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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Identificação
PROCESSO nº 0020659-42.2018.5.04.0461 (ROT)
RECORRENTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB BANCARIOS DE VACARIA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR: ROSIUL DE FREITAS AZAMBUJA

EMENTA

 A litigância de má-fé, dada a sua gravidade, enseja um rigoroso exame daLITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

conduta da parte, devendo ser aplicada a pena somente quando efetivamente provada a perfídia do

litigante, o que não é o caso dos autos, onde não demonstrada efetiva má-fé da parte ré.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Magistrados integrantes da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª

Região: por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ORDINÁRIO DO

 para lhe conceder o benefício da justiça gratuita, isentá-lo das custas processuais e dosRECLAMANTE

honorários advocatícios, restando prejudicado o requerimento de majoração dos honorários advocatícios;

bem como os itens relativos ao limite territorial da condenação e de exclusão de empregados com ação

individual. Por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ORDINÁRIO DO

 para absolvê-lo do pagamento da sétima e oitava hora laborada por dia como horasRECLAMADO

extras, com o adicional de 50% e reflexos, restando prejudicadas as insurgências quanto à aplicação da

norma coletiva de compensação das horas trabalhadas, das questões subsidiárias relacionadas à base de

cálculo das horas extras, seu divisor, reflexos e temas correlatos. Custas revertidas ao reclamante, isento.

Intime-se.

Porto Alegre, 18 de dezembro de 2019 (quarta-feira).

RELATÓRIO
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Inconformados com a sentença de parcial procedência da ação, recorrem as partes.

O autor - Sindicato - busca reformá-la nos seguintes aspectos: litigância de má-fé; limite territorial da

condenação; exclusão de empregados com ação individual e assistência judiciária gratuita.

O réu pretende a reforma da sentença quanto ao direito à sétima e oitava horas decorrente da jornada de

trabalho reconhecida aos gerentes de Relacionamento Empresas; cabimento da ação coletiva - natureza

do direito postulado; inépcia da inicial; chamamento à lide da federação dos bancários e honorários de

advogado.

Com contrarrazões, vêm os autos para este Tribunal, onde é concluso para análise.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

PRELIMINARMENTE.

CABIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. NATUREZA DO DIREITO CONTROVERTIDO.

INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE DO SINDICATO AUTOR.

Não se conforma o banco réu com a sentença que reconheceu a homogeneidade dos direitos postulados e

declarou a presença de interesse processual e legitimidade ativa do sindicato para a presente lide, nos

seguintes termos:

"Inicialmente, conforme já exposto, a presente demanda trata de direitos individuais
homogêneos, adotando o entendimento de várias decisões do TRT 4 nesse sentido, como
denotam os seguintes acórdãos: (...)

Ademais, em face do princípio da primazia do julgamento de mérito, referido no CPC,
que se adota de forma subsidiária ao Processo do Trabalho, e em razão da prova
produzida a requerimento do banco demandado - testemunhal - entendo que há
elementos suficientes para a análise das questões debatidas pelas partes, sendo afastada
a ilegitimidade alegada na defesa.

Logo, não há que se falar em dificuldade ou cerceamento de defesa, afastando-se tal
preliminar".

O recorrente sustenta que o Sindicato autor é ilegítimo para atuar na defesa de direitos individuais

heterogêneos por meio de ação coletiva. Pondera que admitir suposto tratamento homogêneo do exercício

da função de confiança importa violação da Constituição Federal (art. 5º, arts. LIV e LV), especialmente

no que tange os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que não se pode admitir
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condenação genérica em matéria que envolve enquadramento de cargo de confiança, sem que se analisem

as respectivas atividades de cada substituído. Considera indispensável perquirir sobre as atividades

desempenhadas por cada empregado, o que não ocorre na postulação de direitos individuais homogêneos.

Requer a reforma do julgado para que seja reconhecida a ausência de interesse processual e legitimidade

do sindicato recorrido, devendo ser extinta a ação com base no disposto no art. 485, incisos I, IV e VI, do

CPC, ante o descabimento da ação coletiva na espécie, por não tratar a lide de direitos coletivos ou

individuais homogêneos.

Analiso.

