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PRIMEIRA VARA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS – SC 

TERMO DE AUDIÊNCIA

AUTOS Nº   RTOrd 0002575-37.2011.5.12.0001
AUTORA: SARITA MARIA LUFT
RÉ: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Aos 28 dias do mês de junho de 2011, às 12h43min, o Meritíssimo Juiz 
do  Trabalho,  Dr.  LUCIANO  PASCHOETO,  vistos  os  autos,  proferiu  a  seguinte 
SENTENÇA.

RELATÓRIO

SARITA MARIA LUFT, já qualificada (marcador 1, p. 1) nos autos da 
Ação Trabalhista ajuizada em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, qualificada 
(marcador 1, p. 1), com base nos fundamentos de fato e de direito expostos na peça 
inicial, formulou as pretensões dispostas no petitório (marcador 1, p. 1-21), dando à 
causa o valor de R$ 23.000,00, juntando documentos.

Em audiência INICIAL,  primeira proposta conciliatória sem êxito.  Foi 
juntada  defesa  pela  ré,  na  qual  foi  arguida  a  inépcia  da  inicial,  e  requerida  a 
improcedência das pretensões elencadas na inicial (marcador 9, p. 1-90). As partes 
informam que não pretendem produzir prova oral.

Em  audiência  de  encerramento,  ausentes  as  partes.  Não  foram 
produzidas outras provas.  Razões finais  prejudicadas.  Proposta  final  conciliatória 
prejudicada. Sem mais. É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

PRELIMINARMENTE

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – INTEGRAÇÃO DAS 
VERBAS PLEITEADAS SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – 
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: a autora busca a integração das 
verbas pleiteadas sobre a complementação de aposentadoria.

Revendo  meu  entendimento  a  respeito  da  matéria,  concluo  que  a 
pretensão  de  integração  das  verbas  pleiteadas  sobre  a  complementação  de 
aposentadoria não se encarta na competência da Justiça do Trabalho (Constituição 
Federal, artigo 202, §2º).

Isso ocorre, pois a integração, ou não, das verbas pleiteadas sobre o 
benefício  previdenciário  ocorrerá  por  meio  de  uma  decisão  que  deverá, 
obrigatoriamente,  analisar a controvérsia  oriunda da interpretação e aplicação do 
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contrato de previdência privada realizado entre  a autora e a segunda ré,  o que, 
como já dito, não se encaixa em qualquer das hipóteses previstas no artigo 114 da 
Carta Magna para a competência da Justiça do Trabalho.

Sendo assim, decido declarar a incompetência da Justiça do Trabalho 
neste  particular,  para  extinguir  o  processo  sem  resolução  do  mérito  quanto  às 
pretensões elencadas referentes as contribuições à previdência privada, posteriores 
a agosto.2006 (2° parágrafo da fl. 14 da exordial) e suas projeções, nos termos do 
artigo 267, IV, cumulado com o artigo 292, §1º, II, do Código de Processo Civil.

MÉRITO

PROJEÇÕES  DA  VERBA  AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  -  NATUREZA 
NÃO SALARIAL – PRESCRIÇÃO TOTAL: a autora pretende o reconhecimento da 
natureza salarial da verba auxílio-alimentação e a condenação da ré ao pagamento 
dos reflexos nas demais verbas, em parcelas vencidas e vincendas.

A  ré,  em  defesa,  pretende  o  reconhecimento  da  prescrição  total 
argumentando que transcorreram mais de cinco anos entre a  data da lesão e o 
ajuizamento  da  ação.  Alega  que  as  verbas  auxílio-alimentação  e  auxílio-cesta-
alimentação,  desde  a  instituição  do  benefício  em 1970,  nunca  tiveram natureza 
salarial.  Esclarece  que  nunca  houve  a  incidência  de  qualquer  desconto 
previdenciário ou fiscal sobre a parcela que sempre foi indenizatória.  Aduz que, por 
se  tratar  de  instituição  em  benefício  do  empregado,  deve  ser  interpretada 
restritivamente conforme prevê o art. 114 do Código Civil. Requer a aplicação dos 
princípios  da  primazia  da  realidade  e  da  autonomia  privada  coletiva   e  a 
conseqüente rejeição dos pedidos formulados na petição inicial. 

