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T E R M O  D E  A U D I Ê N C I A

PROCESSO Nº.   0000050-17.2011.5.02.0048

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e 
onze às 17:00 horas, na sala de audiências desta Vara do Trabalho, 
por  ordem  da  MM  Juíza  Dra.  REGINA  CELI  VIEIRA  FERRO  foi 
colocado em pauta o processo supra entre as partes:

HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA, Autora.

RENATA PAIVA, Ré. 

Ausentes as partes.

S E N T E N Ç A

Trata-se  de  AÇÃO  MONITÓRIA  que  HEWLETT 
PACKARD  BRASIL  LTDA  propõe  em  face  de  RENATA  PAIVA 
alegando que a Ré integrou o quadro de empregados da autora e em 
atendimento  à  política  interna  da  empresa,  as  partes  celebraram 
contrato de mútuo, consistente de empréstimo pela empresa de 70% 
do valor  de mercado de veículo adquirido pela empregada (Pegeot 
307  feline  2.0  gasolina,  prata);   no  valor  de  R$  34.013,00;  a  Ré 
comprometeu-se  a  pagar  o  empréstimo  através  da  quilometragem 
rodada, onde cada transação do reembolso de quilometragem ficaria 
retida para amortização do empréstimo; ocorre que a empregada foi 
desligada em 22/08/2008; as verbas rescisórias a que fazia jus foram 
pagas  e  a  empregada  não  quitou  o  débito  que   atualizado  em 
22/11/2009, perfaz o montante de R$ 37.901,73, o que postula com 
acréscimo dos juros e correção monetária.

Expedido Mandado, nos termos do artigo 1.102, do CPC, 
fls. 85/86. 

A Ré, em contestação, fls. 92/105, alegou que se passou 
mais  de  dois  anos  do  desligamento  da  empresa;  que  o  valor 
concedido  não  se  tratou  de  empréstimo,  mas  sim  de  bônus  de 
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admissão e que assinou o contrato de empréstimo pensando que não 
lhe  causaria  qualquer  prejuízo.  Refutou  a  pretensão.  Juntou 
procuração e documentos. 

 
Manifestação da Autora, fls. 137/139.

Inconciliados.
 
Sem outras provas, encerrou-se a instrução processual.

É o breve relatório.

D E C I D E - S E

Prescrição: Acolhe-se  a  prescrição  bienal  arguida  pela 
requerida,  tendo  em vista  a  rescisão  do  pacto  laboral  na  data  de 
22/08/2008 (fls. 29) e a propositura desta ação em 12/01/2011, nos 
termos do artigo 11, da CLT, c/c artigo 7º, inciso XXIX da Constituição 
Federal, pois trata-se de um pretenso crédito decorrente da relação de 
emprego,  ainda  que  se  refira  a  um  contrato  de  mútuo  (contrato 
secundário), totalmente dependente do contrato de trabalho (contrato 
principal), que prevalece, como se infere do item 5 do documento de 
fls. 17/18.

PELO EXPOSTO, a 48ª VARA DO TRABALHO DE SÃO 
PAULO  acolhe  a  prescrição  bienal  e  declara  EXTINTA  a  AÇÃO 
MONITÓRIA proposta por HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA  em 
face de RENATA PAIVA,  com julgamento de mérito, nos termos do 
artigo 267, inciso IV do CPC.

Custas processuais pela Autora, calculadas sobre o valor 
atribuído à causa em  R$37.901,73 no valor de R$ 758,00.

Intimem-se. Nada mais.

REGINA CELI VIEIRA FERRO
             Juíza Titular
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