCELA SALARIAL 
INADIMPLIDA 

 
O contexto anteriormente abordado já deixou patente que o 

RECLAMENTE se encaixa em categoria diferenciada de empregado, eis 
que ocupou durante 22 anos o cargo de superintendente no grupo 
econômico, tendo partido de sua gestão a escalada do sucesso das 
empresas RECLAMADAS, e a percepção de resultados positivos. 

 
Sua contratação teve, como pactuação, vantagens 

financeiras diferenciadas, dentre elas a participação nos resultados 
operacionais, no importe de 3% (três por cento). Tal benefício é comum 
entre executivos, pois é a forma como as organizações empresariais 
estimulam os seus dirigentes a incrementar quantitativa e 
qualitativamente os seus desempenhos. 

 
Assim, inicialmente, cumpre destacar que a cláusula aderiu 

ao contrato de trabalho do RECLAMANTE, e integrou seu patrimônio 
imaterial, tendo sido legalmente baseada nas previsões insculpidas em 
nosso ordenamento jurídico, especialmente no disposto constitucional 
(Art. 7º inciso XI). 

 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além 
de outros que visem à melhoria de sua condição social: 
(...) 
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XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da 
remuneração, e excepcionalmente, participação na gestão da 
empresa, conforme definido em lei; 

 
O preceito fundamental estampado em nossa Constituição 

carece por óbvio de regulamentação, mas ele estipula como pilar de nosso 
ordenamento a possibilidade dos empregados receberem tais vantagens, 
seja através de lei futura a ser editada, seja mediante pactuações de 
cunho privado, como a que ocorreu no presente processo. 

 
A remuneração mensal, fixada pelo contratante, por si só, 

não remuneraria o executivo, eis que, conforme dito alhures, o perfil da 
carreira de superintendente de uma rede de comunicação de grande 
visibilidade na sociedade exige valores muito mais elevados dos que os 
que foram por ele recebidos. Contudo, o patamar remuneratório seria 
compensado mediante a conversão dos lucros aferidos, quando dos 
balanços anuais, no percentual de 3% (três por cento) ou no percentual 
de 1,8% (um inteiro e oito décimos por cento), como posteriomente 
pactuado em 2015 pelas Partes. 

 
A nossa normativa contratual é clara e não deixa margens 

para se esquivar das assertivas aqui impostas, visto que o artigo 427 do 
C.C/2002 c/c artigo 444 da CLT preveem a vinculação das Partes às 
condições estabelecidas nas negociações pré-contratuais. Vejamos: 
 

CÓDIGO CIVIL 
Art. 427.  A proposta de contrato obriga o proponente, se o 
contrário não resultar dos termos dela, da natureza do 
negócio, ou das circunstâncias do caso 

 
CLT 

Art. 444.  As relações contratuais de trabalho podem ser 
objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo 
quanto não contravenha às disposições de proteção ao 
trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às 
decisões das autoridades competentes 

 
Uma vez firmado o compromisso do RECLAMANTE em 

desenvolver e colocar em prática o projeto de estruturação administrativa 
e financeira do grupo econômico, e tendo este trabalho surtido os efeitos 
esperados, lídima é a paga pecuniária nos moldes ajustados. 

 
Ao longo dos 22 anos em que as empresas de comunicação 

estiveram sob a superintendência do RECLAMANTE elas geraram um 
resultado operacional acumulado, em valores históricos, de R$ 
74.334.415,00 (Setenta e quatro milhões, trezentos e trinta e quatro mil 
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e quatrocentos e quinze reais), e de R$116.326.028,00 (Cento e dezesseis 
milhões, trezentos e vinte e seis mil e vinte e oito reais) em valores 
atualizados. 

 
A partir dos dados se percebe que as empresas estavam 

economicamente ativas e em franca ascenção, e que não se justifica a 
inadimplência quanto ao resultado operacional em favor do 
RECLAMANTE. 