Com razão a ré.

Revendo  meu  entendimento  a  respeito  da  matéria,  lembro  que  o 
Enunciado 294 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, ao prever a exceção à 
prescrição total, quer resguardar os direitos assegurados por norma legal cogente, e 
não  aquelas  que,  embora  de  natureza  salarial,  têm  sua  origem  em  cláusula 
contratual,  que,  se  alterada  ou  suprimida,  deve  sofrer  imediata  repudia  do 
empregado, sob pena de seu total perecimento e suas conseqüências.

A  verba  em  questão,  auxílio-alimentação,  não  possui  previsão  em 
norma legal cogente, sendo fruto de deliberações entre empregador e empregados. 
Logo, em vista da alegada alteração ter ocorrido em 1987 – data da realização de 
acordos  coletivos  com  previsão  da  natureza  indenizatória  da  verba  auxílio 
alimentação, entendo forçosa a aplicação da prescrição total.

Nem se diga que referida verba integra o salário do empregado e, por 
isso, afastaria a aplicação da prescrição total.
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O art. 3º da Lei 6.321/76 – que instituiu o PAT - e do art. 6º do Decreto 
nº 05/91 – que o regulamentou, prevêem a natureza assistencial  da alimentação 
fornecida por meio do referido plano. 

A ata na qual foi deliberada a criação do auxílio alimentação (ata nº 23 
–  marcador  18,  p.  752),  prevê,  expressamente,  natureza  assistencial  da  verba, 
senão  vejamos:  “5.  PLANO  DE  ASSISTÊNCIA  AO  SERVIDOR  –  AUXÍLIO 
ALIMENTAÇÃO”. Ora, se o objetivo da ré foi o de criar um benefício assistencial ao 
empregado,  não  se  pode,  agora,  desvirtuar  a  sua  natureza  com  o  intuito  de 
considerar salário o auxílio alimentação.

Acrescento que é de conhecimento deste Magistrado que a ação de 
cumprimento em trâmite na 3ª Vara do Trabalho de Florianópolis, ajuizada contra a 
ré  pelo  sindicato  da  categoria  da  autora  (substituto  processual),  objetiva  o 
pagamento de reflexos em FGTS desde a admissão de cada um dos substituídos 
até  maio.1991,  ou  seja,  o  auxílio  alimentação  nunca  integrou  o  salário  dos 
empregados  da  ré,  portanto  nada  mudou.  Ora,  se  o  sindicato  está  pleiteando 
judicialmente  os  reflexos  do  auxílio-alimentação  no  FGTS  alegando  seu  caráter 
salarial, significa que a ré sempre o pagou a título indenizatório e não salarial. 

É bom lembrar também que o reconhecimento da natureza salarial da 
verba, conforme pretendido pelo(a) autor(a), lhe acarretaria redução do valor líquido 
do salário em decorrência da incidência de descontos fiscais e previdenciários, como 
pode ser observado no exemplo descrito pela ré. Não bastasse isso, o direito ao 
auxílio-alimentação e  seu caráter  não  salarial,  foi  estabelecido,  desde  1987,  em 
instrumentos coletivos,  onde os empregados -  representados por  seu sindicato - 
participaram da discussão acerca das regras a serem instituídas.  

Assim, concluo que o benefício inicialmente tinha natureza assistencial, 
passando a ser indenizatória a partir de 1987, sem qualquer prejuízo a(o) autor(a). 

