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Recuperação Judicial – Grupo Abril 

Processo: 1084733-43.2018.8.26.0100 

REF.: Divergência Administrativa 

 

 

 

 

 

 

CREDOR(A):________________________________________________________

_________________(nome completo), brasileiro(a), jornalista, 

portador(a) do RG n. _____________ e do CPF/MF 

n._______________________, residente e domiciliado(a) na 

_______________________________________(endereço completo, com 

bairro, cidade e CEP), ex-funcionário da empresa __________ 

(informar o nome da empresa que estava registrado), credor 

arrolado na Recuperação Judicial do Grupo Abril, vem por meio da 

presente apresentar as divergências nos seguintes termos: 

 

1. MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT 

 

O Art. 477 da CLT prevê o prazo de 10 dias 

para pagamento das verbas rescisórias, sob pena de multa de um 

salário nominal: 

 

Art. 477. Na extinção do contrato de trabalho, o 



empregador deverá proceder à anotação na Carteira de 

Trabalho e Previdência Social, comunicar a dispensa aos 

órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas 

rescisórias no prazo e na forma estabelecidos neste 

artigo. 

(...) 

§ 6o A entrega ao empregado de documentos que comprovem 

a comunicação da extinção contratual aos órgãos 

competentes bem como o pagamento dos valores constantes 

do instrumento de rescisão ou recibo de quitação 

deverão ser efetuados até dez dias contados a partir do 

término do contrato. 

(...) 

§ 8º - A inobservância do disposto no § 6º deste artigo 

sujeitará o infrator à multa de 160 BTN, por 

trabalhador, bem assim ao pagamento da multa a favor do 

empregado, em valor equivalente ao seu salário, 

devidamente corrigido pelo índice de variação do BTN, 

salvo quando, comprovadamente, o trabalhador der causa 

à mora. 

 

Dessa forma, tendo sido dispensado no dia 

__/08/18(informar a data do último dia trabalhado que consta na 

página de observações gerais da CTPS) e não tendo recebido as 

verbas rescisórias no prazo legal, faço jus à multa de um salário 

mensal conforme art. 477 da CLT. 

 

Nem se alegue que a recuperação judicial 

teria o efeito de suspender o pagamento da referida multa, haja 

vista que a jurisprudência consolidada do TST isenta do 

cumprimento de referida obrigação legal apenas na hipótese de 

falência (Massa Falida): 

 

“RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 



Nº13.015/2014. RITO SUMARÍSSIMO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. MULTA DOS ARTIGOS 467 E 477,§ 8º, DA CLT. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 388 DO TST. O instituto 

da recuperação judicial, previsto no art.47 da Lei nº 

11.101/2005, uma vez reconhecido, não exime a empresa 

de ter a administração de seu patrimônio e dar 

continuidade ao negócio. A recuperação judicial, por si 

só, não dá azo ao não pagamento de verbas previstas em 

lei. O entendimento pacífico desta Corte firma-se no 

entendimento de que o descumprimento das obrigações da 

empresa quanto ao não pagamento das verbas 

incontroversas na data do seu comparecimento à Justiça 

do Trabalho ou o atraso na quitação das verbas 

rescisórias enseja a incidência das multas previstas 

nos arts. 467 e 477,§ 8º, da CLT, respectivamente, não 

se aplicando, por analogia, a Súmula nº 388 do TST às 

empresas em recuperação judicial, mas tão somente à 

massa falida (precedentes). Recurso de revista 

conhecido e provido . Tribunal Superior do Trabalho TST 

- RECURSO DE REVISTA : RR 114193720165150091” Grifos e 

sublinhados nossos. 

 

Diante do exposto, tendo em vista que 

referida verba trabalhista não foi incluída no meu TRCT(doc. 

anexo), que por sua vez lastreou o crédito arrolado pela 

Recuperanda, encaminho a presente divergência administrativa para 

fim de inclusão no montante final do meu crédito trabalhista 

(classe I), do valor de R$___________(colocar o último salário), a 

título de multa do art. 477 da CLT. 

 

2. MULTA PREVISTA NA CCT DOS JORNALISTAS – DEMITIDOS APÓS 06/08/18 

 

A Cláusula 26ª da Convenção Coletiva de 

Trabalho da categoria prevê uma multa diária a partir do 11º dia 

de atraso no pagamento das verbas rescisórias, no valor de um dia 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128647120/lei-13015-14
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10711950/artigo-467-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10710324/artigo-477-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10709953/parágrafo-8-artigo-477-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10943409/artigo-47-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recuperação-judicial-e-extrajudicial-e-de-falência-lei-11101-05
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10711950/artigo-467-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10710324/artigo-477-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10709953/parágrafo-8-artigo-477-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43


de salário nominal: 

 

CLÁUSULA 26ª – PRAZO E LOCAL DE HOMOLOGAÇÃO 

Em caso de não pagamento das verbas rescisórias por 

parte dos empregadores, fica estipulada a multa 

equivalente ao salário diário do empregado, por dia de 

atraso, sem prejuízo da multa fixada pela Lei nº 

7.855/89, a partir do 11º (décimo primeiro) dia após o 

seu desligamento do trabalho. 

 

Dessa forma, tendo sido dispensado no dia 

__/08/18(informar a data do último dia trabalhado que consta na 

página de observações gerais da CTPS) e não tendo recebido as 

verbas rescisórias no prazo legal, faço jus à multa diária 

conforme Cláusula 26º da CCT de Jornais e Revistas da Capital 

2018/2019, limitando-se a mesma em 30 dias, por razoabilidade e 

observância ao art. 412 do Código Civil. 

 

Nem se alegue que a recuperação judicial 

teria o efeito de suspender o pagamento da referida cláusula penal, 

haja vista que a jurisprudência consolidada do TST, por entender 

que a empresa continua na plena direção do seu negócio, sequer 

isenta a empresa em Recuperação de quitar a multa do art. 477 da 

CLT, e pelas mesmas razões deve a mesma se sujeitar a todas as 

implicações e efeitos previstos na norma coletiva da categoria. 

  

Diante do exposto, por ser jornalista e 

tendo em vista que referida verba trabalhista não foi incluída no 

meu crédito arrolado pela Recuperanda, encaminho a presente 

divergência administrativa para fim de inclusão no montante final 

do meu crédito trabalhista (classe I), do valor de 

R$___________(colocar o último salário), a título de multa da 

cláusula 26º da CCT 2018/2019. 

 



Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

São Paulo, 21 de Setembro de 2018. 

 

_______________________________ 

(Nome do Trabalhador) 

 