 
Por tais razões, o RECLAMANTE entende que seu encargo foi 

cumprido a contento, não havendo razões para se esquivar o contratante, 
ora RECLAMADO, da obrigação de arcar com o ônus financeiro da sua 
decisão, eis que a legislação ampara o reclamante de boa-fé valendo-se 
dos comandos instituídos nos preceitos contratuais insculpidos no 
código civil e aplicados ao direito do trabalho por força do artigo 8º da 
CLT.1 

 
CAPÍTULO III 

DA CONDIÇÃO, DO TERMO E DO ENCARGO 
 

Art. 129.  Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a 
condição cujo implementação for maliciosamente obstada 
pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao 
contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a 
efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento 

 
Como prova da vinculação do contratante às ofertas 

realizadas na contratação do RECLAMANTE, destacamos que houve o 
respeito ao pactuado nos dezoito primeiros meses de desempenho da 
função (2º semestre de 1995 e 1996), pois lhe foi realizado o pagamento 
da participação de 3% sobre o resultado operacional nos termos 
pactuados 

 
Desta forma, pelas regras legais, o RECLAMADO violou 

princípios contratuais basilares, da boa-fé e da lealdade, praticando 
verdadeiro ato ilícito contratual nos moldes perfilados pelo artigo 187 do 
C.C, quedando-se em flagrante inadimplemento da obrigação de pagar, 
nos moldes dos artigos 389 e seguintes do C.C/2002. 

 
Assim, a manifestação de vontade externada no momento da 

contratação do RECLAMANTE foi um negócio jurídico que precisava ter 

                                                             
1 Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou 

contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por eqüidade e outros 

princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os 

usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou 

particular prevaleça sobre o interesse público. 
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sido respeitado e resguardado à luz das disposições legais que protegem 
o hipossuficiente  

 
TÍTULO I 

- DO NEGÓCIO JURÍDICO 
Art. 110.  A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu 
autor haja feito a reserva mental de não querer o que 
manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. 
Art. 112.  Nas declarações de vontade se atenderá mais a 
intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da 
linguagem. 
 

O RECLAMANTE incorporou ao seu patrimônio a expectativa 
de direito inerente ao percentual de 3% (três por cento) sobre o resultado 
operacional obtido, tendo sido esta cláusula a reserva material essencial 
para que ele se vinculasse ao contrato de trabalho. 

 
Art. 447 - Na falta de acordo ou prova sobre condição 
essencial ao contrato verbal, esta se presume existente, como 
se a tivessem estatuído os interessados na conformidade dos 
preceitos jurídicos adequados à sua legitimidade. 
 
Art. 456. A prova do contrato individual do trabalho será feita 
pelas anotações constantes da carteira profissional ou por 
instrumento escrito e suprida por todos os meios permitidos 
em direito 

 
O direito civil é um campo fértil que subsidia o direito do 

trabalho naquilo que não foi previsto na nossa longeva CLT de 1943, do 
modo que o instituto da promessa de recompensa é algo devidamente 
regulamentado e que se encaixa perfeitamente à situação experimentada 
neste processo. 

 
O RECLAMADO fez uma promessa de recompensa ao 

RECLAMANTE quando de sua contratação, tendo-o seduzido a aceitar o 
encargo de atuar como superintendente da empresa, transformando-a 
em um fundo de comércio atrativo e lucrativo, com excelentes resultados 
operacionais. Vejamos: 

 
CAPÍTULO I 

Da Promessa de Recompensa 
Art. 854. Aquele que, por anúncios públicos, se comprometer 
a recompensar, ou gratificar, a quem preencha certa condição, 
ou desempenhe certo serviço, contrai obrigação de cumprir o 
prometido. 
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Art. 855. Quem quer que, nos termos do artigo antecedente, 
fizer o serviço, ou satisfizer a condição, ainda que não pelo 
interesse da promessa, poderá exigir a recompensa estipulada. 

 
Vejamos que o Código Civil em sua exegese, ainda prevê a 

possibilidade de arrependimento do promitente, desde que ocorrida antes 
de atingida a condição, o que não é o caso dos autos, pois o 
RECLAMANTE trabalhou os 22 anos amealhando resultados positivos em 
favor de uma  empresa superavitária, e em franca ascenção. 