Diante do caráter assistencial  inicialmente conferido ao benefício,  e 
em razão da alegada alteração formalizada junto aos instrumentos normativos ter 
ocorrido em 1987, ou seja, há mais de 20 anos, entendo estar prescrito o direito de 
ação quanto  a pretensão de pagamento  dos reflexos do auxílio  alimentação em 
férias mais 1/3, abono pecuniário de férias, décimo terceiro salário, APIP’s e licença 
prêmio.

Quanto à pretensão de pagamento dos reflexos do auxílio alimentação 
em FGTS, eis que aplicável a prescrição trintenária no particular, sem razão o(a) 
autor(a), tendo em vista a natureza não salarial da verba. Rejeito.

PRESCRIÇÃO TOTAL – RECLASSIFICAÇÃO MERCADO AGÊNCIA 
-  ENUNCIADO  294  DO COLENDO TRIBUNAL  SUPERIOR  DO TRABALHO:  o 
Enunciado 294 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, ao prever a exceção à 
prescrição total, quer resguardar os direitos assegurados por norma legal cogente, e 
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não  aquelas  que,  embora  de  natureza  salarial,  têm  sua  origem  em  cláusula 
contratual,  que,  se  alterada  ou  suprimida,  deve  sofrer  imediata  repudia  do 
empregado, sob pena de seu total perecimento e suas conseqüências.

Analisando  os  autos  verifico  que  a  alegada  lesão  que  a  autora 
pretende ver reparada (reclassificação de mercado – Agência) é de trato sucessivo, 
ou  seja,  mês-a-mês  entende  ocorrer  a  quebra  do  princípio  da  isonomia  com 
pagamento de salário inferior ao que entende devido.

O  salário  padrão  da  autora  e  sua  gratificação  são  prestações  de 
execução periódica, sendo que o seu descumprimento importa em lesão continuada, 
renovando-se, assim, mês a mês, o direito de ação. Logo, quando do vencimento de 
cada parcela sem o “devido” pagamento será contado o prazo prescricional. Sem 
razão a ré.

PRESCRIÇÃO  TOTAL  –  RECÁLCULOS  DAS  VANTAGENS 
PESSOAIS: Em relação ao pedido de recálculo das vantagens pessoais (inclusão da 
rubrica  055  –  cargo  comissionado  e  005  –  CTVA  no  critério  no  cálculo  das 
vantagens pessoais VP-GIP-TEMPO DE SERVIÇO – 062 e VP-GIP/SEM SALÁRIO 
+ FUNÇÃO-092), igual tese da ré não se aplica. Entendo que a análise da natureza 
jurídica  das verbas  percebidas como “vantagens pessoais”  é  uma prejudicial  da 
prescrição total, diante da possibilidade de reconhecimento da natureza salarial da 
parcela. Reconhecida a natureza salarial, não há se falar em prescrição total.

DA  PRESCRIÇÃO  QÜINQÜENAL:  oportunamente  argüida  declaro 
prescrito o direito de ação quanto às eventuais verbas que, em tese, tornaram-se 
devidas em data anterior a 12.abril.2006.

Referida prescrição não atinge os valores devidos e não recolhidos a 
título de FGTS sobre as verbas já pagas ao obreiro onde a prescrição é trintenária.

DIFERENÇAS SALARIAIS ORIUNDAS DA CRIAÇÃO E ADOÇÃO DE 
PISOS  MÍNIMOS  DE MERCADO  COM VALORES  DIFERENTES  DE ACORDO 
COM A REGIÃO GEOGRÁFICA DE ATUAÇÃO – CIRCULAR INERNA DA CEF 
SOB Nº 289/02: A autora requer diferenças salariais e projeções, a partir de julho de 
2002,  decorrentes  da  quebra  do  princípio  isonômico  e  da  adoção  de  prática 
discriminatória, equivalentes entre o valor atribuído ao Piso Mínimo de Mercado para 
unidades classificadas como “A”, “B”, “C” e “D” e o salário pago.

