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

Conciliar também é realizar justiça

PROCESSO nº 0001064-71.2018.5.09.0088 (RO)

RECORRENTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS
E FINANCIARIOS DE CURITIBA E REGIAO

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: PAULO RICARDO POZZOLO

 

 

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

 provenientes da  sendo Recorrente ORDINÁRIO, 23ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA - PR, S

INDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS E

 e Recorrido FINANCIARIOS DE CURITIBA E REGIAO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

 

 

I - RELATÓRIO

De início, informa-se às partes que o critério utilizado para a referência

aos documentos e demais peças integrantes deste caderno processual, no presente julgado, é a

numeração constante do canto superior direito em cada uma das folhas do PDF (extraído em ordem

crescente).

Da r. sentença de fls. 612-614, da lavra da MMª Juíza CAMILA

CAMPOS DE ALMEIDA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, conforme o disposto no

artigo 485, inciso I, e 330, inciso III, do CPC/15, recorre o Autor.

O Reclamante SINDICATO DOS EMPREGADOS EM

ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE CURITIBA E REGIÃO, por meio do

recurso ordinário de fls. 619-640, busca a reforma do julgado quanto ao seguinte tema:  interesse dea)

agir - direitos individuais homogêneos.

Custas processuais dispensadas (fl. 613).
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Contrarrazões apresentadas pelo Réu BANCO SANTANDER (BRASIL)

S.A., às fls. 645-656.

O Ministério Público do Trabalho, pelo parecer do d. Procurador Regional

JOSE CARDOSO TEIXEIRA JUNIOR, opinou no sentido de acolher a pretensão do Recorrente (fls.

661-666).

É, em síntese, o relatório.

 

II - FUNDAMENTAÇÃO

1. ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos legais,  o recurso ordinárioADMITEM-SE

interposto pelo Autor e as respectivas contrarrazões.

 

2. MÉRITO

A) INTERESSE DE AGIR - DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS

O Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com

base no disposto no artigo 485, inciso I, e 330, inciso III, do CPC/15, justificando para tanto:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E
FINANCIÁRIOS DE CURITIBA E REGIÃO, qualificado nos autos, ajuíza, em 12/11
/2018, AÇÃO CIVIL COLETIVA contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
também qualificado. Com base em exposição fática, formula pedidos que especifica na
petição inicial. Atribui à causa o valor de R$ 40.000,00 e junta documentos.

Os autos vêm conclusos para julgamento.

É o relatório.
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Em suma, pretende o autor a condenação do réu ao pagamento da sétima e da oitava
horas trabalhadas, a título extraordinário, pela desqualificação da função "ASSISTENTE
DE REDE (qualquer que seja a classificação de nível)" como cargo de confiança.

Considerando o brilhantismo e a propriedade com que tratou da matéria, bem como o
fato de se tratar de situação idêntica, transcrevo a decisão da lavra da Exma. Juíza
Fernanda Hilzendeger Marcon, proferida nos autos da ACC 0001077-16.2018.5.09.0009,
cujos fundamentos adoto como razões de decidir:

"Para a caracterização do interesse processual é preciso, dentre outros, que o
procedimento escolhido seja adequado à pretensão deduzida.

A ação coletiva pode ser utilizada para a reivindicação de direito difuso, coletivo estrito
senso ou individual homogêneo, consoante previsto no artigo 81, parágrafo único, da Lei
8078/1990.

Nesta demanda lidamos com direito individualizável, pertencente aos empregados cuja
jornada ordinária foi estendida para oito horas, quando supostamente deveria se limitar
seis horas, nos termos do caput do artigo 224 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Portanto, ficam imediatamente descartadas as hipóteses de violação a direito difuso ou
coletivo lato sensu.

Direitos individuais homogêneos são aqueles que possuem necessária origem comum.
Na esfera trabalhista, serviriam de exemplo o contrato coletivo e o regulamento
empresarial; jamais a circunstância de empregados ocupantes de cargo com denominação
comum desempenharem funções iguais ou assemelhadas.

À luz dos direitos ao contraditório e à ampla defesa, previstos no artigo 5º, LV, da
Constituição da República, a expressão "origem comum" não pode assumir outro
significado senão de fato jurídico único gerador de direito individualizável a um grupo
de trabalhadores, sobre o qual a controvérsia a ser instaurada limitar-se-ia a sua
existência, validade ou interpretação, tornando factível a instrução processual.