 
Art. 856. Antes de prestado o serviço ou preenchida a 
condição, pode o promitente revogar a promessa, contanto 
que o faça com a mesma publicidade; se houver assinado 
prazo à execução da tarefa, entender-se-á que renuncia o 
arbítrio de retirar, durante ele, a oferta. 
Parágrafo único. O candidato de boa-fé, que houver feito 
despesas, terá direito a reembolso. 

 
O RECLAMANTE cumpriu o encargo, bem como é inconteste 

que o RECLAMADO quedou-se inadimplente e até o presente momento 
se esquiva de arcar com a contraprestação salarial ofertada, mesmo 
tendo o RECLAMANTE satisfeito todas as condições no curso do pacto 
laboral. 

 
Somadas as inadiplências das empresas, relativamente à 

participação do RECLAMENTE nos resultados operacionais, elas 
correspondem à importância de R$ 2.382.243,00 (Dois milhões, trezentos 
e oitenta e dois mil, e duzentos e quarenta e três reais). Este valor 
representa 1,8% do resultado operacional acumulado no período de 1997 
a 2016, conforme repactuado entre as Partes em 2015. O dano material 
causado em razão da inobservância contratual deverá ser objeto de 
indenização por esta justiça especializada. 

 
III. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

(ART. 300 DO CPC) 
 
 
Por ser medida de extrema urgência, haja vista os fatos 

narrados terem o condão de causar incomensuráveis prejuízos ao 
RECLAMANTE, se apreciados após o julgamento final da ação, 
demonstrar-se imperiosa a concessão de tutela antecipada, eis que na 
hipótese dos autos se encontram presentes os requisitos do art. 300 do 
CPC. 
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O RECLAMANTE encontra-se desvinculado da Pessoa 
Juridical há mais de 10 meses, contudo até o presente momento a 
empresa paga o seu plano de sáude. 

 
A obrigação foi assumida como um dos pactos finais do 

contrato de trabalho, e tem sido esta obrigação de cunho “aquiliana” que 
tem permitido que o RECLAMANTE mantenha-se em tratamento no 
combate ao câncer. 

 
Sabemos que o presente processo visa discutir direitos 

trabalhistas e envolve valores elevados, que tratam-se de direitos 
inadimplidos pelas empresas demandadas. 

 
Nada impede que a RECLAMADA, TV Cabo Branco, 

suspenda o pagamento do plano de saúde do RECLAMANTE, já que não 
houve tratamento por escrito sobre tal matéria, apenas norma de cunho 
moral, oriunda de composição informal, pelo recohecimento dos serviços 
prestados pelo RECLAMANTE ao longo dos 22 anos à frente da 
superintentedência das empresas do Grupo. 

 

Art. 300.  A tutela de urgência será concedida quando houver 
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea 
para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 
hipossuficiente não puder oferecê-la. 

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 
após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será 
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos 
efeitos da decisão. 

 

A probabilidade do Direito do RECLAMANTE se funda pela 
prova documental da rescisão do contrato de trabalho, aliada à sua 
manutenção no plano de saúde vinculado à demandada, o que demonstra 
que o pacto para manuntenção desta condição existiu. 

 
O perigo de dano é obvio quando se analisa o atestado 

medico que relata o tratamento de câncer sob o qual o RECLAMANTE se 
mantém vinculado e o valor do remédio necessário à manuntenção da 
sua vida. 
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O risco ao resultado útil do processo decorre da própria 
natureza finalística do pedido, eis que é a “vida” do RECLAMANTE o 
maior bem a ser protegido, sob pena de o processo passar a tratar não 
mais de tutela de fazer, mas sim de tutela de pagar valores a um espólio. 

