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PROCESSO: 0000060-25.2019.5.05.0201
RECLAMANTE: RODOLFO JOSE DE SOUZA
RECLAMADO: DMS CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA

 

Em 03 de abril de 2019, na sala de sessões da VARA DO TRABALHO DE
ITABERABA/BA, sob a direção do Exmo Juiz LUCIANO BERENSTEIN DE AZEVEDO, realizou-se
audiência relativa ao processo identificado em epígrafe. Às 09h26min, aberta a audiência, foram, de
ordem do Exmo Juiz do Trabalho, apregoadas as partes. Presente o reclamante, acompanhado do
advogado, Dr. GABRIEL RODRIGUES PINHEIRO SANTOS, OAB nº 26723/BA. Presente o preposto
da reclamada DMS CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA, Sr. LUÍS JORGE CUNHA DOS
SANTOS, CPF 003.478.325-39, acompanhado do advogado, Dr. DERMIVAL ROSA MOREIRA, OAB
nº 34236/BA. Presente o preposto do reclamado MUNICIPIO DE IBIQUERA, Sr. PAULO RICARDO
SENA GOMES DOS SANTOS, CPF 842.035.365-53, acompanhado do advogado, Dr. CARLOS
AUGUSTO LEMOS DE FREITAS, OAB nº 38337/BA.

Acompanham a apresente assentada os estudantes de Bacharelado em Direito, Sr. João
Gabriel Melo Tanan (CPF n.º 071.096.265-71) e Sra. Paloma Oliveira Aleixo dos Santos(CPF n.º
859.490.725-70).

Dada a palavra ao patrono da 1ª reclamada, para falar sobre a documentação acostada após a
contestação, a partir das fls. 162 de , disse que: “os documentos juntados pela parte reclamante em nada
provam o vínculo de trabalho ou de emprego com a empresa reclamada, a alegação e os empenhos de
faturamento da DMS junto à Prefeitura de Ibiquera, já foram relatadas em documentos anexos à
contestação onde colocamos as notas fiscais de faturamento como também os contratos que reclamada
tem com caminheiros autônomos naquele município para prestar os serviços contratados pela
municipalidade. Neste sentido reafirmamos que a empresa reclamada não tem contrato com o Município
para fornecimento de pessoal e não tem pessoas contratadas naquela municipalidade. Assim apresente
impugnação a todos os documentos juntados nesta data. Pede deferimento”.

CONCILIAÇÃO REJEITADA.

Defesa escrita, com documentos.

Vista ao reclamante para se manifestar sobre a defesa e documentos disse que: "a 1ª reclamada
atua com extrema deslealdade processual pois tenta esconder deste Juízo o contrato de prestação de
serviços com o 2º reclamado, afirmando apenas que possui desde 2017 contrato de locação de veículo. Os
contratos por eles apresentados são inservíveis ao processo pois demonstram relações de terceiros com a
dita empresa e não possuem o poder de desconstituir a realidade da prestação de serviços do contrato
60/2017, firmado com aquela municipalidade. As notas fiscais juntadas também não possuem o poder de
dizer que a locação de veículo é o único serviço prestado ao 2º demandado. A preliminar de negativa de
vínculo se confunde com o mérito, devendo ser rejeitada. Observa-se ainda que a impugnação fática da
reclamada é genérica, não tendo sido impugnado o tempo de duração do contrato de trabalho, jornada, etc.
Vale notar que os processos de pagamentos hoje juntados pelo reclamante, demonstram a existência de
funcionários da DMS no Município de Ibiquera, com tudo a demanda não apresentou as declarações da
RAIS, com a comprovação dos depósitos fundiários e recolhimentos previdenciários (o que foi requerido
na inicial sob pena de confissão), dessa forma reitera o reclamante que tal situação é análoga à escravidão,
pois são desrespeitados os direitos mais basilares, requerendo que se oficie o MPT e a Policia Federal
para apuração dos fatos e investigação do contrato 060/2017, firmado entre os demandados, pois a má-fé
é clara e deve ser punida, o que ora requer. No que concerne aos documentos apresentados pelo 2º
demandado não comprovam qualquer fiscalização na execução do referido contrato (embora a sua
contestação tenha dito que fiscalizava), pelo que nenhuma das razões lançadas nas defesas, de
irresponsabilidade contratual, merecem prosperar. De certo cabe ao ente público a demonstração da
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efetiva fiscalização da empresa contratada nos termos da Súmula 41 do E. TRT5. Por todo o exposto
pugna pela procedência da demanda com a condenação dos reclamados sendo o 2º de forma subsidiária
nos termos da Súmula 331 do TST. Pede Deferimento".