Ora, se o direito trabalhista rege-se pela primazia da realidade (é este o fundamento
jurídico primeiro da demanda que pretende desqualificar o enquadramento adotado pelo
Banco) e se, no caso em exame, a reivindicação não está amparada em ato único do
empregador, então se conclui que o cumprimento dos preceitos constitucionais
supramencionados só ocorrerá permitindo-se ao réu e ao próprio Sindicato autor a prova
individualizada das funções exercidas pelos ocupantes de cargo, já que podem ocorrer
variações de tarefas nos diferentes setores da empresa.

Nesse sentido decidiu o E. Tribunal Superior do Trabalho:

RECURSO DE REVISTA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ILEGITIMIDADE DO
SINDICATO - DIREITOS INDIVIDUAIS - QUALIDADE DA PROVA - HORAS
EXTRAS - INCABÍVEL A VIA COLETIVA. 1. O cancelamento do então Enunciado nº
310 do TST decorreu do entendimento de que o artigo 8º, inciso III, da Constituição da
República autoriza o sindicato a atuar como substituto processual de toda a categoria,
quando fundar o pedido em direito individual homogêneo, conforme esclarecido no
julgamento do processo TST-E-RR-175.894/1995, pelo C. Tribunal Pleno (Rel. Min.
Ronaldo Leal, DJ 10.10.2003). 2. A teor do art. 81, III, da Lei nº 8.078/90 (Código de
Defesa do Consumidor), consideram-se direitos individuais homogêneos os decorrentes
de origem comum. É essa comunidade que confere semelhança - mas não igualdade - aos
direitos, recomendando, assim, a defesa conjunta. E mais, a homogeneidade implica, em
termos processuais, que a prova a ser produzida para demonstrar o fato constitutivo do
direito dos substituídos é também comum (isto é, impessoal com relação aos
interessados). 3. Na hipótese vertente, entretanto, os direitos visados não são individuais
homogêneos. Isso porque, para demonstrar que os substituídos têm jus às pretensões
deduzidas, seria necessário que cada um deles, isoladamente, comprovasse o fato
constitutivo do respectivo direito. Com efeito, a pretensão do Sindicato não poderia ser
acolhida sem a consideração das particularidades da situação de cada um dos
interessados. Desse modo, não há falar em homogeneidade, o que torna inviável o
recurso à via coletiva. Recurso de Revista não conhecido. (TST, 3ª Turma, autos 102400-
49.2001.5.03.0099, Recurso de Revista, julgado em 6-9-2006, Relatora Ministra Maria
Cristina Irigoyen Peduzzi, publicado no DJ em 6-10-2006)

Número do processo: 0001064-71.2018.5.09.0088
Número do documento: 19032513533264300000016352339

https://pje.trt9.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19032513533264300000016352339
Assinado eletronicamente por: PAULO RICARDO POZZOLO - 31/05/2019 20:25:16 - e9734c6



Processar esta demanda como se coletiva fosse é um equívoco. Primeiro, porque neste
espectro a apresentação prévia do rol de substituídos é inexigível, não sendo assim
possível a análise da condição fática alegada na petição inicial, imprescindível à
resolução de mérito. Segundo, porque é inimaginável que seis testemunhas (máximo
legal de três para cada parte) tenham a capacidade dizer sobre todos os fatos
investigáveis, considerando a quantidade de trabalhadores presumidamente ocupantes do
cargo indicado e de setores de atuação.

Deve-se considerar, ainda, que a sentença de improcedência permitirá aos empregados
prejudicados a reivindicação do direito que acreditam possuir em posterior ação
individual, nos termos do artigo 103, § 2º, da Lei 8078/1990. O contrário não é
verdadeiro, m virtude da coisa julgada erga omnes prevista no inciso III do mesmo artigo
103. Nesta hipótese, se processada a ação coletiva, a execução se tornaria infindável e
atravancada, porquanto necessário conceder às partes o direito à produção probatória
acerca das diferenciações práticas não consideradas no julgamento final da fase de
conhecimento. Vale dizer: a celeridade e a segurança jurídica visadas pela ação coletiva
estariam, de qualquer forma, aniquiladas.

Ante a inadequação do procedimento escolhido e, consequentemente, à ausência do
interesse de agir, extingo o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, I c/c
artigo 330, III, ambos do Código de Processo Civil."

