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Imobiliárias têm conseguido afastar pedidos de indenização em ações civis públicas

movidas pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) para o reconhecimento de

vínculo de emprego de corretores de imóveis contratados como autônomos. Nos

processos, o órgão pede danos morais coletivos que variam entre R$ 400 mil e R$ 6

milhões.

Foram ajuizadas 14 ações civis públicas, além de um processo para cumprimento de

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), segundo o órgão. Por ora, em nenhum

dos casos houve condenação de alguma empresa. Em dois processos foram

realizados acordos.

Nas ações, o MPT alega que os corretores de imóveis, contratados como

autônomos, são na realidade empregados. De acordo com o órgão, existiria relação

de subordinação, prestação de serviços de natureza não eventual, sujeita a

cumprimento de horário, com escala elaborada pela empresa, punições por falta e

proibição de prestarem serviços para outras corretoras.

As imobiliárias, porém, têm argumentado que a lei que regulamenta o setor permite

a contratação de autônomos e que os requisitos elencados nos processos para a

comprovação de vínculo não fazem parte do dia a dia dos corretores de imóveis.

Em alguns casos, juízes têm entendido inclusive que o tema não é de competência

do MPT por envolver direitos heterogêneos, uma vez que os corretores podem ser

contratados como autônomos ou celetistas. Para eles, o órgão só poderia atuar em

direitos homogêneos, comum a todos os trabalhadores. Outros magistrados

entendem que a melhor forma para analisar a existência de fraude seria por meio

de ações individuais, que também tem sido enfrentadas na Justiça.



Recentemente, a Patrimóvel Consultoria Imobiliária obteve sentença favorável na

46ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Na ação civil pública, ajuizada em 2009, o

MPT pedia indenização de R$ 5 milhões por danos morais coletivos.

Por questões processuais, a primeira sentença foi anulada. Em uma nova decisão,

em setembro, o juiz do trabalho substituto Munif Saliba Achoche apontou que a

prova testemunhal colhida deixou claro que em momento nenhum a empresa

violou qualquer dispositivo celetista ou legal pela simples e mera contratação de

corretores imobiliários sem vínculo de emprego.

“Uma vez que para tanto é necessária a presença não somente de um, mas de todos

os requisitos inerentes a tanto, quais sejam, subordinação, pessoalidade,

onerosidade, não eventualidade, além de o labor ser prestado por pessoa física”, diz

o magistrado na decisão (processo nº 0161000-04.2009.5.01.0046).

Uma das testemunhas foi trazida pelo próprio MPT. De acordo com ela, havia risco

na atividade, uma vez o corretor poderia ficar meses sem receber comissão e que

em outros meses poderia receber grandes quantias pela quantidade de negócios

fechados.

A testemunha ainda esclareceu que o próprio profissional indicava colegas da

equipe quando precisava trocar plantões e que todos os custos das atividades eram

arcados pelo corretor (passagens, gasolina e gastos com deslocamento), além dos

instrumentos de trabalho (celular e laptop).

A Julio Bogoricin Imóveis, uma das maiores imobiliárias do Rio de Janeiro, também

obteve entendimento favorável em ação civil pública. O processo pedia R$ 6 milhões

por danos morais coletivos. A decisão (processo nº 0001247-70.2012. 5.01.0057) é

do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Rio.

Segundo o relator do caso na 7ª Turma, desembargador Theocrito Borges dos

Santos Filho, “a existência de relações de trabalho díspares, onde vários corretores

são verdadeiramente empregados e outros são efetivamente corretores



autônomos, impossibilita o provimento judicial como pretendido, por constatada a

presença de direitos individuais heterogêneos”.

O vínculo de emprego, acrescenta em seu voto, não pode ser assegurado de forma

ampla e irrestrita para todos os corretores de imóveis que prestam serviços para a

Julio Bogoricin Imóveis “sendo imperiosa a análise cuidadosa e individual de cada

caso”. O que, segundo o magistrado, vem ocorrendo em ações individuais, “sendo o

vínculo de emprego reconhecido em algumas e em outras não”.