 
A possibilidade de reversão da decisão, ou seja, a demora na 

declaração da obrigação da empresa em manter o RECLAMANTE em seu 
plano de saúde, pode implicar em dano existencial ao titular da ação, e o 
outro lado da moeda está algo perfeitamente reversivel que é o pagamento 
em pecúnia, caso ao final da demanda o magistrado não encontre guarida 
para a procedência final da demanda. Vejamos o que dispõe a 
jurisprudência ao analisar caso semelhante: 

 
TRT13-0031108) EX-FUNCIONÁRIO. MANUTENÇÃO 
DO PLANO DE SAÚDE. Verificando-se que foi cancelado 
indevidamente o plano de saúde de ex-funcionário do 
reclamado, impõe-se a manutenção da decisão de 1º Grau que 
determinou o reingresso do reclamante e seus dependentes 
legais no planodesaúde empresarial, até a data garantida pela 
empresa. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANO 
MORAL. VALOR ARBITRADO. CRITÉRIOS DE 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A 
indenização por dano moral deve guardar correspondência 
com o dano e deve representar, ainda, uma sanção ao 
agressor, de modo a coibir a repetição dos atos lesivos. A 
correspondência com o dano deve ser tal que a indenização 
não se torne meramente simbólica nem se mostre excessiva a 
ponto de se tornar fonte de indevido enriquecimento, tendo 
como parâmetros os critérios da razoabilidade e da 
proporcionalidade. (RO nº 00458/2014-005-13-00.3, 1ª 
Turma do TRT da 13ª Região/PB, Rel. Carlos Coelho de 
Miranda Freire. j. 11.08.2015, unânime, DEJT 21.08.2015 
 
 

 

SÚMULA Nº 440 

AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. 

RECONHECIMENTO DO DIREITO À MANUTENÇÃO DE 

PLANO DE SAÚDE OU DE ASSISTÊNCIA MÉDICA 

 

ASSEGURA-SE O DIREITO À MANUTENÇÃO DE PLANO DE 

SAÚDE OU DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OFERECIDO PELA 

EMPRESA AO EMPREGADO, NÃO OBSTANTE SUSPENSO 

O CONTRATO DE TRABALHO EM VIRTUDE DE AUXÍLIO-
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DOENÇA ACIDENTÁRIO OU DE APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ 
 
Dessa forma, o RECLAMANTE requer antecipação de tutela, 

a fim de que seja reconhecida a pactuação rescisória celebrada para 
determinar que a demandada (TV Cabo Branco) cumpra com o 
compromisso que assumiu quando do seu desligamento do Grupo, de 
mantê-lo vinculado ao plano de saúde-empresa da Unimed, cabendo à 
TV Cabo Branco pagar 100% (cem por cento) do custo desse plano por 
dois anos, contados da data do seu desligamento em março de 2017, e 
às duas Partes no período subsequente, a partir de março de 2019, na 
proporção de 50% (cinqüenta por cento) desse custo para cada uma, sob 
pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 461 
do CPC. 

 
IV - DA RESPONSABILIDADE DAS SOCIEDADES COLIGADAS 

 
As empresas que constituem a Rede Paraíba de 

Comunicação são constituídas e supervisionadas pelo acionista, Sr. 
Eduardo Carlos, estando, portanto, todas elas na condição de sociedades 
coligadas e devedoras solidárias quanto às obrigações trabalhistas que 
tocam ao RECLAMANTE, nos termos do artigo 2º da CLT c/c artigos 
1.097 e seguintes do C.C/2002. 

 
CLT 

Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou 
coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, 
admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 
(...) 
§ 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada 
uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a 
direção, controle ou administração de outra, constituindo 
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade 
econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, 
solidariamente responsáveis à empresa principal e cada uma 
das subordinadas. 