INTERROGATÓRIO DO RECLAMANTE. Às perguntas disse que: “todo o ajuste
contratual tanto na admissão como na despedida foi feita por prepostos da Prefeitura, sem contato com a
1ª reclamada; que nunca conversou com ninguém da 1ª reclamada ou conheceu algum preposto da
mesma; que recebia o pagamento mensalmente em dinheiro da mão do Secretario da Prefeitura; que ouvia
comentários de que era a empresa 1ª reclamada que repassava o dinheiro para a 2º reclamado; que
operava motor que bombeava água para a comunidade; que não tinha horário certo de trabalho; que
quando ligava a bomba tinha que ficar ao lado da mesma; que a bomba ficava ligada por muito tempo;
que desconhece que houvesse outra empresa prestando serviços no Município; que tinha que abastecer
com água, tanto caminhões da Prefeitura como de particulares, indistintamente, cuidando para que não
faltasse água para a população; que era só o reclamante quem fazia este tipo de serviço; que não precisou
entregar documentação para ninguém da 1ª reclamada; que não recebia gorjeta pelo abastecimento de
particulares; que a água era extraída de um poço furado pelo Estado para atender a comunidade; que não
havia farda da DMS em nenhum funcionário do Município; que existia um escritório na cidade e dentro
desse escritório havia o logotipo da 1ª reclamada; que o poço artesiano é dentro do terreno do depoente;
que era a Prefeitura quem fornecia óleo diesel para colocar no motor que bombeava água; que atualmente
com a sua saída quem opera o poço em sua propriedade é um funcionário concursado da Prefeitura; que
não recebe nada pela extração de água em seu terreno”. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. INTER
ROGATÓRIO DO PREPOSTO DA 1ª RECLAMADA (DMS CONSTRUTORA E TRANSPORTE

 Às perguntas disse que: “locava exclusivamente veículos para o Município como caçamba e oLTDA).
veículo era locado com o motorista; que o único tipo de trabalhador que era locado era o motorista; que o
serviço contratado com a Prefeitura era de locação de veículo para coleta de resíduos; que não mantém
relação de emprego com os motoristas dos veículos contratados; que em verdade contrata desses
motoristas os veículos que são de suas propriedades, sendo estes responsáveis pela manutenção e
combustível dos mesmos, ou seja, o reclamado não tem veículo próprio”. Nada mais disse nem lhe foi
perguntado. INTERROGATÓRIO DO PREPOSTO DO 2º RECLAMADO (MUNICIPIO DE

 Às perguntas disse que: “o município contratou junta à 1ª reclamada apenas o serviço deIBIQUERA).
locação de veículos”. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. PRIMEIRA TESTEMUNHA DO

: . ADVERTIDA ERECLAMANTE CATARINA PEREIRA DE OLIVEIRA, CPF 024.449.235-29
COMPROMISSADA. Às perguntas disse que: “trabalhava para o Município fazendo limpeza na rua; que
não foi contratada nem desligada por funcionários da 1ª reclamada e sim por funcionários da Prefeitura;
que não trabalhava com farda da 1ª reclamada; que não recebia ordens de funcionários da 1ª reclamada e
sim da Prefeitura; que nunca conheceu ninguém da 1ª reclamada; que recebia em especie seu salários das
mãos de um preposto da Prefeitura; que acredita que a 1ª reclamada era a sua empregadora, por que na
casinha pequena onde recebe pagamentos do lado de fora tem a inscrição do nome da 1ª reclamada; que
nunca tirou foto desta fachada; que nunca entregou documentos à 1ª reclamada; que trabalhava na limpeza
urbana com limpeza de rua; que já participou de reuniões com a Prefeitura mas não havia presença de
ninguém da 1ª reclamada; que não sabe dizer quem opera o poço artesiano na propriedade do reclamante;
que reside na zona urbana; que não sabe informar a distância da cidade para a propriedade do
reclamante”. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. SEGUNDA TESTEMUNHA DO