A ré, em defesa, nega a existência de quebra do princípio da isonomia. 
Argumenta  a  circular  interna  289/02  trouxe  uma  reestruturação  dos  cargos 
comissionados e uma reclassificação dos Escritórios de Negócios, com alterações 
nas  Tabelas  de  Piso  e  Gratificação,  e  o  “segmento  negocial”  passou  a  ser 
classificado conforme a região geográfica de atuação do mercado, ou seja,  a ré 
alega que procedeu ao realinhamento da remuneração dos cargos em comissão, 
classificando-os por região. Acrescenta que, para essa alteração, a CAIXA utilizou 
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critérios objetivos e dispostos no comunicado interno (CI 289/2002),  classificando 
suas unidades de acordo com o volume de negócios e porte de referidas agências, 
segundo a atratividade potencial de negócios realizados, ou seja, os volumes em 
quantidade e valor das operações.

Sem razão a autora.

A controvérsia, aqui, é restrita à aplicação do “Piso Mínimo” previsto 
para as agências de região geográfica enquadradas como “A”, em decorrência da 
criação de patamares inferiores por meio da Circular nº 289/02.

Primeiramente,  esclareço  que  a  autora  não  teve  redução  salarial 
quando da implementação das regras previstas na circular nº 289/02. Ao contrário, 
os  recibos  de  pagamento  comprovam  que  a  autora  obteve  ganho  salarial  no 
particular,  de  modo  que  é  forçoso  concluir  não  ter  ocorrido  qualquer  alteração 
salarial lesiva no contrato de trabalho do obreiro, não acarretando afronta ao art. 468 
da CLT.

Verifico  que  a  Circular  nº  289/02,  estabeleceu diferenças  de  “Pisos 
Mínimos de Mercado” de acordo com as regiões geográficas intituladas como “A”, 
“B”,  “C”  e  “D”,  sem  acarretar  qualquer  prejuízo  à  remuneração  da  autora.  Ao 
contrário, concluo ter trazido melhorias ao quadro geral de empregados da ré, pois o 
“Piso  Mínimo de Mercado”  da  região  “inferior”  (“D”)  já,  no  início,  era  superior  a 
remuneração mínima anteriormente garantida.

Logo,  mesmo  que  admitida  a  existência  de  um  ato  arbitrário  do 
empregador  ao  diferenciar  as  agências  em  razão  da  regiões  geográficas,  dele 
decorreu um benefício a todos os empregados.

Ressalto  ser  insignificante  a  alegação da autora  no  sentido  de  que 
“sequer foram efetivamente observados os critérios previstos naquela Circular para a 
classificação das Regiões de Mercado”. Não foram, de fato,  apurados os índices 
econômicos e sociais  eleitos e as respectivas  “médias ponderadas”.  Isso ocorre, 
pois a pretensão da autora não objetiva o “reenquadramento” da sua agência junto 
ao nível “A”, até porque, desde a inicial informa que a dita circular fere a lei.

Assim, ainda que a ré não tivesse se utilizado dos critérios citados na 
dita circular para fazer a divisão das regiões, entendo que a divisão poderia ser feita 
por  simples  conveniência  administrativa,  mormente  quando  o  “Piso  Mínimo  de 
Mercado” da região “inferior” (“D”) é superior à remuneração mínima anteriormente 
garantida.

Saliento que as condições sócio-econômicas e de mercado, o potencial 
mercadológico e de consumo de cada região geográfica, entre outros parâmetros, 
podem e devem ser analisados conforme melhor entender o empregador,  pois é 
bom lembrar que cabe a ele o risco do negócio e a ele compete o poder de comando 
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e direção do empreendimento, desde que da sua decisão não decorra prejuízo aos 
empregados, como, por certo, não decorreu.

