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SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL EXTINÇÃO DO FEITO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. Na substituição processual, verificado que
a apreciação dos pedidos exordiais exige a análise de questões fáticas e
individuais dos empregados, dificultando a solução da lide, é cabível a
extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV, do
CPC.

Vistos, relatados estes autos de RECURSO ORDINÁRIO, provenientes da

MM. 3ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS, SC.

A parte autora interpõe recurso ordinário contra a sentença proferida pelo

Exma. Juíza Maria Aparecida Ferreira Jeronimo.

Busca a reforma do julgado quanto à extinção do feito sem resolução de

mérito e quanto à Justiça Gratuita.

A parte adversa apresenta contrarrazões.

Os autos sobem.

O MPT manifesta-se.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e das contrarrazões, atendidos os requisitos legais.
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MÉRITO

1. DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,

DECLARADA NA SENTENÇA RECORRIDA

O Juízo de origem concluiu pela inadequação da medida processual eleita

pelo sindicato autor.

Eis os fundamentos da decisão recorrida:

[...] o manejo indiscriminado da ação civil pública pelas entidades sindicais tem por
objetivo aparente a isenção indevida dos ônus processuais e sucumbenciais impostos pela
legislação própria (CLT), que estabelece o rito e as consequências processuais nas ações
que têm como causa de pedir o descumprimento de direitos trabalhistas, ainda que sejam
esses demandados, de forma coletiva, pelo ente sindical, na qualidade de substituto
processual.

Importante ressaltar, por fim, que as conclusões expostas não contrariam e nem tendem a
mitigar a consagrada legitimidade dos entes sindicais para atuação, como substitutos
processuais, na defesa dos interesses e direitos coletivos e individuais dos trabalhadores
de sua respectiva categoria, desde que o façam por meio dos institutos processuais
adequados, observando a legislação processual trabalhista própria - aliás como era a
praxe antes da entrada em vigor da Lei nº 13.467/17 -, como sua fonte primária, ainda
que se invoque maneira subsidiária, em suas omissões, os dispositivos da legislação
esparsa conformadora do microssistema de tutela coletiva.

A cada pretensão posta em juízo corresponde uma espécie de tutela por ação própria, não
podendo ficar ao alvedrio da parte escolher qual tipo de ação maneja para esse fim.

Por tais razões, entendo ausente o interesse processual da parte autora, por inadequação
da medida processual eleita, e acolho a preliminar suscitada - ainda que por fundamentos
distintos daqueles invocados pelo recorrente -, extinguindo o feito sem prospecção do
mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC."

Vejamos:

Em relação à tese exposta na Sentença, reconheço que ainda subsiste a

(longa) discussão acerca da distinção (ou não) entre a ação civil pública, que seria destinada à tutela dos

interesses difusos e coletivos, e a ação civil coletiva, que seria aplicável aos interesses individuais

homogêneos.

Entretanto, entendo que essa polêmica tem, hoje, uma importância de

cunho mais doutrinário (acadêmico, até).

Sob a minha ótica, compartilho do entendimento do Professor MANOEL

ANTONIO TEIXEIRA FILHO, que leciona:

Quanto às entidades sindicais, fica, a nosso ver, fora de qualquer dúvida razoável a sua
legitimidade para propor  tendente à defesa de interesses ou direitosação civil pública
difusos, coletivos ou individuais . (TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio.homogêneos
"Curso de processo do trabalho: perguntas e respostas sobre assuntos polêmicos em
opúsculos específicos, n. 23". São Paulo: LTr, 1998. P. 20, com grifos meus)
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Não obstante, a , mantenho a decisãoinda que por fundamento distinto

originária de extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do NCPC.

Explico:

Aduzem as entidades sindicais autora em sua petição inicial:

Os/as empregados/as da Ré que atuaram ou atuam na função de GERENTE DE
RELACIONAMENTO ESPECIAL, GERENTE DE RELACIONAMENTO VAN GOGH
E GERENTE SELECT estão submetidos/as a uma jornada de 40 horas semanais e oito
horas diárias, mesmo não preenchendo os requisitos atinentes ao cargo de confiança.

O GERENTE DE RELACIONAMENTO ESPECIAL, GERENTE DE
RELACIONAMENTO VAN GOGH E GERENTE SELECT atua em agências.

Segundo o entendimento da Demandada, esses/as trabalhadores/as exercem cargo de
confiança e, portanto, estão inseridos na exceção a que se refere o parágrafo segundo do
artigo 224 da CLT.

Entretanto, esse não é o entendimento das entidades sindicais autoras, pois as atribuições
por eles/as desenvolvidas não configuram a fidúcia especial, compreendida nesta o poder
de mando, gestão ou representação.

Não basta a nomenclatura do cargo e o recebimento de gratificação de função para
caracterizar o exercício do cargo de confiança, mas se as atribuições envolvem a fidúcia
especial a que ser refere o parágrafo segundo do art. 224/CLT. (Inicial, ID. d9b723a, pp.
11/12, com grifo meu).

É exatamente na questão das atribuições de cada um dos empregados

substituídos que reside o ponto nevrálgico da presente ação.

Como relatado, discute-se  a ocupação pelosnos presentes autos

substituídos de função de confiança capaz de excluí-los da submissão à jornada normal dos bancários (6

horas).