Julgo, portanto, extinto o processo sem resolução do mérito com fulcro no disposto no
artigo 485, I, e 330, III, do CPC/15.

ISSO POSTO, decido, nos termos da fundamentação exposta, cujo conteúdo decisório
integra o dispositivo, extinguir o processo sem resolução do mérito, forte no disposto no
artigo 485, inciso I, e 330, inciso III, do CPC/15.

Não se conforma o Autor argumentando que "A tutela coletiva, por sua

"; que "vez, é o meio adequado, uma vez que se está diante de direitos individuais homogêneos legitimidad

".e do Sindicato-autor decorre de expressa disposição constitucional, que no inciso III, do artigo 8º

Esclarece que "o fundamento do direito postulado alicerça-se em origem comum, ou seja, TODOS OS

empregados do réu que estão (ou estiveram) lotados (as) na função de ASSISTENTE DE REDE, na base

territorial do sindicato, estão, na prática, sujeitos (as) à jornada mínima de 8 horas diárias e 40

semanais, quando deveriam prestar jornada de 6h diárias e 30 horas semanais, já que as atribuições do

cargo/função são meramente burocráticas, indicando o exercício de função desprovida de fidúcia, sem

". Destaca que "ensejar a aplicação do §2º, do art. 224, da CLT está evidente, portanto, a natureza de

direitos individuais homogêneos, a autorizar a substituição processual como posta, bem assim, o direito

". Postula que seja "ao manejo da ação civil coletiva, para a defesa desses interesses conhecido e provido

o presente recurso para fins de que seja reformada a sentença e, por conseguinte, seja determinando a

remessa dos autos à primeira instância para dar prosseguimento à ação, posto que a questão discutida

na presente ação versa sobre direitos que possuem origem comum, representando, assim, direitos

".homogêneos e, portanto, a via eleita, de tutela coletiva, é adequada

Tratam os autos de  proposta por ação civil coletiva Sindicato dos

 contra Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários de Curitiba e Região Banco

Santander (Brasil) S.A.
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Na petição inicial, o Autor (Sindicato) afirmou atuar como substituto

processual "de todos empregados e empregadas do réu que estão (ou estiveram) lotados (as) na função

de ASSISTENTE DE REDE (qualquer que seja a classificação de nível), em sua base territorial, definida

" (fl. 03). Relatou que os trabalhadoresna forma do estatuto anexo, sujeitos (as) à jornada de 8 horas

substituídos "estão sujeitos à jornada mínima de 8 horas e à duração semanal de 40 horas" e que o Réu

" (fl. 04). Disse que ""não os (as) remunera com o pagamento pelo labor suplementar as atribuições do

cargo/função são meramente burocráticas, indicando o exercício de função desprovida de fidúcia, sem

ensejar a aplicação do parágrafo segundo do art. 224 da CLT" (fl. 04). Apontou que, "mesmo assim, os

" (fl. 04). Então,substituídos (as) não receberam o pagamento da sétima e oitava horas trabalhadas

formulou os seguintes pedidos:

"DO PEDIDO

 Diante do exposto, requer:

a) Seja considerado como marco inicial para declaração da prescrição quinquenal a data
da propositura do protesto judicial, em novembro/2017, o qual foi autuado sob o nº
0001927-31.2017.5.09.0001, conforme fundamentação da causa de pedir;

b) seja o réu condenado a pagar aos (às) trabalhadores (as) substituídos (as), como
extraordinário, das sétimas e oitavas horas laboradas diariamente, durante todo o
período em que exerceram a referida função/cargo, nos termos da fundamentação
da causa de pedir;

c) que as horas extras ora pleiteadas sejam pagas com adicional de 50% sobre o
valor da hora normal, aplicando-se o divisor de 180 para o cálculo do salário-hora;

d) que as horas extras ora pleiteadas sejam calculadas como base no total da
remuneração dos trabalhadores, nos termos da Súmula 264 do TST, conforme
fundamentação da causa de pedir;

e) que as horas extras ora pleiteadas integrem a remuneração dos (as)
trabalhadores (as) para o cálculo do repouso semanal remunerado (incluindo
sábados, domingos e feriados) e com este (horas extras + r.s.r) gerem reflexos em
férias + 1/3, 13º salário e FGTS, nos termos da fundamentação da causa de pedir;