 
É prudente ressaltar que também não se busca a equiparação salarial 

no presente caso, razão pela qual de nada importa o fato de ter, ou não, ocorrido 
alteração  das  atividades,  funções  e  responsabilidades  desempenhadas  entre  a 
autora e aqueles empregados das agências enquadradas na região geográfica “A”, 
conforme alegado. Repito que a diferença salarial dos “gerentes negociais” decorre, 
primeiramente, da mera classificação das regiões geográficas intituladas como “A”, 
“B”,  “C”  ou  “D”  e,  ainda,  conforme  matéria  analisada  no  tópico  abaixo,  do 
enquadramento da agência nos níveis 1, 2 e 3. 

Não obstante não se tratar  de pretensão de equiparação salarial,  a 
regra  prevista  no  art.  461  da  CLT deve  servir  como fundamento  para  validar  a 
diferenciação criada pela ré, eis que a existência de diferenças salariais se justifica 
pela  “localidade”  das  agências,  independentemente  de  qualquer  parâmetro  de 
diferenciação.

Entendo que a regra estabelecida no artigo 461 da CLT em muito se 
aproxima daquela prevista na circular nº 289/02.

Por fim, concluo que a regra estipulada na referida circular não alterou 
o plano de cargos e salários já existente, não havendo nulidade no particular.

Rejeito a pretensão e suas projeções.

INTEGRAÇÃO DA PARCELA CTVA NA BASE DE CÁLCULO DAS 
VANTAGENS PESSOAIS: a autora afirma que a partir de novembro.1998 – quando 
a ré instituiu a parcela CTVA – passou a receber referida verba, cuja natureza é  de 
parcela salarial e não eventual e deve integrar o cálculo das rubricas 062 – VP-GIP-
TEMPO DE SERVIÇO -  e  092  –  VP-GIP/SEM SALÁRIO +  FUNÇÃO.  Alega  ter 
sofrido prejuízo em razão de alteração unilateral feita pela  Caixa Econômica Federal 
no plano de cargos e salários,  substituindo a denominação “função de confiança 
(009)” por  “cargos comissionados(055)” e instituindo o “Complemento  Temporário 
Variável de Ajuste ao Piso de Mercado – CTVA (005)”, verbas que passaram a não 
integrar o cálculos das vantagens pessoais (rubricas 062 e 092). Aduz que o único 
objetivo da alteração da denominação da verba foi reduzir as vantagens pessoais. 
Requer a declaração de nulidade da alteração contratual e a condenação da Caixa 
Econômica Federal a incluir as verbas cargo comissionado (055) e CTVA (005) no 
cálculo  das  vantagens  pessoais  (rubricas  2062  e  2092),  ao  pagamento  das 
diferenças em parcelas vencidas e vincendas, com reflexos. 

Com razão a autora. 

Extrai-se  dos  documentos  juntados  aos  autos  que  os  “cargos  em 
comissão” criados em 1998 possuem a mesma natureza das “funções de confiança” 
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que existiam até então. 
 
Note-se que, embora a RH 115 discrimine em cláusulas distintas as 

várias espécies do gênero “vantagens pessoais”, insere em uma só a descrição de 
cargo em comissão e função de confiança, conforme a seguir transcrito (marcador 
18, p. 812): 

3.3.7 CARGO EM COMISSÃO/FUNÇÃO DE CONFIANÇA – (rubricas  
055 e 009) - gratificação devida pelo exercício de CC constante no Plano de Cargos  
em Comissão e pelo exercício de FC constante no Plano de Cargos e Salários,  
conforme  Tabela  de  Valor  Mensal  de  Gratificação  e  Valor  Mensal  de  Piso  de  
Mercado  (Anexos  VII,  VIII  e  IX)  e  o  valor  fixado  para  a  respectiva  Função  de  
Confiança.

Evidenciado  está  que  houve  apenas  a  alteração  da  denominação 
função de confiança que passou a ser chamada de cargo em comissão, entretanto o 
instituto permaneceu  intacto, portanto, este deve ter os mesmos reflexos daquela. 