 
CAPÍTULO VIII 

- DAS SOCIEDADES COLIGADAS 
 
Art. 1.097.  Consideram-se coligadas as sociedades que, em 
suas relações de capital, são controladas, filiadas, ou de 
simples participação, na forma dos artigos seguintes 
 
Art. 1.098.  É controlada 
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I - a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a 
maioria dos votos nas deliberações dos quotistas ou da 
assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos 
administradores  
 
II - a sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, 
esteja em poder de outra, mediante ações ou quotas possuídas 
por sociedades ou sociedades por esta já controladas  
 
Art. 1.099.  Diz-se coligada ou filiada a sociedade de cujo 
capital outra sociedade participa com dez por cento ou mais, 
do capital da outra, sem controlá-la 

 
Neste sentido, os tribunais do trabalho já firmaram 

entendimento no sentido da solidariedade, e fazemos nossas as palavras 
do ilustre desembargador da 2ª Região (Dr. Francisco Ferreira Jorge 
Neto), que com maestria compilou o tema da responsabilidade trabalhista 
entre sociedades coligadas, principalmente quando estamos diante da 
figura jurídica empresarial do Grupo Econômico.  Vejamos: 

 
TRT02-043996) GRUPO ECONÔMICO. Vamos traçar 
algumas assertivas doutrinárias e jurisprudenciais quanto à 
caracterização do grupo econômico. O art. 2º, parágrafo 2º, 
da CLT prevê: "Sempre que uma ou mais empresas, tendo 
embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, 
estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, 
constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra 
atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de 
emprego, solidariamente responsáveis à empresa principal e 
cada uma das subordinadas." O grupo econômico previsto na 
CLT possui maior abrangência que o mencionado na Lei nº 
6.404/1976, que regula as sociedades anônimas. Para o 
referido Diploma, o grupo econômico é constituído por meio 
de uma convenção em função da qual a sociedade 
controladora e suas controladas obrigam-se a combinar 
recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, 
ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns 
(art. 265, Lei nº 6.404). Os participantes devem ser sociedades 
regularmente constituídas, o que já não ocorre para o grupo 
trabalhista, o qual é constituído de empresas. A abrangência 
da lei consolidada corresponde muito mais ao grupo de fato 
do que ao grupo de direito previsto na lei, dando-se uma 
proteção maior ao trabalhador. A realidade sobrepõe-se ao 
formalismo, tendo em vista que pretende evitar os prejuízos 
que podem sofrer os trabalhadores diante das manobras 
praticadas pelas empresas que compõem o grupo. A 



23 

 

Rua Praça da Independência, nº 18, Empresarial Independência, Sala 207, Centro, Capital – PB, fone (83) 3221-8861 