f) que para os (as) trabalhadores (as) sujeitos (as) à prestação de labor noturno seja
incluída na base de cálculo das horas extras a verba adicional noturno convencional
de 35% sobre o valor da hora diurna, devendo ser observada, inclusive, a redução
da hora noturna, nos termos da fundamentação da causa de pedir;

g) que as horas extras e seus reflexos sejam pagos em parcelas vencidas e vincendas,
estas enquanto os (as) trabalhadores (as) forem mantidos (as) na referida função em
jornada de 8 horas, nos termos da fundamentação da causa de pedir;

h) com o trânsito em julgado da decisão que seja determinada a inclusão das horas
extras em folha de pagamento dos (as) substituídos (as), ou, seja determinado ao réu
que passe a exigir dos substituídos (as) jornada de 6 horas, sem redução no
conjunto remuneratório dos (as) empregados (as), conforme causa de pedir;

i) seja o réu condenado a pagar honorários assistenciais (20%) ou, subsidiariamente,
honorários advocatícios de sucumbência (15%) sobre o total da condenação, nos termos
da fundamentação;

j) que seja deferido ao autor o benefício da assistência judiciária gratuita, dispensando-o
do pagamento das custas processuais, honorários de advogado, honorários periciais,
emolumentos e quaisquer outras despesas processuais, nos termos da fundamentação;
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Os cálculos serão apurados na fase de liquidação e execução da sentença" (fls. 06-07 -
destaques acrescidos).

O art. 8º, III, da CF/88 estende ao sindicato a prerrogativa de proceder à "d

efesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou

". Ao interpretar referido preceito constitucional, o e. STF entendeu que o sindicatoadministrativas

possui  para atuar como substituto processual para postularlegitimidade ampla, geral e irrestrita

direitos de caráter coletivo e individual dos integrantes de sua categoria. Entendeu o e. STF, além disso,

não ser necessária expressa autorização dos substituídos para que o sindicato possa exercer tal

legitimação extraordinária.

Em se tratando de , porém, há que se observar o dispostotutela coletiva

no art. 81 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), o qual estabelece que a defesa coletiva

, assim entendidos os  difusos, será exercida quando se tratar de direitos ou interesses coletivos (a) (b)

coletivos em sentido estrito e  individuais homogêneos. Dispõe o referido preceito legal:(c)

"Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser
exercida em Juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. :A defesa  será exercida quando se tratar decoletiva

I - , assim entendidos, para efeitos deste Código, osinteresses ou direitos difusos
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e
ligadas por circunstâncias de fato;

II - , assim entendidos, para efeitos deste Código, osinteresses ou direitos coletivos
transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de
pessoas ligadas entre si ou com parte contrária por uma relação jurídica-base;

III - , assim entendidos os decorrentes deinteresses ou direitos individuais homogêneos
origem comum".

Nos termos do art. 81 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do

Consumidor), existem três espécies de interesses e direitos que podem ser objeto de tutela coletiva: (a)

difusos,  coletivos em sentido estrito e  individuais homogêneos. Todos são considerados direitos(b) (c)

metaindividuais (ou direitos coletivos em sentido amplo), pois "representam mais do que os interesses

meramente privados e menos do que o interesse público, formando uma classe diferenciada, cuja

titularidade repousa em grupos, categorias ou classes de indivíduos ou até mesmo em toda a

" (Marcello Ribeiro Silva. Ação Civil Pública &coletividade, como ocorre, v.g., com o meio ambiente

Processo do Trabalho. 2ª ed. Curitiba: Juruá, 2008, p. 40).

Em que pese o r. entendimento consignado na sentença, entendo que os

pedidos formulados pelo Autor (Sindicato) na presente demanda coletiva não envolvem direitos

heterogêneos,  da categoria de trabalhadores por ele representada.mas individuais homogêneos
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Nota-se que os pedidos foram formulados em benefício de todas as

empregados do Banco Reclamado, lotados em sua base territorial, no período imprescrito, que tenham

prestado exercido a função de , na qualidade de substituídos pelo SindicatoASSISTENTE DE REDE

Autor. A  é direito que pode serdescaracterização do cargo de confiança para determinada função

defendido tanto na esfera individual quanto na esfera coletiva, pois decorrem de origem comum,

enquadrando-se na definição prevista no inciso III do art. 81 da Lei nº 8.078/90.