A substituição das funções de confiança pelos cargos em comissão, 
deve ocorrer também no que se refere ao cálculo das vantagens pessoais.  

Assim, havendo previsão da inclusão da função de confiança na base 
de cálculo tanto da VP-GIP-TEMPO DE SERVIÇO (rubrica 062), quanto da VP-GIP/
SEM SALÁRIO+FUNÇÃO (rubrica 092),  concluo que o cargo em comissão deve 
fazer parte da base de cálculo das vantagens pessoais acima referidas, sob pena de 
caracterizar-se alteração contratual unilateral prejudicial ao empregado, vedada pelo 
ordenamento jurídico vigente. 

Em  relação  à  parcela  denominada  CTVA  (005),  trata-se  de  mero 
complemento  pecuniário  do  cargo  em  comissão,  conforme  reconhecido  no  item 
anterior,  razão  pela  qual  deve  fazer  parte  da  base  de  cálculo  das  vantagens 
pessoais. 

Condeno a ré a incluir o CARGO COMISSIONADO (rubrica 055) e o 
COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE AO PISO DE MERCADO 
– CTVA (rubrica 005) na base de cálculo das vantagens pessoais (rubricas 2062 e 
2092), bem como ao pagamento das diferenças salariais, com reflexos em  férias 
(acrescidas de um terço), 13ºs salários,  licenças remuneradas (prêmio e “APIP”), 
horas extras e “vantagem financeira extra”.

Revendo meu entendimento, concluo por indevidas as projeções em 
RSR, pois a verba em questão é calculada por unidade de tempo mês, sendo certo 
que o valor pago já remunera o DSR.

BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS: a 
autora requer o pagamento de diferenças do terço constitucional de férias. Alega 
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que referida verba deve ser calculada sobre o total da remuneração paga a título de 
férias, sem exclusão do período de 10 dias convertido em abono (CLT, artigo 143). 
Informa que a ré calculava o valor do terço de férias sobre as férias gozadas, não 
sobre o período convertido em abono pecuniário.

A  ré,  por  sua  vez,  informa  que  calculava  os  valores  corretamente. 
Argumenta que o abono pecuniário está regulamentado no Manual de Normal RH 
001 – Férias, item 3.11, onde, no item 3.11.5 há a previsão do acréscimo de 1/3 da 
CF sobre o valor do abono.

Sem razão a autora.

A controvérsia  é  restrita  à  base de cálculo  do 1/3  constitucional  de 
férias, mais precisamente na hipótese do empregado optar pelo abono pecuniário 
(CLT, artigo 143), ou seja, se o 1/3 constitucional incidirá tão somente sobre os dias 
gozados de férias (20 dias), ou sobre 30 dias.

O artigo 143 da CLT assim prevê: “É facultado ao empregado converter 
1/3 (um terço) do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor 
da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes.”

Já o inciso XVII do art. 7a da Carta Magna assegura o “gozo de férias 
anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal”.

Confrontando esses dois artigos concluo que o obreiro faz jus ao valor 
da remuneração de férias, acrescida de 1/3 sobre os dias de gozo de férias, como 
bem calculado pela ré.

Ademais,  não é  muito  lembrar  que o abono constitucional  de  férias 
corresponde a um plus pago ao empregado com o intuito de possibilitar um melhor 
gozo de suas férias.  Logo,  ao  optar  por  não gozar  uma parte  de  suas férias  e 
convertê-la  em pecúnia,  não fez  jus ao referido  abono constitucional  no referido 
período.

Por fim, ao analisar a forma de cálculo das férias, é fácil perceber que a 
ré efetua o pagamento de 1/3 sobre o valor total das férias (30 dias), porém de forma 
fracionada, ou seja, 1/3 sobre os 20 dias de férias gozadas e, ainda, o pagamento 
de  1/3  sobre  o  abono  pecuniário  das  férias,  não  havendo  qualquer  prejuízo  ao 
empregado.  Logo,  eventual  condenação  implicaria  em  se  reconhecer  o 
enriquecimento sem causa dos empregados.