www.dantaslemos.com.br 

economia moderna fez com que surgissem os grupos que, 
empenhados na produção, levaram ao surgimento de 
verdadeiros consórcios de empresas, as quais, mantendo 
personalidade jurídica própria, estão sob controle ou 
administração de uma empresa. A relação de dominação 
significa a existência de uma empresa principal e de uma ou 
mais empresas subordinadas ou controladas. A dominação 
pode concretizar-se por meio de controle, direção ou 
administração das empresas controladas. Controle implica a 
possibilidade de decisão nas deliberações sociais, o poder de 
eleição dos administradores da empresa ou, ainda, a própria 
participação acionária. A participação acionária poderá até ser 
minoritária, porém, haverá o controle desde que se visualize o 
direito de determinar as diretrizes a serem adotadas pela 
empresa controlada. Direção é a própria efetivação do 
controle, subordinando as pessoas e coisas à realização dos 
objetivos da empresa. Quanto à administração, Maria Inês 
Moura S. A. da Cunha considera que, "na prática, a mesma, 
muitas vezes, se confunde com a direção. Administrar 
significa orientar, organizar. E quando se diz que uma 
empresa é administrada por outra, se quer significar que 
aquela é orientada, organizada por esta que lhe traça os rumos 
e estabelece metas, divide e racionaliza o trabalho, fixa 
estratégias de atuação no mercado onde atua, visando 
determinados resultados". Ainda para a caracterização do 
grupo, é necessário que os integrantes explorem atividades 
comercial, industrial ou qualquer outra atividade econômica. 
Conclui-se que já se tem à exclusão de entidades assistenciais, 
recreativas, filantrópicas etc. O intuito do legislador, ao 
declinar os requisitos do art. 2º, parágrafo 2º, da CLT, é 
estabelecer a solidariedade entre todas as empresas do grupo 
para fins de proteção da relação de emprego. Portanto, os 
elementos componentes da estrutura do grupo são: "a) 
participantes (empresas); b) autonomia dos participantes 
(personalidade jurídica); c) relação entre os participantes 
(relação de dominação, através da direção, controle ou 
administração da empresa principal sobre as filiadas); d) 
natureza da atividade (industrial, comercial ou qualquer outra 
de caráter econômico); e) efeito (solidariedade); f) objetivo 
sobre que recai (relação de emprego)." A existência do grupo 
implica sua constituição de unidades autônomas. A 
autonomia não é simplesmente de cunho técnico. A empresa 
pode possuir vários estabelecimentos, cada um deles com sua 
autonomia administrativa, mas, mesmo assim, não se 
vislumbra o grupo. O grupo é constituído de unidades 
econômicas - empresas, cada uma delas com a sua própria 
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personalidade jurídica. Cada empresa tem a liberdade na 
contratação de seus funcionários, de seus horários etc. O 
grupo econômico previsto na lei consolidada possui uma 
estrutura hierarquizada em que há uma relação de dominação 
mediante a subordinação que há entre a empresa controladora 
e as demais. Surge a figura do grupo econômico como 
empregador único quando duas ou mais empresas encontram-
se sob o controle, direção ou administração de outra. A 
empresa controladora detém a maioria das ações. É o caso 
das: holding companies. A forma usual é a existência da 
empresa principal acima das coligadas, em verdadeira relação 
de dominação (controle, direção ou administração), 
caracterizando uma estrutura hierarquizada. No entanto, pode 
ocorrer de não haver a denominada hierarquização. Nesse 
sentido, pode existir o grupo sem a existência da empresa 
controladora e das demais. A presença das razões de cunho 
econômico é que levaram empresas a se reunirem sob diversas 
formas de concentração. Logo, nem sempre, a relação de 
dominação se concretiza com a presença da empresa 
controladora e das demais. Assim, a responsabilidade, para 
fins de proteção da relação de emprego, deve subsistir mesmo 
quando as empresas encontram-se dispostas de forma 
horizontal, interagindo de forma recíproca, tendo em vista um 
objetivo comum. O grupo econômico pode existir de diversas 
maneiras. Nem sempre se tem a forma hierarquizada. Pode 
ser que haja a forma horizontal. A recorrente informa que: a) 
O grupo Globo possui 54% de participação do controle da 
SKY Brasil Serviços Ltda.; b) as recorridas possuem 
vinculação patrimonial entre si; c) alega existência de 
responsabilidade solidária entre as reclamadas. A 
documentação carreada aos autos (fls. 107/135), 
consubstanciada nos contratos sociais das recorridas, 
demonstra que há, inegavelmente, o grupo econômico, pela 
confusão patrimonial. Isso porque a segunda recorrida é sócia 
da primeira recorrida, possuindo alto grau de ingerência na 
sua administração, além de possuir 54% do controle 
empresarial. Por tais fundamentos, reconhece-se a existência 
de grupo econômico entre as recorridas, razão pela qual dá-se 
provimento ao apelo do reclamante, nesse particular. (RO nº 
01903200707802003 (20101131059), 12ª Turma do TRT da 2ª 
Região/SP, Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto. maioria, DOe 
12.11.2010). 

 
Também há de se registrar o entendimento esposado sobre a 

matéria por Maria Helena Diniz (in Curso de Direito Civil Brasileiro, 1o. 
volume, p. 70/171:  
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"(...) Ante sua grande independência e autonomia devido ao 
fato da exclusão da responsabilidade dos sócios, a pessoa 
jurídica, às vezes, tem-se desviado de seus princípios e fins, 
cometendo fraudes e desonestidades, provocando reações 
doutrinárias e jurisprudenciais que visam coibir tais abusos: 
surge a figura da "desconsideração ou desestimação da pessoa 
jurídica". O disregardofthe legal entity do direito anglo-saxão, 
ou da "penetração na pessoa jurídica", o Dutchri, do direito 
alemão. A desconsideração ou penetração permite que o 
magistrado não mais considere os efeitos da personificação 
ou da autonomia jurídica da sociedade para atingir e vincular 
a responsabilidade dos sócios, com o intuito de impedir a 
consumação de fraude e abuso de direito cometidos por meio 
da personalidade jurídica, que causem prejuízos ou danos a 
terceiros (....) 

