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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

PROCESSO nº 0000231-76.2021.5.09.0014 (ROT)

 

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de RECURSO

, provenientes da ,ORDINÁRIO TRABALHISTA 14ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA

sendo recorrentes, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS,

RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO

PROFISSIONAL, NO ESTADO DO PARANÁ, SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE e

, e recorridos, SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE OS

MESMOS.

RELATÓRIO

Inconformadas com a r. sentença (fls. 244/256), complementada pela r.

decisão resolutiva de embargos de declaração (fls. 274/276), proferidas pelo MM. Juiz do Trabalho

, que acolheu parcialmente os pedidos, recorrem as partes (fls. 280/283 e 285Everton Vinícius da Silva

/308).

Custas processuais recolhidas e depósito recursal regularmente efetuado

(fls. 309/312).

Contrarrazões pelos réus (fls. 333/336).

Devidamente intimado (fl. 331), o autor não apresentou contrarrazões.

O d.Ministério Público do Trabalho não opinou, em virtude do disposto

no artigo 36, da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.

FUNDAMENTAÇÃO

ADMISSIBILIDADE
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Presentes os pressupostos de admissibilidade,  dos recursosCONHEÇO

ordinários opostos pelas partes, e das contrarrazões ofertadas pelos réus.

MÉRITO

RECURSO ORDINÁRIO DOS RÉUS

Análise preferencial de recurso.

Indeterminação do pedido - violação dos §§ 1º e 2º, do artigo 840, da CLT

Insurgem-se os réus contra a r. sentença que rejeitou a preliminar de

inépcia da petição inicial, por entender que os requisitos previstos no § 1º, do artigo 840, da CLT, foram

devidamente atendidos.

Alegam que os pedidos devem ser certos, determinados e com indicação

do valor, contudo, na petição inicial, não obstante o autor pugne pela aplicação das CCT's aos

substituídos, não junta sequer demonstrativo de quem são e quantos são os substituídos em questão, não

havendo sequer uma estimativa do número de empregados que se beneficiariam com a decisão.

Ponderam que a falta de indicação dos substituídos torna os pedidos indeterminados, não sendo possível

saber quantas pessoas seriam atingidas pela decisão e qual seria o valor da condenação pleiteada.

Requerem seja extinto o processo, sem resolução do mérito, por indeterminação do pedido.

Sucessivamente, pugnam para que a condenação seja limitada aos valores expressamente indicados na

petição inicial.

Sem razão.

A ação tem por escopo a condenação dos réus no cumprimento de

cláusula previstas nas convenções coletivas que estabelecem acerca do piso salarial, do reajuste salarial,

da indenização por quebra de caixa e do auxílio creche.

Ao contrário do alegado, a inicial descreve adequadamente os fatos, nos

exatos termos do que é exigido no § 1º, do artigo 840, da CLT, que dispõe que deverá haver breve

exposição dos fatos de que resulte o dissídio.
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Com efeito, o autor apontou, em tópicos específicos, as cláusulas que

deveriam ser cumpridas pelos réus e postulou que fosse demonstrado o seu cumprimento ou, em caso de

descumprimento, o pagamento da multa convencional. Ainda que sucinto, o autor descreveu fatos,

fundamentos jurídicos e deduziu pedido correlato.

É o que basta numa ação deste jaez. E, se o réu entender que o pedido

formulado não procede, basta demonstrar o cumprimento das cláusulas indicadas. Não há, assim, afronta

ao disposto no inciso III, do artigo 319, do CPC, pois descritos os fundamentos jurídicos do pedido.

Outrossim, consoante entendimento majoritário deste e.TRT, retratado no

Tema nº 3 (IAC 0001282-72.2018.5.09.0000), a generalidade é característica própria das tutelas

coletivas, na defesa de interesses de origem comum ao direito, sem a exigência de quantificação prévia,

ou seja, é possível a formulação de pedido genérico nas tutelas coletivas.