O art. 8º, III da CF dispõe que "ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou

individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas". No mesmo sentido, o art. 3º

da Lei 8.073/90 estabelece que as entidades sindicais poderão atuar como substitutos processuais dos

integrantes da categoria.

A presente demanda visa ao reconhecimento de que os empregados substituídos ( gerentes de empresas-

pessoa física ou jurídica) estão enquadrados no caput do art. 224 da CLT à jornada de seis horas diárias,

com o decorrente pagamento como extra das 7ª e 8ª horas diárias.

Trata-se de legitimidade extraordinária ampla, podendo o sindicato atuar como substituto processual na

defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos da categoria representada,

independentemente de autorização dos substituídos.

Neste sentido, observo que o direito em questão trata-se de direito individual homogêneo e, portanto,

encontra respaldo na definição do inciso III do art. 81 do Código de Defesa do Consumidor, :in verbis

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

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de
origem comum"

Dessa forma, tenho que o sindicato autor atua na defesa dos direitos individuais homogêneos dos seus

substituídos, eis que tais direitos possuem uma origem comum, não havendo violação ao disposto no art.

18 do CPC. Da mesma forma, não há violação ao art. 5º, XXI, da CF, porquanto os sindicatos possuem

autorização legal para representar a categoria em juízo. Observo, ainda, não ser o caso de se cogitar de

violação ao art. 5º, LXX, da CF, tendo em vista que a presente ação não se trata de mandado de

segurança coletivo.

Com efeito, em sendo a indivisibilidade característica dos direitos coletivos e difusos, não obstante se

reconheça a necessidade de análise de cada caso particular quando da etapa de liquidação de sentença, a
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natureza dos direitos postulados permanece a mesma, já que a natureza dos direitos individuais

homogêneos contempla a divisibilidade.

Cabe salientar que a Súmula nº 310 do TST, cujo entendimento era no sentido de limitar a atuação do

sindicato na defesa dos interesses da categoria profissional que representa, foi cancelada, o que reforça o

entendimento mais abrangente da legitimidade ativa desta entidade.

No presente caso, o Sindicato indica na inicial se tratar de questão atinente a interesses individuais

homogêneos, o que, segundo à teoria da asserção, é suficiente para dar prosseguimento à análise do

mérito da ação coletiva.

Em suma, o Sindicato é parte legítima e tem interesse processual para representar os referidos

empregados para pleitear direitos referente ao período em que o contrato de trabalho esteve vigente, pois,

por óbvio, estes integraram a respectiva categoria profissional, representada pelo autor.

Nego provimento ao recurso.

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOBSERVÂNCIA DA LEI N. 13.467/2017 QUANTO À

INDICAÇÃO DE VALORES.

A banco reclamado não se conforma com a sentença que afastou a inépcia da petição em razão da

existência de pedidos genéricos e ilíquido, ao fundamento de que:

"No presente caso, verifico que foram observados os requisitos constantes nas normas
legais mencionadas. Saliento que a pretensão não é genérica ou indeterminada, com
pedidos apresentados com especificidade, clareza e valor atribuído à causa.

Ante tais fundamentos e porque o reclamado se sentiu suficientemente esclarecido para
contestar os pedidos, não há que se cogitar de inépcia e indeferimento da petição inicial".

Suscita a inépcia da petição inicial quanto à indicação de valores. Alega que antes da vigência da Lei nº

13.467, por se tratar de regramento submetido às ações coletivas, já era requisito da petição inicial que o

pedido fosse delimitado e passível de identificação dos possíveis beneficiários, não se admitindo a

propositura de ação coletiva que pudesse se equiparar a um poder normativo. Alega que nas reclamações

trabalhistas coletivas os pedidos deverão ser certos, determinados, com a indicação de seu valor, nos

exatos termos do mandamento legal. Refere que a presente reclamação trabalhista não atendeu aos

requisitos mínimos exigidos por lei, devendo ser reformada para que seja extinto o feito sem julgamento

de mérito.