 
Diante destas considerações jurídicas, é necessário que seja 

aplicada a teoria do conglobamento a fim de responsabilizar, de forma 
solidária, as empresas demandadas na reparação material em favor do 
RECLAMANTE. 
 
V - PRODUÇÃO PROBATÓRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

TRABALHADOR - INVERSÃO DO ÔNUS (ART. 6 DO CDC) – 
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS (ART. 355 DO CPC). 

 
Tendo em vista a consecução dos princípios processuais, 

garantindo o contraditório, e a ampla defesa como uma possibilidade de 
participação e poder de influência na decisão, o Processo do Trabalho 
tende a conferir ao trabalhador a oportunidade de reclamar seus direitos 
com equilíbrio substancial, efetivando o princípio da adequação 
processual. 

 
Hoje, vigem as circunstâncias da aptidão para a prova, a 

significar que o ônus probandi fica a cargo de quem tem condições de 
cumpri-lo. Dessa forma, em conformidade com o processo do trabalho, é 
necessário que seja invertido o ônus probandi, a fim de que os 
demandados tragam em juízo provas robustas de que não praticaram 
qualquer ato violador da lei, nem desviaram a função social da empresa, 
com vistas a se esquivarem da desconsideração da personalidade 
jurídica. 

 
A inversão do ônus da prova se materializa quando o 

trabalhador, fragilizado na percepção de seus direitos, não tem condições 
de obter provas documentais, ou elementos robustos, mas aponta 
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categoricamente elementos e indícios que demonstram a verossimilhança 
dos fatos alegados. 

 
A ardilosidade do ente empresarial inviabiliza qualquer meio 

documental de produção probatória, haja vista que todos os documentos 
estão em poder da empresa, que sequer concederam publicidade aos atos 
deliberativos da sociedade que faziam parte. 

 
Para Amauri Mascaro Nascimento o direito processual do 

trabalho é elaborado totalmente com o propósito de evitar que o litigante 
mais poderoso possa desviar e entorpecer os fins da Justiça2. Em várias 
situações comuns no processo do trabalho, tem sido exigida do 
empregador a prova de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do 
direito do autor. 

 
A inversão do ônus da prova é um fator importante para a 

defesa dos direitos dos hipossuficientes em Juízo. Prova disso é o 
reconhecimento expresso dessa necessidade imposta na defesa dos 
interesses do consumidor, no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa 
do Consumidor, o qual estabelece que é prerrogativa do consumidor “a 
facilitação de defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 
da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 
regras ordinárias de experiências”3. 

 
Assim, no presente caso sob análise resta verossímil as 

alegações do RECLAMANTE, parte fraca, pelo que requer que o juiz adote 
as regras ordinárias de experiência, aceitáveis no processo trabalhista na 
forma do artigo 335 do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária 
e inverta o ônus da prova. 

 
Com vistas a guarnecer o direito vindicado, requer também, 

nos termos do art. 355 do CPC, que o ínclito magistrado determine que a 
empresa demandada e seus acionistas diretores apresentem os recibos 
de pagamento e os documentos contábeis necessários à demonstração 
dos balanços, a fim de comprovar as assertivas realizadas nesta petição 
inicial, que desde já possui os indícios necessários à verossimilhança das 
alegações, que se cristalizarão caso haja inércia na exibição dos 
documentos contábeis pela RECLAMADA, nos termos do artigo 355 do 
CPC. 

 
VI DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA 

                                                             
2NASCIMENTO, AmauriMascaro. Curso de direito processual do trabalho. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 

1996. p. 61. 
3BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. Art. 6º, VIII. Presidência da República. Disponívelem: 

<www.planalto.gov.br>. Acessoem: 28 nov. 2004. 
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O RECLAMANTE tem consumido as suas reservas 

financeiras para se manter, após ter sofrido o duro golpo do 
inadimplemento contratual por parte da RECLAMADA. 