Os advogados que assessoram a Patrimóvel e a Julio Bogoricin Imóveis, Cristiano

Barreto e Rafael Thomé, sócio do Barreto Advogados & Consultores Associados,

afirmam que historicamente o MPT tem atacado as imobiliárias para que

reconheçam o vínculo de corretores autônomos, que seguem uma rotina com

autonomia e sem subordinação.

“Temos explicado nas ações, por meio de testemunhas, que esses corretores não

têm horário a cumprir, não recebem ordens e que as empresas não efetuam

pagamentos diretamente a eles. São pagos pelos próprios clientes”, afirma Barreto.

Thomé destaca que as imobiliárias estão autorizadas por lei, desde 2015, a contratar

corretores como autônomos (Lei nº 13.097) e que a reforma trabalhista (Lei nº

13.467, de 2017) trouxe ainda mais força para essa forma de contratação.



Marcel Augusto Satomi, do Machado Associados, diz que podem existir contratações

diferentes dentro de uma mesma imobiliária. “Não se pode pegar alguns fatos por

amostragem e aplicar para todos porque existem realmente aqueles que são de

fato autônomos”, afirma.

Para a advogada Litza de Mello, sócia do Porto Lauand, se a contratação de

autônomos cumpre as formalidades legais, afasta a qualidade de empregados. De

acordo com ela, o MPT também tem ajuizado processos semelhantes contra outros

setores, como o de escritórios de advocacia.

Procurada pelo Valor, a assessoria de imprensa do MPT informou que não

conseguiu localizar um representante do órgão para comentar o assunto.

Conteúdo Publicitário por taboolaLinks patrocinados

LINK PATROCINADO

R$ 179,90 - AMARO.COM

LINK PATROCINADO

VALOR INVESTE

LINK PATROCINADO

119,90 - LOJASRENNER.COM.BR

LINK PATROCINADO

R$ 149,99 - CONSTANCE.COM.BR

LINK PATROCINADO

MARISA

LINK PATROCINADO

ALARME VERISURE

Calça Jogging Crepe Com Cinto, Vermelho Essential

Temporada de balanços tem Magazine Luiza, Gerdau e Bradesco; veja a agenda

CALÇA JEANS MOM LISA COM PREGA

SANDÁLIA TRANÇA NATURAL AMARRAÇÃO

Blusa Feminina Estampa...

Espante os bandidos com o alarme de segurança inteligente.