Ressalte-se que a discussão travada nos autos versa sobre  a(a)

caracterização de uma única e determinada função (intitulada " ") como sendo (ou não)assistente de rede

de confiança e  a aplicabilidade (ou inaplicabilidade) do art. 224, § 2º, da CLT aos empregados que a(b)

exercem. Trata-se, apenas, de aferir se o exercício de tal função atrai (ou não) a incidência do

mencionado preceito legal.

A solução da controvérsia não depende da análise da situação

individualizada de cada empregado, porque os trabalhadores substituídos na presente demanda são

apenas aqueles que exercem (ou exerceram) a função de " ". Basta, portanto, analisarassistente de rede

quais são as atribuições inerentes à referida função e, então, verificar se tais atribuições caracterizam (ou

não) a fidúcia necessária para seu enquadramento no art. 224, § 2º, da CLT.

Se é verdade que, em eventual liquidação de sentença, será preciso

identificar quais são os empregados do Réu que exercem (ou exerceram) a função de " ",assistente de rede

bem como aferir o período em que cada trabalhador a exerceu, também é verdade que a solução conferida

à presente demanda deverá ser uniformemente estendida a todos eles. O caráter homogêneo dos direitos

individuais discutidos nos presentes autos reside no fato de que tais direitos possuem origem comum,

qual seja, o exercício da função de " ". Essa origem comum permite tutela coletivaassistente de rede

porque o provimento jurisdicional pode ser reduzido a uma obrigação comum e genérica, aplicável a

todos os trabalhadores substituídos, qual seja, a de remunerar (ou não) a sétima e a oitava hora

trabalhadas como extraordinárias.

Assim, a demanda envolve direitos individuais homogêneos (mesma

causa de pedir e mesmo pedido), de origem comum (direitos provenientes de causa comum). Nesse

sentido, as seguintes ementas do c. TST:

 

"RECURSO DE REVISTA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. SINDICATO.
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. HORAS
EXTRAS E FERIADOS LABORADOS. A jurisprudência desta Corte já se firmou no
sentido de que o art. 8.º, III, da Constituição Federal autoriza os sindicatos a atuarem
como substitutos processuais se os pedidos se fundarem em direitos individuais
homogêneos, o que inclui o pleito de pagamento de horas extras e feriados laborados.
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Nessa esteira, tendo em conta que os interesses homogêneos nada mais são do que a
reunião de interesses individuais, o sindicato-autor possui legitimidade para postular o
pagamento a títulos de horas extras e feriados laborados em nome dos substituídos.
Hipótese em que ficou configurada ofensa ao art. 8.º, III, da Constituição Federal.
Recurso de revista conhecido e provido." (Processo: RR - 1228-17.2012.5.12.0006 - 2ª
Turma - Relatora Ministra Delaíde Miranda Arantes - Julgamento em 10/06/2015 - DEJT
em 12/06/2015)

 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO
PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. LEGITIMIDADE
ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS. Em razão de provável caracterização de ofensa ao art. 8º, III, da
Constituição Federal, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o
prosseguimento do recurso de revista. Agravo de instrumento provido. RECURSO DE
REVISTA. LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DIREITOS
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. A origem comum dos direitos postulados -
fornecimento de refeições, concessão de intervalos intrajornada, pagamento de horas
extras, domingos e feriados laborados, multas normativas e entrega da RAIS - empresta o
caráter homogêneo autorizador da substituição processual pelo sindicato, nos moldes do
art. 8º, III, da Constituição Federal, porquanto decorrem do descumprimento de normas
legais e convencionais aplicáveis a todos os empregados, não havendo falar em
ilegitimidade ativa ad causam. Assentada a natureza individual homogênea dos direitos
postulados, resta indene de dúvida a legitimidade ativa do sindicato-autor. Recurso de
revista conhecido e provido." (RR - 1008-04.2012.5.02.0004 - 8ª Turma - Relator
Desembargador Convocado Breno Medeiros - Julgamento em 18/03/2015 - DEJT em 20
/03/2015)

 

Desta forma, o Sindicato Autor tem legitimidade para, em nome próprio,

agir, na condição de substituto processual, e deduzir a presente demanda.

Aliás, na hipótese em exame, a pretensão é de pagamento de horas extras

decorrentes da alegada descaracterização do cargo de confiança (origem comum). Os titulares do direito

supostamente violado são determináveis e o objeto é divisível.