. RECLAMANTE: ROBERTO MACEDO RAMOS, CPF 704.943.395-00 Dada a palavra ao patrono
  “resta contraditada a testemunha ora apresentada uma vez que o mesmo édo 2º reclamado, disse que:

irmão do ex-prefeito municipal, opositor ao atual gestor, e tem interesse politico em prejudicar a atual
gestão através do seu depoimento, contaminado por tais razões. Assim o depoimento do mesmo não pode
ter relevância como prova contundente para o presente caso. Pede Deferimento”. Interrogada a

 "é irmão do ex-prefeito; que faz oposição à gestão dotestemunha a repeito da contradita disse que:
atual Prefeito do Município; que não tem nenhum interesse em prejudicar quem quer que seja com suas
informações". Nada mais disse nem lhe foi perguntado.Pelo Juiz foi dito que diante da negativa de
interesse de prejudicar a parte reclamada e ausente elementos que corroborem com tal possibilidade,
indefere a contradita.   “registra-se o presenteDada a palavra ao patrono do 1º reclamado, disse que:
protesto pois estão sim presentes elementos que comprovam com clareza solar o interesse da testemunha
em que a parte reclamante saia vitoriosa em seu pleito. Note-se que o mesmo ao ser questionado se fazia
ainda oposição política à atual gestão, respondeu que está sim a fazendo, razão pela qual o mesmo deveria
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no máximo ser ouvido como mero depoimento. Razão pela qual fica prejudicada qualquer enredo que o
mesmo traga para o caso. Pelo Deferimento do Protesto ”. ADVERTIDO E COMPROMISSADO. Às
perguntas disse que: “a contratação da empresa reclamada se deu na gestão do novo Prefeito; que o
depoente já não faz parte da gestão municipal; que à época da gestão de seu irmão ocupou duas
secretárias; que sabe de ouvir comentários que funcionário que prestam serviços ao Município recebem
pela 1ª reclamada; que naõ existe funcionários fardados da 1ª reclamada; que existe um escritório que
reputa ser fantasia, que abre uma vez por mês para fazer pagamentos de funcionários do Município; que
esse escritório tem a logomarca na porta da 1ª reclamada; que vê acima de 30 pessoas ingressando neste
escritório; que essas pessoas executam serviços gerais, tais como gari, vigilante, dentre outras; que a
CERB órgão estatal furou o poço na residencia do reclamante e acordou com o município que o
município contrataria alguém para tomar conta do poço; que esse acerto foi na gestão do pai do depoente;
que atualmente trabalha no local um servidor público municipal; que já viu o reclamante no escritório da
1ª reclamada; que quem faz os pagamentos é o Secretario Edimundo; que entretanto quem recebe os
pagamentos do salário do Secretário é a esposa do mesmo; que desde a implantação do poço, o
reclamante era quem operava; que a contratação inicial para trabalhar no poço foi feita na gestão do pai
do depoente, tendo sido contatado à época o reclamante; que o reclamante parou de opera o poço a mais
ou menos um ano e três meses; que o depoente possui uma pequena propriedade próxima ao local onde
esta situado o poço; que o poço atende uma associação de moradores que precisam da água”. Nada mais
disse nem lhe foi perguntado. AS PARTES DECLARAM QUE NÃO TÊM MAIS PROVAS A
PRODUZIR. INSTRUÇÃO ENCERRADA. RAZÕES FINAIS REITERATIVAS PELAS PARTES,
requerendo ainda o reclamante prazo de 05 dias para juntada de procuração. O que foi deferido

. pelo Juízo SEM ÊXITO A SEGUNDA PROPOSTA DE CONCILIAÇÃO. AUTOS CONCLUSOS
PARA JULGAMENTO.

 

 

 

LUCIANO BERENSTEIN DE AZEVEDO

Juiz do Trabalho

 

 

 

Ata redigida por RODRIGO ALENCAR E SILVA BODNACHUK, Secretário(a) de Audiência.
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