Nesse tipo de ação, segundo o majoritário entendimento deste e.Regional,

retratado no Tema nº 3, não se exige a quantificação prévia, ou seja, a indicação, desde logo, de valores

aos pedidos formulados, mesmo com a vigência da Lei 13.467/2017, restando mitigada a obrigação por

ela inserida, ante a natural impossibilidade de se cumpri-la, decorrente da dispensa de igual prévia

identificação dos beneficiários do suposto direito cujo reconhecimento se pretende. Não conferido no

procedimento, portanto, violação ao disposto no inciso XXXVI, do artigo 5º, da Constituição Federal ou

artigo 6º, da LINDB.

Logo, na hipótese, o valor da causa indicado na petição inicial objetiva,

tão somente, estabelecer o tipo de procedimento a ser adotado, não correspondendo ao exato valor dos

pedidos formulados. Em decorrência da natureza da ação coletiva, o valor da causa estabelecido na peça

de ingresso encontra correlação apenas à definição da alçada, não gerando efeitos em relação a eventual

condenação individual arbitrada em valor superior.

Com isso, superada a alegada inépcia também sob este fundamento.

Sendo apta a petição inicial, não há violação aos dispositivos legais

mencionados.

Mantenho a r.sentença.

Inadequação da via eleita
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Rebelam-se os réus contra a r. sentença que rejeitou a preliminar de

inadequação da via eleita, sob o fundamento de que o direito postulado tem origem comum, configurando

direitos individuais homogêneos. Afirmam que a legitimidade ativa do sindicato não é apta a afastar a

inadequação do instrumento processual escolhido para o fim pretendido, não havendo nas cláusulas

indicadas pelo sindicato como descumpridas a origem comum propugnada na r. sentença. Sustentam que

"o simples fato de todas as cláusulas estarem previstas no mesmo instrumento coletivo não é capaz de

configurar a origem comum, uma vez que o direito não nasce do instrumento coletivo, mas sim da

consumação das realidades fáticas previstas pelas CCTs. Assim, resta evidente que diversos dos direitos

vindicados na exordial possuem origens distintas" (fl. 292). Argumentam que a ação de cumprimento

apenas deve ser intentada quando a violação apontada é comum a todos os substituídos, o que não é o

caso destes autos.

Ainda, alegam que são entidades sem fins lucrativos, não possuindo

interesses econômicos aptos a fazerem se associar em sindicato com outras entidades e que o fato de já

terem firmado ACT's com o sindicato autor não é suficiente para criar paralelismo de representação pela

entidade patronal que firmou as CCT's, razão pela qual postulam a reforma da r. sentença que entendeu

pela aplicação das CCT's apresentadas com a petição inicial.

Pois bem.

Pacificado está na jurisprudência do c.TST e do e.STF que o ente sindical

possui ampla legitimidade para atuar na defesa dos interesses individuais e coletivos da categoria, em

questões administrativas e judiciais, inclusive como substituto processual, independentemente de

apresentação de rol de substituídos e de expressa outorga de poderes pelos integrantes da categoria, nos

termos do inciso III, do artigo 8º, da Constituição Federal. Tanto assim, que cancelada a Súmula 310/TST.

Na legislação infraconstitucional e no microssistema do processo coletivo,

o sindicato também figura como legitimado à defesa dos interesses e direitos coletivos em sentido amplo,

inclusive individuais homogêneos, nos termos do inciso V, do artigo 5º, da Lei 7.347/85, e do inciso IV,

do artigo 82, do CDC.

Ademais, não se pode olvidar que as condições da ação devem ser

aferidas abstratamente (Teoria da Asserção), de modo que, diferentemente do defendido pelos réus,

considerando as pretensões formuladas (de cumprimento de cláusulas previstas em normas coletivas),

presentes o interesse de agir (ou interesse processual) do sindicato autor e a possibilidade jurídica do

pedido.
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De se destacar que, à exceção do pedido referente ao banco de horas, a

prova necessária para a análise dos demais pleitos é eminentemente documental, sendo de fácil acesso

aos réus, que admitiram não ter concedido reajustes salariais aos seus empregados no período e não

impugnaram a alegação formulada na exordial, no sentido de que os ocupantes dos cargos de assistente

administrativo e coordenador de administração e finanças exercem atribuições equivalentes às funções de

tesoureiro ou caixa, para as quais é previsto o pagamento da "quebra de caixa".