Rejeito a pretensão.

DOS DESCONTOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS: – com base no 
que dispõe os provimentos 01/96,  01 e 02/93 da Corregedoria Geral  do Egrégio 
Tribunal  Superior  do  Trabalho,  as  Leis  nºs  8.212/91,  8.260/93  e  8.541/92;  em 
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atenção ao disposto no art. 114, § 3o da Constituição Federal/1988 (introduzido pela 
Emenda  Constitucional  n.º  20  -  de  15.12.1998),  e  no  art.  832,  §  3o,  da  CLT, 
determino sejam descontados junto às importâncias a serem pagas aa autora os 
valores devidos a título de imposto de renda e previdência social, observando-se os 
seguintes parâmetros:
descontos previdenciários:

a) o desconto será feito com base no critério estabelecido no art. 276, § 4o do 
Decreto n.º 3.048/99, ou seja, mediante cálculo mês a mês, observado o 
limite máximo do salário de contribuição;

b) em caso de execução, serão executadas perante a Justiça do Trabalho 
somente as contribuições previstas no art.  195,  inciso I,  “a”,  e  II,  da 
Constituição Federal/1988, haja vista o critério restritivo adotado pelo § 
3o do art. 114 da Carta Magna;

c) à ré será facultada a retenção da parcela de contribuição do empregado, 
observado o limite máximo do salário de contribuição, mês a mês;

d) a dívida previdenciária, para efeitos de incidência de juros e multa (art. 34 
e  35  da  Lei  8.212/91),  terá  como  termo  inicial  o  dia  imediatamente 
posterior à data limite para o recolhimento das contribuições (art. 276, 
caput, do Decreto n.º 3.048/99),  ou seja, a partir  do dia dois do mês 
seguinte ao da liquidação da sentença, independentemente da citação 
do  executado,  cuja  apuração  se  fará  mediante  os  critérios  próprios 
estabelecidos na legislação previdenciária (art. 879, § 4o da CLT, com 
redação dada pela Lei n.º 10.035/2000);

e) os juros de mora sobre os débitos trabalhistas, os quais possuem natureza 
indenizatória, não integram a base de cálculo do débito previdenciário;

f) compete  ao  empregador  comprovar  nos  autos,  o  recolhimento  das 
referidas quantias, até o dia 02 do mês seguinte ao da liquidação da 
sentença;

g) juros e  multa  são de exclusiva  responsabilidade do empregador,  único 
responsável pelo não recolhimento na época devida.

descontos fiscais:
a) apuração do imposto de renda pelo regime de caixa, conforme critérios 

estabelecidos no art. 44 da Lei nº 12.350/2010 e Instrução Normativa nº 
1.127/2011 da Receita Federal do Brasil.

b) não haverá cobrança de multa,  pois os fatos geradores do imposto de 
renda, embora já existissem, eram controvertidos ao tempo da prestação 
de serviços;

c) qualquer valor devido a título de juros de mora pelo atraso no recolhimento 
do  imposto  de  renda  ficará  a  cargo  da  ré,  efetiva  responsável  pelo 
atraso; 

d) compete  ao  empregador  comprovar  nos  autos  o  recolhimento  das 
referidas quantias, no prazo de dez dias após o efetivo pagamento dos 
créditos trabalhistas;

e) os juros de mora integram a base de cálculo para a incidência do imposto 
de renda;
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DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – JUSTIÇA GRATUITA: 
na Justiça do Trabalho a concessão dos benefícios pretendidos está regrada na Lei 
n.º  5.584/70.  O  art.  14  de  referida  lei  prevê  os  requisitos  necessários  para  a 
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. No presente caso não 
foram preenchidos os requisitos legais, pelo que rejeito a pretensão. Concedo, por 
outro lado, o benefício da isenção de custas.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: na Justiça do Trabalho vige o 
princípio  do  "jus  postulandi"  razão  pela  qual  os  honorários  advocatícios  de 
sucumbência somente serão devidos quando preenchidos os requisitos da Lei n.º 
5.584/70. Não é o que o ocorre no presente caso. Indevidos.