Analiso.
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Verifico da petição inicial inexistirem pedidos genéricos, como afirma o réu em seu recurso, todos eles

são perfeitamente identificáveis e passíveis de serem analisados em relação aos fatos nela delineados, in

verbis:

"(...) seja declarado que os empregados substituídos que ocuparam no período não
prescrito ou que ocupam função de Gerente Empresas na base territorial do Sindicato
Reclamante (isto é, Vacaria, Bom Jesus, Cambará do Sul, Jaquirana, São José dos
Ausentes, Esmeralda, Ibiraiaras, David Canabarro e Campestre da Serra), tenham suas
jornadas laborais limitadas a 06 (seis) horas diárias, conforme prescrição do caput do
artigo 224 da Consolidação das Leis do Trabalho.

b) Como consequência do deferimento no item anterior, seja o Demandado condenado ao
pagamento da 7ª e da 8ª horas diárias como extras, calculadas com base em todas as
verbas remuneratórias percebidas pelos substituídos, nos termos da súmula 264, com
devidos reflexos nas férias com o terço legal, na gratificação semestral, no 13º salário,
no repouso semanal remunerado (sábados, domingos e feriados), na PLR e no FGTS, em
parcelas vencidas e vincendas.

No que se refere à ausência de indicação dos valores dos pedidos na forma do artigo 840, § 1º, da CLT,

tenho que se trata de ação coletiva, cujos beneficiários sequer são determinados desde logo na petição

inicial, do que decorre ser inviável exigir delimitação prévia dos valores da repercussão financeira

resultante de eventual procedência da ação.

Há atribuição do valor estimado da causa de R$ 40.000,00, o que é suficiente para atender ao requisito do

art. 840, §1° da CLT, em se tratando do rito ordinário.

Logo, não há inépcia da petição inicial.

Nego provimento ao recurso, no aspecto.

INTEGRAÇÃO DA LIDE. FEDERAÇÃO DOS BANCÁRIOS.

O reclamado não se conforma com a sentença que rejeitou o pedido de chamamento ao processo da

Federação Nacional dos Bancos e da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras nas Instituições

Financeiras do Rio Grande do Sul. Alega que não restou observado na sentença requisito indispensável à

análise da controvérsia relativa à validade de cláusula normativa, nos termos do art. 611-A, § 5º, da CLT.

Refere que eventual declaração de inaplicabilidade de cláusula convencional comporta a composição da

lide pelos órgãos da categoria econômica. Alega que a sentença de mérito, quando proferida sem a

participação dos litisconsortes necessários ao processo, é nula visto que deveria ser uniforme em relação

a todos que deveriam ter integrado o feito. Requer a cassação da sentença, com a consequente devolução

do feito à origem, para que as Federações representativas da categoria possam compor a lide.

Sem razão.
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O art. 611-A, § 5º, da CLT dispõe:

"Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho
deverão participar, como litisconsortes necessários, em ação individual ou coletiva, que
tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos".

A transcrição dos pedidos no item precedente revela não ser objeto dos pedidos a anulação de cláusula

presente nas convenções coletivas, mas o correto enquadramento dos empregados ocupantes dos cargos

de Gerente Empresas nas disposições do art. 224, §2º, da CLT, pelo que não é aplicável o referido artigo

ao caso concreto.

Não se tratando, portanto, de litisconsórcio passivo necessário, compete ao autor definir o polo passivo

da demanda e arcar com o ônus dessa escolha.

Rejeita-se, por conseguinte, o requerimento de chamamento ao processo formulado pela ré.

Nego provimento.

GERENTE RELACIONAMENTO EMPRESAS. FIDÚCIA BANCÁRIA. DIREITO ÀS 7ª E 8ª

HORAS DA JORNADA COMO HORAS EXTRAS.

O reclamado busca a reforma da sentença quanto à condenação ao pagamento de horas extras, assim

consideradas as sétima e oitava hora laborada por dia. Sustenta que ao empregado que ocupa o cargo de