Inegável a legitimidade extraordinária do Sindicato Autor, a quem é

permitido atuar de forma ampla e irrestrita como substituto processual dos integrantes de sua categoria

profissional.

Alegado o dano ou a ameaça de dano que o Sindicato Autor busca reparar

ou prevenir por meio do provimento jurisdicional pleiteado, configura-se a necessidade e a utilidade do

provimento jurisdicional buscado e, portanto, constatado o interesse processual.

Acrescente-se que, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Mandado de

Injunção 347-5 SC, enfrentou preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela Consultoria-Geral da

República, manifestando-se:

"Estipulando o art. 8º, III, da Constituição, que ao sindicato cabe a defesa dos direitos e
interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou
administrativas, não parece, efetivamente, possível, na espécie, deixar de reconhecer-lhe
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legitimidade para pleitear, como o faz, na defesa do direito da categoria de servidores a
que se refere a inicial, em ordem a lograrem condições de auferir as vantagens funcionais
decorrentes da isonomia de vencimentos indicada na peça introdutória. Distinta é a
situação das entidades associativas, cuja legitimidade para representar seus filiados,
judicial ou extrajudicialmente, depende de expressa autorização" (Revista LTr n.º 58-09-
1.059 - Relator Ministro Néri da Silveira).

Na esteira do entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, o c. Tribunal

Superior do Trabalho cancelou a Súmula nº 310 (Resolução nº 119/2003) aderindo à tese de que ao

Sindicato, como substituto processual, cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da

categoria (art. 8º, inc. III, da CF/88). A admissão da substituição processual ampla, de toda a categoria,

torna desnecessária a apresentação do rol dos substituídos, na medida em que, à semelhança da ação civil

coletiva (CDC, arts. 94, 97 e 100), pode ser oferecido na fase de execução. A ampla legitimidade

conferida ao Sindicato pelo art. 8º, inc. III, da CF/88, para atuar em defesa dos interesses coletivos da

categoria que representa, torna desnecessária a autorização dos substituídos. Nesse sentido, a

jurisprudência do c. TST:

"LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL. 1. O e. TRT afastou a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam por
entender que "o art. 8º, inciso III, da Constituição Federal contempla a hipótese de
substituição processual, que confere ao sindicato a possibilidade de defender em Juízo os
interesses e direito individual e coletivo de toda a categoria, sem distinção entre
associados ou não". 2. A atual jurisprudência desta Corte Superior, após decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o artigo 8º, III, da
Constituição Federal autoriza direta e expressamente a atuação ampla dos sindicatos na
defesa - inclusive judicial - dos interesses da categoria. Precedentes. 3. Incólumes os
artigos 8º, III, da Carta Política; 6º, 267, VI, e 301, X, do CPC. 4. Divergência
jurisprudencial hábil e específica não demonstrada (art. 896, "a", da CLT e Súmulas 296
e 337 do TST)." ( RR - 149900-30.2007.5.20.0002 , Relator Ministro: Hugo Carlos
Scheuermann, Data de Julgamento: 06/05/2015, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 15
/05/2015)

 

"LEGITIMIDADE DO SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL.
COMPROVAÇÃO. ROL DOS SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE. O Tribunal
Pleno desta Corte, mediante a Resolução nº 119/2003, em face da interpretação conferida
pelo Supremo Tribunal Federal ao artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal,
reconhecendo a legitimidade ad causam do sindicato para atuar na defesa dos direitos e
interesses das categorias profissionais de modo amplo, reviu posicionamento anterior e
cancelou a Súmula nº 310, mediante a seguinte condenação: "REVISÃO DO
ENUNCIADO Nº 310 DO TST. Considerando que o cerne da discussão é a abrangência
do art. 8º, inciso III, da Constituição Federal e considerando ainda que o STF já decidiu
contra a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada no Enunciado
nº 310/TST, deve o Enunciado nº 310 ser cancelado (DJ 1º.10.2003)". Esta Corte,
portanto, passou a adotar o entendimento de que o artigo 8º, inciso III, da Constituição
Federal assegura ao sindicatoa possibilidade de substituição processual ampla e irrestrita
para agir no interesse de toda a categoria que representa bem como legitimidade
processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e
coletivos dos integrantes da categoria por ele representada, não cabendo falar em
limitação aos associados, tampouco em necessidade de apresentação do rol dos
substituídos. Nessa esteira, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para
que se configure a legitimidade de entidade sindical para figurar em demanda na
condição de substituto processual, não é exigível a comprovação da condição de
associados dos empregados substituídos e individualização dos substituídos pelo
sindicato, sendo, portanto, desnecessária a apresentação do rol dos substituídos. Recurso
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de revista não conhecido." (RR - 130700-48.2010.5.23.0002 - 2ª Turma - Relator
Ministro José Roberto Freire Pimenta - Julgamento em 30/09/2015 - DEJT em 09/10
/2015)