Portanto, tais pedidos possuem o mesmo fundamento, qual seja, o direito

normativo violado, possuindo, assim, origem comum, tratando-se de direitos individuais homogêneos.

Assim, descabe cogitar de inadequação da via eleita.

Todavia, em relação à existência de direito individual homogêneo, ou não,

dos empregados substituídos, merece reforma a r.sentença no tocante ao banco de horas, porquanto para a

análise se houve ou não o descumprimento da cláusula referente a tal instituto, é necessária a apreciação

individualizada em relação a cada substituído.

Cumpre destacar que as normas coletivas permitem a instituição de banco

de horas através de ACT, tendo o autor negado que as partes tenham firmado ACT e pleiteado a

apresentação de acordos individuais de banco de horas ou a comprovação do pagamento de eventuais

horas extras realizadas.

Todavia, eventuais acordos individuais podem apresentar cláusulas

distintas para cada empregado.

Outrossim, a partir da vigência da Lei 13.467/2017, admite-se a

possibilidade de acordo tácito para compensações no mesmo mês.

Desta feita, a comprovação de diferenças de horas extras dependeria da

análise individualizada da situação de cada substituído, sendo necessária a apresentação e comparação de

diversos documentos, mês a mês.

Assim, é necessária a averiguação individual de cada substituído em ação

própria.

Ao contrário do que alega o sindicato autor, o direito postulado, quanto às

horas extras decorrentes da alegada violação ao banco de horas, não decorre de origem fática comum,

não sendo, assim, possível utilizar-se da via coletiva para se alcançar o provimento almejado, ficando

inviabilizada a produção probatória referente às particularidades de cada substituído, não se
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vislumbrando na narrativa do sindicato a circunstância de todos os trabalhadores substituídos

encontrarem-se na mesma situação fática ou de direito (origem comum), não se tratando, portanto, de

direitos individuais homogêneos.

Cumpre ressaltar que a homogeneidade caracteriza-se por uma situação de

uniformidade que torna desnecessária a identificação dos substituídos até o momento em que ocorre a

liquidação da sentença, possibilitando, assim, a formulação de um pedido, uma instrução e uma sentença

genéricos.

Todavia, no presente caso, as questões individuais, quanto ao banco de

horas, prevalecem sobre as coletivas, sendo que apenas será possível analisar se existe ou não o direito

postulado ao se verificar a situação individual de cada substituído, caso a caso, necessitando, assim, da

identificação dos trabalhadores.

Ressalte-se, contudo, que a rejeição do pedido formulado referente às

horas extras decorrentes do alegado não cumprimento do banco de horas, na petição inicial, não prejudica

eventual ação individual que venha a ser ajuizada para a apreciação das respectivas condições de trabalho

e de seus direitos violados, pois não há coisa julgada ou litispendência entre a ação coletiva e a ação

individual, na medida em que não há identidade de partes entre as ações.

Por fim, o fato de os réus tratarem-se de entidades sem fins lucrativos não

afasta a sua sujeição às normas coletivas. Não se discute a natureza e a relevância dos serviços prestados

pelos réus, entretanto, nos termos do § 1º, do artigo 2º, da CLT, "Equiparam-se ao empregador, para os

efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as

associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como

empregados". Ademais, conforme consta na r. sentença "os próprios demandados firmaram com o

sindicato-autor Acordo Coletivo de Trabalho, do que se extraí o paralelismo da representação patronal

pela entidade sindical que firmou as Convenções Coletivas de Trabalho cuja aplicação se pretende" (fl.

249).

Assim, descabe cogitar de inaplicabilidade das normas coletivas

apresentadas com a petição inicial.