 
Assim, requer os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita para todos os efeitos dos art. 98 do CPC c/co artigo 790, § 4o da 
CLT. 
 
VII - DOS PEDIDOS 
 

Ex-positis, requer a este douto juízo que se digne analisar a 
presente demanda, e julgar PROCEDENTE os pedidos descritos abaixo; 

 
VII.1) Apreciar e deferir o pedido de tutela antecipada pela 

aplicação da urgência, nos termos do art. 300 do CPC, e 
determinar que a demandada (TV Cabo Branco) cumpra com 
o compromisso que assumiu com o RECLAMANTE quando 
do seu desligamento do grupo, de mantê-lo vinculado ao 
plano de saúde-empresa da Unimed, cabendo à TV Cabo 
Branco pagar 100% (cem por cento) do custo desse plano por 
dois anos, contados da data do seu desligamento em março 
de 2017, e às duas Partes no período subsequente, a partir 
de março de 2019, na proporção de 50% (cinqüenta por 
cento) desse custo para cada uma, sob pena de multa diária 
no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 461 
do CPC. 

  
VII.2) No mérito, condenar as RECLAMADAS de forma solidária ao 

pagamento das seguintes verbas trabalhistas: 
 
a) Reconhecer a ocorrência do acúmulo de função, haja vista 

a concomitância do exercício do cargo de superintendente 
em sete empresas, condenando as RECLAMADAS ao 
pagamento do acréscimo salarial em 40% (quarenta por 
cento), acrescido dos reflexos nas demais verbas 
trabalhistas e rescisórias, (FGTS, INSS, Férias, 13º salário) 
de todo o período contratual, que totaliza, conforme 
planilha acima, a importância de R$ 1.077.253,28 (Um 
milhão, setenta e sete mil, duzentos e cinquenta e três reais 
e vinte e oito centavos) 
 

b) Ao pagamento de R$ 2.382.243,00 (Dois milhões, trezentos 
e oitenta e dois mil, duzentos e quarenta e três reais), 
referentes à participação de 1,8% sobre o resultado 
operacional obtido pelas empresas RECLAMADAS no 
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período de 1997 a 2016, durante o qual estiveram sob a 
superintendência do RECLAMANTE. 

 

c) Reconhecer a procedência do pleito de tutela antecipada 
confirmando-o como obrigação de fazer, por ocasião da 
sentença de mérito. 

 
VII.3) Conceder ao RECLAMANTE os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC c/c o artigo 790, § 
4oda CLT. 

 
VII.4) Requerer que quando da prolação da decisão sejam 

determinadas as penalidades previstas no artigo 475-J do 
CPC, a fim de que haja o cumprimento forçado da decisão em 
15 (quinze) dias, sob pena do acréscimo pecuniário de 10 % 
(dez) por cento sobre o montante da condenação. 

 
VII.5) Requerer que os valores apresentados sejam acrescidos de 

juros moratórios e da respectiva correção monetária, desde a 
data em que deveriam ter sido quitados, conforme impõe a 
CLT. 

 
VII.6) Que sejam condendas as promovidas ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 
791-A da CLT. 

 
VII.7) Protesta provar o alegado mediante todos os meios de prova 

em direito admitidos, especialmente testemunhal, a exibição 
de documentos, tudo o que, desde já, requer. 

 
Atribui à causa o valor de R$ 3.459.496,28 (Três milhões, 

quatrocentos e cinqüenta e nove mil, quatrocentos e noventa e seis reais 
e vinte e oito centavos. 

 
Nestes Termos, pede e espera Deferimento. 

João Pessoa, 12 de Dezembro de 2017 
 
 
 

Bruno Barsi de Souza Lemos 
OAB/PB 11.974 

 
 
 

Rodrigo Menezes Dantas 
OAB/PB 12.372 

   