https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=c-fZn8cWqnRHzGxHWD7OCEU7OhGekMGOWrPkYfu6_5H_F2C18fCN8enp9Q6v1aX6fXjQ5hWUhMBPHZiBFQXEXFTRVMJdLSQrHE0POVzZXBaEkpaLkzoiDKk5f0Nsa-mWr8Ad1WjYXRMhKBDpl8CtRqGAbqjrDAs7k84m1VucK0ah95Cs9VaDfxgPNDemezH1Q0WWhuLmYlupzZFEvmNjnztAjOfzzsezkC_V5rGkCpex1FRkdlRdWRVt4KlurTJJfirzOh9B-b4amGWiQTF2_xdQfv33Txo2swEFkU09WoHh8d7XQQk4AKt9mB2samz3g21Md2Inn3Q4JSjwlgL3OCse5hQIkmflgHJgQLs_wpf7m4iemn417uZMcvcZlHf-t2Hihxc7YU3MtXws4_ZG0HWgwRQ&maxdest=https%3A%2F%2Famaro.app.link%3F%24deeplink_path%3Damaro%3A%2F%2Famaro%2Fp%2Fcalca-jogging-crepe-com-cinto%2Fvermelho-essential%26%24fallback_url%3Dhttps%3A%2F%2Famaro.com%2Fp%2Fcalca-jogging-crepe-com-cinto%2Fvermelho-essential%26%243p%3Da_criteo%26~feature%3Dpaid%2520advertising%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel%26utm_term%3DCAL%C3%87A_JOGGING_CREPE_COM_CINTO_VERMELHO_ESSENTIAL%26utm_content%3D44%26cr_campaignid%3D56733%26cr_bannerid%3D4579595%26~campaign%3Dcriteo_lowerfunnel
https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/empresas/noticia/2019/10/28/temporada-de-balancos-tem-magazine-luiza-gerdau-e-bradesco-veja-a-agenda.ghtml?utm_source=taboola&utm_medium=exchange
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=affNKRi3ob5jvWNeH_TKMXW3WfNgxUA9w9TNuJlhbo1xiRLeaDcGnTS-Y-7B4xq32efQ6wBIJmiWelBHhGf-44OFCTz1fyU7HsDlnQB2k7VSS5KG3b2EVOp3NZJoMSrpzaroNz9vvTYJ46nNoBALtTDOKqtZszB0PcR5nef8rF9Xb-cncJdT3MWRggKEsrMApXbtfCoQKaxbQHBDlXeHiUwREkQ772SEWsZmZLP0NdsHcd1OyFFQLoQ37ab623lgetcAqCanrXXhLsHIUZS3nCVTdbW_oMVXqvXv3lzPtzgAqrau0UOPld6Q0JlCuJGH6W0mvA_efEh-rIquZq7jMnvREwYOQmmjQmCG1cbvaSt_TZHb4nw0cQXCNEw6SJ_cgV3IgqpNZOj8ZaMN-KErYraz0Qk&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.lojasrenner.com.br%2Fp%2Fcalca-jeans-mom-lisa-com-prega%2F-%2FA-549284338-br.lr%3Fsku%3D549284354%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dca_lower_funnel_performance_desktop
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=CMo0uSAhBVXkMi9FYNBdOwM2AyUeb0hF-O1Vn9qlXpeiweVgxogmFU6uwxS8moRYbkmwcjz-vTGDFoOQ2qxBkZsbiHDn5MJ-GXTi8mBZUoLVRjNBhRPNCMevuD6hryo7XDGhKImdcv9Q88wbUUL-oRrn3fdChnbXsuvY4UZU6yT80g_4QjC8HrjwVnvnVTzskQ7fNtePVrYLJisjYn9X-4ZSBMJZp6eh1Nw6pzCZ-7eAqeFDRnBon4Dm_kwKnj_n6jWfvHgjlHdmhkAT-PksEd9zAvtAH1g8SQG-WA1Jtq_zLd252hVrVEEdUxXQA98UHA4aXEn6lRJXbXrGsqpSkQfpLw5he_vS679oe9-h9m_xDXOhv9tYqjqAx7XqPjC6hH-Anw&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.constance.com.br%2Fsandalia-tranca-natural-amarrac-o%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Damvip
https://ash.creativecdn.com/clicks?id=20191030_QMYwgyhGEwtwrppOImcv&t=1572435300292&s=taboola&p=VQH5aXUhGr8SkhO7DMF1&c=YgKXvKTP6cbWNY7VVM86&tdc=ash&url=https%3A%2F%2Fwww.marisa.com.br%2Fblusa%252Dfeminina%252Destampa%252Dfrontal%252Dplus%252Dsize%252Dmarisa-bege%2Fp%2F10036672455%3FIdParceiro%3D00418002%26utm_source%3Drtbhouse%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_term%3Dofertas%26utm_campaign%3D_desktop%26IdParceiro%3D00077001&_o=10036672455&tkn=uMOjNAcEU3r5cGGek7ftiCMBiDb-ItqRk31xzN02oLq6AmCCspkixTZ_TaAWYTmUj7rEJn9ZU1S0ri6jB5sdwXvesPcyVAROfyzw0yM1cCJmbk6om5gPrz8s9Xx46bUjT8NjQFNiYg2m1oIwtqLrEUyY8sSoWARm0xgl2z_cHGgDm6IfEJf6jj4lld0lqxsjrsXychW9HXQ8o5nRavaniUTuKv-KqHKoZaCXyAfxMf5JjY7mYQWg8_sfu72iQRRa9vdZNK5rFEGrYP5lhdg6XJHKYjdp20FRdqQkLLCnWVWUEuVufsU-wOOlHKBAMNxiSB2EJnTdawZtT0rIPRWUiojX2UNQyhqNo8eT5ekuBYHi-p8NfKMnZACUm7TTI73tKtLbm4UXrzixqJgMZNWwVvuPR0zEeuCi9Z_3S-Oy6BQ
https://www.verisure.com.br/lp/calculadora/index.php?camp=taboola1&utm_source=taboola&utm_medium=desktop&utm_campaign=display