Gerente Relacionamento Empresas, a aplicação do artigo 224, §2º, da CLT é imperativa, por exercer

funções que envolvam poder de organização e gerenciamento do serviço, com grau de fidúcia superior ao

do empregado bancário regular não exercente dessa função comissionada. Refere que não de pode exigir

do empregado enquadrado no regime do art. 224, § 2º, da CLT, a mesma fidúcia típica do cargo de

gestão, descrita no art. 62 da CLT, como ocorreu na sentença. Alega que a gestão de específica carteira

de negócios, a análise de operações financeiras, a concessão de limites de crédito, a assessoria em

investimentos, a participação no comitê de crédito, entre outras já seriam insuficientes para certificar a

fidúcia dos substituídos a enquadrá-los no art. 224, §2º, da CLT. Refere que o registro de que as

atividades descritas nos normativos internos relacionados aos Gerentes Relacionamento Empresas, ao

contrário do que faz crer a sentença recorrida, são, inegavelmente, típicas de bancários com fidúcia

especial. Sustenta ser inegável que os Gerentes de Relacionamento Empresas têm atividades diferentes

dos empregados bancários e poderes compatíveis com o cargo exercido. Insiste no provimento do recurso

ordinário e a integral reforma da sentença.

A sentença foi prolata nos seguintes termos:

"Analisando as funções dos substituídos em todo o período imprescrito, considerando as
informações fornecidas, entendo que elas não se caracterizam como de confiança. Tais
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funções estão ligadas à área de negócios, eminentemente técnica e não à parte de
decisão da agência, que fica a cargo do Gerente Geral. Assim, entendo que todas as
funções desempenhadas pelos substituídos no período contratual imprescrito não se
enquadram na exceção legal, estando sujeitas a jornada de seis horas".

Examino.

A fidúcia bancária se caracteriza por alguns poderes diferenciados dos demais empregados, dentre eles,

por exemplo, assinatura autorizada, procuração do banco, alçada para transações financeiras,

responsabilidade por subordinados, tarefas de coordenação ou fiscalização, dentre outras que de algum

modo diferencie a confiança depositada no empregado, o que não implica necessidade de amplos poderes

de mando.

No presente caso, a ação visa reconhecer, indiscriminadamente, aos exercentes das funções de Gerentes

Relacionamento Empresas, o direito ao pagamento das sétima e oitava horas diárias trabalhadas como

extras, ante o entendimento de que estariam sujeitos à jornada legal prevista no caput do art. 224 da CLT.

No caso, o normativo do banco (ID. 04416e8) indica a descrição da função de Gerentes de

Relacionamento Empresas, entre outras:

-gestão da carteira de clientes (...);

- assessorar investimentos;

- concessão de limites de crédito;

-gestão de vencidos e negócios;

- fazer a análise de operações financeiras (...).

Consta ainda da contestação atividades exercidas pelos ocupantes desse cargo, não impugnadas pelo

autor por ocasião da manifestação sobre a defesa (ID. 8cae411):

"(...) representam o Banco, desde a abertura de conta corrente até a venda de produtos e
concessão de créditos, validando as informações para encaminhar à aprovação (...);

b. acompanham a performance dos negócios dos clientes visando identificar eventuais
problemas que possam interferir nos resultados econômicos da agência, (...) além de
realizar assessoria em investimentos e garantir a qualidade nos processos e operações de
sua responsabilidade;

c. estão à frente dos negócios do segmento Empresas, comercializando produtos
destinados à carteira; (...)".
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Observo que as previsões de tarefas do cargo mencionado trazem abstratamente tarefas que abrangem

fidúcia bancária, tais como representação do Banco, desde a abertura de conta corrente até a venda de

produtos e concessão de créditos, fiscalização dos negócios dos clientes, concessão de limites de crédito,

gestão de negócios, análise de operações financeiras, entre outras.

Com relação à prova oral, reitero que se trata de ação coletiva que trata de direitos homogêneos, do que

resulta ser irrelevante fatos isolados que a prova oral possa esclarecer, porquanto não há como impor

condenação heterogênea para os substituídos.

No entanto, interessante notar que a prova oral produzida pelo banco destaca atividades realizadas pelos

gerentes de empresas que induzem o entendimento de que realizam atividades com a fidúcia necessária

ao seu enquadramento ao art. 224, §2º, da CLT, por referirem estar o Gerente de Relacionamento

Empresas logo à baixo do Gerente Geral na hierarquia do banco, podendo substituí-lo mediante

autorização nas suas ausências, ficando com as chaves da agência e com a responsabilidade pelo

acionamento do alarme.