 

"CARÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DO ROL DE SUBSTITUÍDOS. Com efeito, o
Tribunal Pleno, mediante a Resolução n.º 119/2003, cancelou a Súmula n.º 310 desta
Corte Superior, reconhecendo a legitimidade ad causam do Sindicato para atuar na
defesa dos direitos e interesses das categorias profissionais de modo amplo. Nesse
contexto, cabe ressaltar que a relação de substituídos não é requisito da ação movida pelo
sindicato, como substituto processual. Dessa forma, estando o acórdão regional em
consonância com a jurisprudência desta Corte, o Recurso de Revista encontra óbice no
artigo 896, § 4.º, da CLT e na Súmula 333 desta Corte, descabendo cogitar de violação
de lei e/ou da Constituição Federal, bem como de divergência jurisprudencial. Agravo de
Instrumento não provido." (AIRR - 1643-70.2010.5.09.0000 - 4ª Turma - Relatora
Ministra Maria de Assis Calsing - Julgamento em 22/06/2011 - DEJT em 01/07/2011)

 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ROL DE SUBSTITUÍDOS.
DESNECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO. Na esteira do posicionamento do excelso
Supremo Tribunal Federal de ter o artigo 8º, III, da Constituição Federal contemplado
autêntica hipótese de substituição processual generalizada, o Plenário deste Tribunal
cancelou a Súmula nº 310, por meio da Resolução nº 121/2003. A partir daí, a
jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de admitir a substituição processual
ampla dos sindicatos, na defesa de interesses coletivos e individuais homogêneos dos
integrantes da categoria que representa. Assim, a apresentação do rol de substituídos não
é pressuposto para que a entidade sindical represente a categoria profissional em juízo.
Precedentes. Incidência da Súmula nº 333 e no artigo 896, § 7º, da CLT. Agravo de
instrumento a que se nega provimento." (AIRR - 239-29.2012.5.04.0751 - 5ª Turma -
Relator Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos - Julgamento em 14/10/2015 - DEJT
em 23/10/2015)

 

"B) RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. 1. LEGITIMIDADE ATIVA AD
CAUSAM. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DIREITO INDIVIDUAL
HOMOGÊNEO. ROL DOS SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE. A atual
jurisprudência deste Tribunal Superior, a partir da interpretação conferida pela Suprema
Corte em torno do art. 8º, III, da Carta Magna, firmou o entendimento de que o ente
sindical, na qualidade de substituto processual, detém legitimidade ampla para a defesa
dos direitos coletivos e individuais da categoria que representa, tais como o pagamento
de horas extras. À luz dessa jurisprudência acerca da substituição processual no âmbito
do processo do trabalho, extraída da interpretação do artigo 8º, III, da Constituição
Federal, denota-se também a desnecessidade da indicação do rol de substituídos.
Precedentes. Recurso de revista não conhecido." (ARR - 3031-63.2012.5.12.0029 - 8ª
Turma - Relatora Ministra Dora Maria da Costa - Julgamento em 21/10/2015 - DEJT em
23/10/2015)

 

Por sua vez, questões relativas à aferição dos empregados que exercem

(ou exerceram) a função de " " -- tais como quantos e quem são tais trabalhadores, bemassistente de rede

como os estabelecimentos em que laboram -- não dizem respeito ao cerne da controvérsia a ser dirimida

(se o trabalho como " " caracteriza, ou não, exercício de cargo de confiança para fins doassistente de rede

art. 244, § 2º, da CLT), mas se referem a momento posterior desta demanda coletiva, qual seja, o da

identificação dos substituídos, liquidação de eventuais parcelas deferidas e execução do julgado.
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Constatado o caráter individual homogêneo dos direitos discutidos na

presente demanda, não há como entender que faltaria ao Autor a legitimidade ativa para propor a

presente demanda coletiva.

