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PROCESSO N. 
:
0000494-84.2010.5.15.0028-RO - 2ª TURMA - 3ª CÂMARA
RECORRENTE
:
LEILIANE DE SOUZA DA SILVA
RECORRIDO
:
ADEMIR ZALBERTO CARÓSIO – ME
RO – ORIGEM
:
1ª VARA DO TRABALHO DE CATANDUVA- SP





RELAÇÃO DE EMPREGO – “SACOLEIRO”
Havendo sido negada a relação de emprego, o ônus do vínculo é atribuído ao “sacoleiro”, assim identificado nos autos.








Vistos, etc.

LEILIANE DE SOUZA DA SILVA, Trabalhadora, inconformada com a sentença de folhas 104 e verso, que julgou IMPROCEDENTE seus pedidos, interpôs Recurso Ordinário, às folhas 106-108, impugnando os seguintes tópicos a seguir.
Contrarrazões às folhas 112-115.
É o relatório.

V O T O

Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO - CARACTERIZAÇÃO
Nada a reformar quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício, ante os seguintes fatos e fundamentos:
a) do conjunto probatório se infere que a Reclamante era uma “sacoleira” e não empregada da Reclamada;
b) no mais, como afirmado pela sentença de origem as testemunhas ouvidas não conseguiram comprovar o vínculo empregatício, uma vez que as alegações são frágeis;
c) Por fim é entendimento deste Relator que além da comprovação da pessoalidade deve a Reclamante comprovar pelo menos a subordinação, fato este que não ocorreu. 
 
CONCLUSÃO

Ante o exposto, decide-se: conhecer do recurso interposto por LEILIANE DE SOUZA DA SILVA; e, no mérito, NÃO O PROVER nos termos da fundamentação.
Alertem-se as partes, quanto a estrita observação da lei e ou da jurisprudência quanto a apresentação de embargos declaratórios, sob a sanção de não conhecimento dos embargos, por força do disposto no artigo 5º inciso LXXVIII da CF/88.


JOSÉ PITAS
Desembargador Relator