Por outro lado, há igualmente outros aspectos que podem sugerir o contrário, ou seja, enquadramento no

caput do artigo 224, da CLT, quando não possuem subordinados e realizam atividades meramente

comerciais e técnicas.

Nesse contexto, sendo a prova oral controvertida quanto às atividades realizadas com fidúcia especial de

forma a enquadrar os ocupantes do cargo de Gerente de Relacionamento Empresas ao art. 224, §2º, da

CLT, com jornada de 8 horas, não há como se concluir de forma inequívoca que todos empregados

ocupantes de cargo de confiança exercem tais atividades, o que deve ser analisado caso a caso por

depender de prova específica.

Logo, em analisando a questão de fato, sob o ponto de vista da generalidade que a homogeneidade de

direitos requer, tenho por não demonstrada a alegação de que de fato os substituídos que ocupam as

funções de Gerente de Relacionamento Empresas não apresentam a fidúcia necessária a afastar a

pretensão de enquadramento de tais funções, com o seu enquadramento na jornada prevista no caput do

artigo 224 da CLT e direito à 7ª e 8ª hora da jornada como hora extra.

Dou provimento parcial ao recurso ordinário do banco para absolver o reclamado do pagamento da

sétima e oitava hora laborada por dia como horas extras, com o adicional de 50% e reflexos, restando

prejudicada a análise do seu recurso quanto à aplicação da norma coletiva de compensação das horas

trabalhadas e das questões subsidiárias relacionadas à base de cálculo das horas extras, seu divisor,

reflexos e temas correlatos.
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Resta prejudicado igualmente o recurso ordinário do sindicato autor quanto ao limite territorial da

condenação e exclusão de empregados com ação individual.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DA AJG.

Não se conforma o banco réu com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais

no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos seguintes termos:

"Nos autos, não há declaração de miserabilidade. Destarte, rejeito o pedido dos
benefícios da Justiça Gratuita. (...)

Quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, invocando contido no
artigo 791-A da CLT, entendo que há sucumbência do demandado, condenando o mesmo
ao pagamento do valor equivalente ao percentual de 10% do valor da condenação".

Sustenta o demandado que o sindicato possui receita para arcar com suas despesas, devendo arcar com

custas e honorários em decorrência do acesso à jurisdição. Argumento que se encontrando isento o

sindicato autor do pagamento dos honorários advocatícios, não lhe cabe estender o benefício a essa

verba. Pede reforma da sentença no que tange à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Subsidiariamente, requer sejam os honorários fixados no patamar mínimo de 5% (cinco por cento) sob o

valor da condenação, com base no art. 791-A, § 2º, da CLT. Diante da improcedência dos pedidos, reitera

o requerimento de condenação do sindicato autor ao pagamento dos honorários, em conformidade com o

disposto no art. 791-A, § 3º, da CLT.

O reclamante, por sua vez, não se conforma com o indeferimento da gratuidade judiciária, ao fundamento

de que não teriam sido atendidos os pressupostos ao seu deferimento, por não ter sido acostada a

declaração de hipossuficiência. Alega que em se tratando de demanda coletiva, em que o ente sindical

atua como substituto processual na defesa de direitos individuais homogêneos, deve se aplicar o art. 87

do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta que com o advento da Lei 13.467/2017, nos termos do art.

578, a contribuição sindical deixou de ser obrigatória, retirando importante fonte de sua receita,

demonstrando que o ente sindical não pode arcar com despesas processuais na defesa judicial dos

interesses da categoria. Alega que os honorários advocatícios deferidos no percentual estabelecido escapa

aos patamares comumente estabelecidos por este Tribunal. Entende que a decisão não guarda

correspondência com o encargo profissional ostentado pelos advogados - quais sejam, o trabalho

realizado na causa, a natureza e complexidade da causa, o tempo exigido ao serviço e o próprio valor

envolvido. Pede a majoração do percentual a que o réu foi condenado para 15% (quinze por cento). Pede

a reforma da sentença para lhe ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita ao autor.

Examino.
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É incontroverso que a contribuição sindical, principal receita dos sindicados, antes obrigatória, passou a

ser facultativa a partir da decisão do STF, com repercussão geral, resultando inegáveis dificuldades dos

sindicatos relacionadas a sua subsistência.