Posto isso, reconheceria que os pedidos formulados pelo Autor envolvem

direitos individuais homogêneos, afastaria a extinção do processo e determinaria o retorno dos autos ao

Juízo de origem, para prosseguimento ao feito, como entender de direito.

Entretanto, o entendimento prevalecente neste Colegiado é o de que a

natureza da pretensão envolve direito individuais heterogêneos dos empregados do Reclamado,

, conforme fundamentos da Exma.razão pela qual o Sindicato é parte ilegítima para a ação coletiva

Desembargadora Sueli Gil El Rafihi:

Tendo como parâmetro fundamental os pedidos como formulados, entendo que não há
legitimidade ativa do Sindicato, haja vista que a natureza da pretensão envolve direito
individuais heterogêneos dos empregados da ré, inviabilizando o pedido por meio de
ação coletiva.

A análise do pedido exigiria a pormenorizada análise das atribuições exercidas por cada
ocupante da função, o que traria para a ação coletiva toda a fase de conhecimento de
diversos processos que deveriam correr em separada, com produção de prova
documental e testemunhal referente a cada substituído.

Nesse aspecto, não há como reconhecer origem comum e homogeneidade aos direitos
pretendidos, pois as peculiaridades inerentes a cada caso concreto se sobrepõem à
dimensão coletiva e, dessa forma, não são irrelevantes juridicamente, ou seja, é
impositiva a apreciação particular de cada trabalhador substituído, o que comportaria,
efetivamente, ampla dilação probatória (oral e/ou pericial), insuscetível de ser transferida
para fase de liquidação.

Nesse contexto, inarredável a conclusão de que somente a análise detida da
documentação de cada trabalhador é que poderá determinar, no caso concreto, se há, ou
não, o direito aos pedidos formulados nessa ação, tratando-se, pois, de condição
inadmissível em ação coletiva.

Vale esclarecer que não se está a negar que a pretensão de horas extras não possa, por si
só, ser objeto de demanda coletiva. Afirma-se, sim, e com veemência, que tal somente
seria viável se os direitos suscitados fossem provenientes de origem comum, nos exatos
termos do art. 81, da Lei 8.078/90, o que não é o caso.

Não se pode permitir, igualmente, que genéricos pedidos de pagamento da 7ª e 8ª horas
como extras ou de não aplicação do § 2º do artigo 224 da CLT disfarcem a real pretensão
de se utilizar de demanda coletiva pela via oblíqua para postular coletivamente por
direitos individuais puros.

Pelas razões acima expostas, evidente que as questões individuais se sobrepõem às
questões coletivas, de modo que os direitos tratados são individuais puros ou
heterogêneos. Nessa toada, o Sindicato autor não possui legitimidade ativa para a causa,
o que pode e deve ser analisada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, na
esteira do art. 267, § 3º, do CPC.

Posto isso,  a r. sentença.mantém-se
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III - CONCLUSÃO

Em Sessão Ordinária realizada nesta data, sob a Presidência do

Excelentíssimo Desembargador Francisco Roberto Ermel; presente o Excelentíssimo Procurador Jose

Cardoso Teixeira Junior, representante do Ministério Público do Trabalho; computados os votos dos

Excelentíssimos Desembargadores Paulo Ricardo Pozzolo, Arnor Lima Neto e Francisco Roberto Ermel,

acompanhou o julgamento o advogado Andre Ricardo Lopes da Silva inscrito pela parte recorrente,

acompanhou o julgamento o advogado Luiz Paulo da Silva Santos inscrito pela parte recorrida; ACORD

 os Desembargadores da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, por unanimidadeAM

de votos, , assim como asADMITIR O RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO AUTOR

respectivas contrarrazões. No mérito, por igual votação, , nos termos daNEGAR-LHE PROVIMENTO

fundamentação.

Custas inalteradas.

Intimem-se o Reclamado em nome dos procuradores Fábio Lima Quintas

(OAB/DF 17.721), Leonardo Vasconcelos Lins Fonseca (OAB/DF 40.094) e Neville de Oliveira (OAB

/SP 385.487), conforme requerido em fl. 644.

Intimem-se.

Curitiba, 29 de maio de 2019.

PAULO RICARDO POZZOLO
Desembargador Relator
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