Ante o exposto,  dos réus,dou parcial provimento ao recurso ordinário

para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial quanto ao banco de horas/horas extras.

Sentença "extra petita" - violação do artigo 492, do CPC
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Afirmam os réus que, ao determinar a aplicação das demais cláusulas das

CCTs não reclamadas nesta ação, a r. sentença incorreu em julgamento "extra petita", devendo ser

excluída a condenação imposta. Pontuam que a determinação de aplicação das cláusulas não reclamadas

nesta ação viola diretamente a vinculação do juízo aos termos do pedido, não sendo possível o

deferimento além dos estritos limites da lide.

Razão assiste à recorrente.

Da análise da peça de ingresso verifica-se que os pedido formulados são

certos e determinados, não havendo pedido de condenação das reclamadas à aplicação das cláusulas não

especificadas na demanda.

Sendo assim, por   para excluir daextra petita, reformo a r.sentença,

condenação a determinação de que os réus apliquem, a partir de 01/05/2020, as demais cláusulas das

CCTs não reclamadas nesta demanda.

Quebra de caixa

Insurgem-se os réus contra a r. sentença que os condenou no pagamento

da parcela quebra de caixa aos substituídos que exercem os cargos de assistente administrativo e

coordenador de administração e finanças. Afirmam que não era ônus dos recorrentes comprovarem que

os substituídos que exercem tais cargos não realizam as mesmas atividades de tesoureiros e caixas,

competindo ao sindicato autor a prova do fato constitutivo de seu direito.

Sem razão.

Conforme constou na r. sentença e sequer foi impugnado de forma

específica pelos recorrentes, estes não contestaram a alegação formulada na exordial no sentido de que os

ocupantes de cargos de assistente administrativo e coordenador de administração e finanças exercem

atividades equivalentes às funções de tesoureiro ou caixa. Assim, ao contrário do que alegam os réus,

desnecessária a produção de prova para comprovar fato que restou incontroverso, fazendo  tais

substituídos jus ao pagamento da parcela em questão.

Frise-se que não se constata qualquer violação ao disposto no inciso

XXVI, do artigo 7º, da Constituição Federal, pois, ainda que não tenha sido previsto o pagamento da

quebra de caixa para os cargos de assistente administrativo e coordenador de administração e finanças na
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norma coletiva, houve previsão de pagamento para os cargos de tesoureiro e caixa e, no presente caso,

restou incontroverso que o exercício das mesmas atividades destes cargos pelos substituídos que

exerciam os cargos de assistente administrativo e coordenador de administração e finanças.

Mantenho.

Justiça gratuita

Insurgem-se os réus contra a r. sentença que rejeitou o pedido de

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Afirmam que "Estatuto Social e a Lei de Criação (Lei 8.706

/1993) das Recorrentes atestam que o SEST e o SENAT são entidades sem fins lucrativos e revertem

toda a sua receita para a consecução dos objetivos institucionais".

Pois bem.

Os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos aos empregadores

pessoas jurídicas, quando efetivamente comprovada a impossibilidade de arcar com o pagamento das

custas processuais (§ 4º, artigo 790/CLT).

Todavia, , improvada a hipossuficiência econômica dos réus. Nãoin casu

juntados quaisquer documentos comprobatórios de sua atual situação financeira. Cumpre destacar que a

prova da hipossuficiência econômica da parte é necessária ainda que se trate de entidade sem fins

lucrativos.

Neste sentido, o julgamento proferido nos autos 0000890-30-2020-5-09-

0658 (ac. publ. em 11/10/2021), em que funcionou como relator o Exmo. Des. Edmilson Antonio de

Lima.

Nego provimento.