Trata-se, portanto, de discussão que engloba basicamente a análise de

questões fáticas individuais.

Afinal, determina o inc. I da Súmula nº 102 do TST, verbis:

I -  a que se refere o art.A configuração, ou não, do exercício da função de confiança
224, § 2º, da CLT, ,dependente da prova das REAIS ATRIBUIÇÕES do empregado
é insuscetível de exame mediante recurso de revista ou de embargos (sem destaques no
original).

Invoco precedente unânime da colenda 1ª Turma do qual fui Relator, cuja

ementa é a seguinte:

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO. Na substituição processual, verificado que a apreciação dos pedidos exordiais
exige a análise de questões fáticas e individuais dos empregados, dificultando a solução
da lide, é cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV,
do CPC. (RO 00819-2005-025-12-00-0, Acórdão nº 3188/2007 - Publicado no
TRTSC/DOE em 26-03-2007)
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Invoco, ainda, outra decisão desta Câmara, da qual também fui o Relator,

em que se declarou a ilegitimidade passiva do sindicato autor (RO 0001319-15.2018.5.12.0001, julgado

em 11/09/2019).

Naquela ação (também ajuizada pelo Sindicato autor, mas contra o Banco

Itaú), discutia-se exatamente a mesma questão objeto da presente demanda.

Ressalto, por fim, que a admissão da presente ação poderia, inclusive,

prejudicar os próprios substituídos, contrariando uma das finalidades precípuas da própria substituição

processual, qual seja, a maior proteção dos interesses dos empregados.

Portanto, como já havia adiantado, mantenho a decisão de 1º grau de

extinção do feito, sem resolução de mérito, ainda que por fundamento distinto daquele utilizado pelo

Juízo de origem.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso neste item.

2. DA JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA PELO SINDICATO

AUTOR

O sindicato-autor busca a concessão da Justiça Gratuita.

Vejamos.

Afasto, de plano, a possibilidade de analisar a questão da isenção das

custas à luz dos ditames do microssistema processual coletivo, em detrimento da CLT.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUSTAS - PEDIDO DE ISENÇÃO - SINDICATO
- Embora a matéria não seja própria de Embargos de Declaração, não existe regra no
ordenamento jurídico nacional que agasalhe a pretensão do Sindicato no sentido de
isentar-se do recolhimento das custas processuais. Não se admite a aplicação analógica

, por não se tratar de norma que discipline ou estejado art. 87 da Lei nº 8.078/90
relacionada a direitos trabalhistas, havendo, na Consolidação das Leis do Trabalho,
dispositivo legal próprio e específico regulamentando a matéria. Embargos de Declaração
acolhidos para prestar os esclarecimentos necessários. (TST/RR -
383906-84.1997.5.01.5555, Relator Ministro: Rider de Brito, Data de Julgamento:
07/03/2001, 5ª Turma, Data de Publicação: DJ 27/04/2001, com grifo meu)

Há precedente deste Regional em sentido idêntico:

JUSTIÇA GRATUITA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. RECOLHIMENTO DE
CUSTAS. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 7.347/85, POR HAVER PRECEITO
ESPECÍFICO NESTA ESPECIALIZADA. Inaplicável a isenção de custas prevista na
Lei nº 7.347/85 ao ente sindical no âmbito desta Justiça Especializada, porquanto a
Consolidação das Leis do Trabalho dispõe de preceito específico a respeito das custas
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processuais, em processos individuais e coletivos (art. 789/CLT) [...]. (TRT12-RO
0002560-23.2017.5.12.0045, Rel. Des.ª Mirna Uliano Bertoldi, 6ª Câmara, Data de
Assinatura: 16/06/2019)

De resto, não cabe ao sindicato o benefício previsto no art. 790, § 4º, da

CLT, considerando a ausência de comprovação da insuficiência de recursos da entidade sindical para o

pagamento das custas processuais.

Nego provimento.

Pelo que,

ACORDAM os membros da 4ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho

da 12ª Região, por unanimidade, . No mérito, por igual votação, CONHECER DO RECURSO NEGAR-

. O Juiz do Trabalho Convocado Ubiratan Alberto Pereira acompanha porLHE PROVIMENTO

fundamentos diversos. Custas conforme arbitradas na sentença. Intimem-se.

Participaram do julgamento realizado na sessão do dia 22 de outubro de

2019, sob a Presidência do Desembargador do Trabalho Marcos Vinicio Zanchetta, o Desembargador do

Trabalho Gracio Ricardo Barboza Petrone e o Juiz do Trabalho Convocado Ubiratan Alberto Pereira.

Presente a Procuradora Regional do Trabalho Cristiane Kraemer Gehlen. Sustentou oralmente a advogada

Natália Ignan Machado, procuradora da parte ré. Registrada a presença do advogado Gustavo Garbelini

Wischneski, procurador da parte autora, para sustentação oral.

 

MARCOS VINICIO ZANCHETTA
Relator

\fb

ID. bb5fcee - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MARCOS VINICIO ZANCHETTA - 23/10/2019 16:10 - bb5fcee
https://pje.trt12.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19070315133540900000011144420
Número do processo: ROT 0001419-89.2018.5.12.0026
Número do documento: 19070315133540900000011144420

Fls.: 428

Documento assinado pelo Shodo