Por constituir o benefício da justiça gratuita direito fundamental relacionado ao acesso dos indivíduos à

justiça que não disponham de condições para arcar com as despesas processuais, nos termos do art.

LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal, deve ser concedido ao sindicato autor.

Sobre os honorários sucumbenciais, o art. 87, do CDC estabelece que:

Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas,
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da
associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e
despesas processuais.

Tratando-se de ação coletiva, em que em tese o sindicato atua como substituto processual, nos termos do

art. 8º, III, da Constituição Federal, ao contrário do que sustenta o recorrente, incide a norma supra,

independente de o objeto da ação tratar ou não de matéria trabalhista.

Por outro lado, concedido ao autor o benefício da justiça gratuita, fica prejudicado o apelo quanto a esse

aspecto.

Havendo a reversão da demanda com o julgamento de improcedência do pleito, inexistem honorários a

deferir aos advogados da parte reclamante. Tampouco são devidos honorários aos advogados da parte

reclamada, em virtude das disposições do art. 87 da lei 8078/90.

Dou provimento parcial ao recurso ordinário do sindicato autor para lhe conceder o benefício da justiça

gratuita, isentá-lo das custas processuais e dos honorários advocatícios pelo julgamento de improcedência

da presente demanda, restando prejudicado o recurso do autor de majoração dos honorários advocatícios

fixados na sentença.

Dou provimento parcial ao recurso do reclamado para absolvê-lo da condenação do reclamado ao

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE.

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O sindicato reitera o pedido de condenação do banco à multa por litigância de má-fé prevista no artigo 81

do Código de Processo Civil por (i) deduzir pretensão contra texto expresso de lei (CPC, artigo 80, I),

dado que a Norma Coletiva é lei entre as partes; (ii) alterar a verdade dos fatos (CPC, artigo 80, II); e (iii)
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possuir intuito manifestamente protelatório (CPC, artigo 80, VII), em razão do pedido de dedução

/compensação à luz da Cláusula 11ª da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2020. Alega que o réu

"maliciosamente" deixou de transcrever apenas a frase final do referido Parágrafo Primeiro da cláusula

11, que determina a dedução/compensação prevista neste parágrafo será aplicável às ações ajuizadas a

partir de 1º.12.2018. Sustenta que a Norma Coletiva preceitua que a compensação pretendida pelo banco

somente é aplicável às ações ajuizadas a partir de 01 de dezembro de 2018, não se aplicando à presente

ação ajuizada em 28 de novembro de 2018, tendo a parte ré pleno conhecimento dessa situação. Pugna

pela reforma da sentença para condenar do banco recorrido à pena de litigância de má-fé prevista no

artigo 81 do Código de Processo Civil.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

"Com relação ao pedido de aplicação da pena de litigância de má-fé à parte autora (fl.
160) reclamante, entendo que não resta caracterizada tal situação nos autos, razão pela
qual rejeito este pedido".

Analiso.

Prevê o artigo 80 do CPC:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

O reconhecimento da litigância de má-fé, dada a sua gravidade, requer rigoroso exame da conduta da

parte, devendo ser aplicada a pena somente quando efetivamente provada a perfídia do litigante.

No caso, a situação narrada pelo sindicato autor não é suficiente a enquadrá-lo na hipóteses elencadas no

art. 80 do CPC como caracterizadoras da litigância de má-fé. O pedido de compensação realizado pelo

banco encontra-se dentro dos limites do exercício do direito à ampla defesa, ainda que não encontre

dentro dos limites estabelecidos pela cláusula normativa para autorizá-la.
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Portanto, não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas no dispositivo legal supra transcrito, mas

apenas o exercício do direito de ação assegurado na Constituição Federal.

Nesse contexto, nego provimento ao recurso ordinário do sindicato autor.

ROSIUL DE FREITAS AZAMBUJA

Relator

VOTOS

PARTICIPARAM DO JULGAMENTO:

DESEMBARGADOR ROSIUL DE FREITAS AZAMBUJA (RELATOR)

DESEMBARGADORA LAÍS HELENA JAEGER NICOTTI

DESEMBARGADOR FABIANO HOLZ BESERRA
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