RECURSO ORDINÁRIO DO AUTOR

Reajuste salarial

Insurge-se o sindicato autor contra a r. sentença que entendeu que o

reajuste salarial concedido em ACT já contemplou as diferenças postuladas, por ser em muito superior ao

percentual previsto na CCT 2019/2020. Afirma que os réus concederam um reajuste salarial até abril de
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2020, de 5,07%, sendo que de abril de 2019 a maio de 2020, o índice de reajuste salarial corresponde à

variação do INPC do mesmo período (5,07). Pondera que a CCT 2019/2020 iniciou-se em novembro de

2019 e se estendeu a outubro de 2020, portanto, até seis meses após a vigência do ACT 2019/2020, não

se tratando de períodos idênticos. Sustenta que "o ACT 2019/2020 contempla, exatamente, a metade do

período da CCT 2019/2020, razão pela qual se requereu o reajuste proporcional de 1/12 por mês no

período de maio a outubro de 2020, ou seja, seis meses o que corresponde à metade do valor do reajuste

do período de vigência de um ano da CCT 2019/2020" (...) A não concessão do reajuste de 1/12, por mês,

durante o período dos seis meses que vigorou a CCT 2019/2020 para os empregados dos Réus significa

prejuízo para os mesmos diante do restante da categoria tendo em vista que o INPC de maio a outubro de

2020 foi de 2,64% (maior de que os 1,5% requeridos). Entretanto como o documento que dá margem ao

pedido é a CCT 2019/2020 que contempla 3% no espaço de doze meses a contar de novembro de 2019, é

razoável que os empregados das Rés sejam reajustados, pelo menos pela metade do índice da CCT (...)"

(fl. 282).

Pois bem.

O ACT 2019/2020 teve vigência no período de 01/05/2019 a 30/04/2020 e

concedeu reajuste salarial, a partir de 01/05/2019, no percentual de 5,07%.

Ainda. A CCT 2019/2020, vigente no período de 01/11/2019 a 31/10

/2020, concedeu o reajuste salarial no percentual de 3%, a incidir sobre os salários vigentes em 31/10

/2019.

Portanto, quando da aplicação do reajuste salarial previsto na CCT2019

/2020, em novembro de 2019, ainda estava vigente o ACT 2019/2020 que havia concedido reajuste

salarial em percentual superior ao previsto na CCT.

Ainda que os períodos de vigência do ACT e da CCT não sejam

integralmente idênticos, o percentual previsto naquela norma é superior ao previsto nesta, já

contemplando as diferenças postuladas, conforme analisado na origem.

Cumpre salientar que o ACT 2019/2020 fixa o percentual de 5,07% a

título de reajuste salarial sem o atrelar a qualquer índice.

Portanto, estando vigente o ACT 2019/2020 quando do início da vigência

da CCT 2019/2020 e, tendo aquele previsto reajuste salarial em percentual superior ao previsto nesta

norma, descabe cogitar de diferenças em razão de novo reajuste.

Nada a reformar.
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ACÓRDÃO

Em Sessão Presencial (com Telepresencial) realizada nesta data, sob a

Presidência do Excelentíssimo Desembargador Edmilson Antonio de Lima; presente a Excelentíssima

Procuradora Andrea Ehlke, representante do Ministério Público do Trabalho; computados os votos dos

Excelentíssimos Desembargadores Neide Alves dos Santos, Edmilson Antonio de Lima e Eliazer

Antonio Medeiros;  os Desembargadores da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho daACORDAM

9ª Região,   por unanimidade de votos,   CONHECER DOS RECURSOS ORDINÁRIOS OPOSTOS

, e das contrarrazões ofertadas pelos réus. No mérito, por igual votação, PELAS PARTES DAR

, para: a) julgar improcedentes os pedidos formulados naPROVIMENTO PARCIAL AO DOS RÉUS

petição inicial, relativamente ao banco de horas/horas extras, e b) excluir da condenação a determinação

a que os réus apliquem, a partir de 01/05/2020, as demais cláusulas das CCTs não reclamadas nesta

demanda, e , tudo, nos termos da fundamentação.NEGAR PROVIMENTO AO DO AUTOR

Custas inalteradas.

Intimem-se.

Curitiba, 26 de abril de 2022.

NEIDE ALVES DOS SANTOS
Desembargadora Relatora
 

rrr/nas
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