DA PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ:  não visualizo  qualquer  das 
hipóteses elencadas no Código de Processo Civil neste particular.

DA  DEDUÇÃO/COMPENSAÇÃO:  o  réu,  oportunamente,  argüiu  a 
compensação (Enunciado 48 do colendo Tribunal Superior do Trabalho). Entendo 
que a compensação é autorizada com relação aos valores de natureza trabalhista - 
Súmula 18 do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho - pagos aa autora, desde que 
de origem diversa (v.ex.: verbas rescisórias pagas compensam valores devidos ao 
empregado  reintegrado),  o  que  não  ocorre  no  presente  caso.  Por  outro  lado,  a 
dedução é autorizada quanto às parcelas pagas com a mesma origem (horas extras 
pagas  compensam  horas  extras  devidas),  podendo,  inclusive,  ser  concedida  de 
ofício pelo juízo. Esclareço que as deduções são analisadas item por item, e que no 
presente feito não há valores para compensação.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, nos termos da fundamentação que passa a integrar 
este dispositivo para todos os efeitos legais,  o Meritíssimo Juiz do Trabalho,  Dr. 
LUCIANO  PASCHOETO,  decide  julgar  extinto  o  feito  sem  resolução  de  mérito 
quanto às pretensões elencadas referentes as contribuições à previdência privada, 
posteriores a agosto.2006, e suas projeções, nos termos do artigo 267, IV, cumulado 
com  o  artigo  292,  §1º,  II,  do  Código  de  Processo  Civil  e,  no  mérito  da  Ação 
Trabalhista ajuizada por SARITA MARIA LUFT em face de CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, para:

I – julgar prescrito o direito de ação quanto a pretensão de pagamento 
dos reflexos do auxílio alimentação em férias mais 1/3, abono pecuniário de férias, 
décimo terceiro salário, APIP’s e licença prêmio;

II – julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões dispostas 
para condenar a ré:

a)  à  incluir  o  CARGO  COMISSIONADO  (rubrica  055)   e  o 
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COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE AO PISO DE MERCADO 
–  CTVA  (rubrica  005)  na  base  de  cálculo  das  rubricas  VP-GIP-TEMPO  DE 
SERVIÇO e VP-GIP/SEM SALÁRIO + FUNÇÃO;

b) ré ao pagamento, no prazo de oito dias, das seguintes verbas: (01) 
diferenças salariais vencidas até a efetiva inclusão e projeções.

Decido, ainda, rejeitar as demais pretensões.

Liquidação  por  cálculos,  observada  a  prescrição  qüinqüenal  e  a 
dedução dos valores pagos dentro de cada competência mensal.

Juros de mora (Súmula 200 do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho) 
e  correção  monetária  na  forma  da  lei,  esta  última  contada  a  partir  do  mês 
subseqüente ao da prestação de serviços (Súmula 381 do TST). 

Confirmado o decisum deverá a ré comprovar nos autos o recolhimento 
da cota previdenciária sobre as parcelas deferidas, nos termos da Lei n.º 8.620/93. 
Nos  termos  do  art.  832  da  CLT,  com  as  alterações  determinadas  pela  Lei  n.º 
10.035/2000, intime-se o INSS.

A ré deverá comprovar  a  retenção dos eventuais  valores devidos a 
título de imposto de renda.

Custas pela ré no importe de R$160,00, calculadas sobre o valor da 
condenação, provisoriamente arbitrada em R$8.000,00, sujeitas à complementação 
ao final. 

Publique-se em audiência. Intimem-se as partes. Nada mais.

LUCIANO PASCHOETO
Juiz do Trabalho
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