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EMENTA

RECURSO  DO  RECLAMANTE.  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA.  Cabível  o

deferimento do benefício da justiça gratuita ao sindicato que atua na condição de substituto

processual, em harmonia com a pacifica jurisprudência do TST sobre o tema, consoante o item

III da Súmula nº 219 da referida Corte Superior. Recurso provido, no tópico.

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 PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO

DO  RECLAMANTE  SINDICATO  DOS  EMPREGADOS  EM  ESTABELECIMENTOS

BANCARIOS DE ALEGRETE E REGIÃO  para lhe deferir  o  benefício  da justiça  gratuita  e

absolvê-lo do pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados da reclamada. .

Intime-se.

Porto Alegre, 03 de setembro de 2019 (terça-feira).

RELATÓRIO

Inconformado com a sentença que julgou improcedente a  ação (ID:  c1a5eb7),  o  Sindicato

reclamante recorre ordinariamente (ID: 1f5f062).

Postula a reforma da decisão nos seguintes tópicos:  Fidúcia especial,  isenção de custas e

honorários advocatícios.

Contrarrazões do reclamado (ID: 7ed0be7).

Autos conclusos para julgamento.
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É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

RECURSO ORDINÁRIO DO SINDICATO RECLAMANTE.

1. FIDÚCIA ESPECIAL. GERENTES DE EMPRESA.

A sentença entendeu que os substituídos, na qualidade de gerente de relacionamento, nas

suas  três  vertentes  (gerente  de  empresas,  gerente  Van  Gogh  e  gerente  especial),  são

detentores de atributos que justificam seu enquadramento em jornada diferenciada, porquanto

tomam decisões de forma isolada, tendo seus poderes decisórios ampliados quando exercem a

função de gerente geral, de quem são os substitutos imediatos, possuem autonomia funcional,

detém  acesso  a  dados  sigilosos  não  disponíveis  aos  trabalhadores  do  banco  em  geral,

participam dos comitês de abertura de contas e de concessão de crédito, sendo peças chave

na liberação de crédito pré-aprovado em alguns casos, e possuem procuração para representar

a instituição bancária. Desta forma, a existência de fidúcia especial,  o que, considerando a

percepção de gratificação nos limites legais, justifica a aplicação do §2º do art. 224 da CLT,

torna  indevidas  horas  extraordinárias  acima  da  sexta  diária,  motivo  pelo  qual  indefere  a

pretensão do sindicato autor (ID: 68ad555 - Pág. 5).

O  sindicato  autor  recorre  alegando  que  o  conjunto  probatório  evidencia  a  inexistência  de

qualquer fidúcia especial nas atribuições dos Gerentes Empresa e que as atribuições são de

natureza eminentemente burocrático-comercial-administrativa, restando evidente a inexistência

de qualquer fidúcia especial ou poder de gestão ou direção. Defende que não se pode dizer

que  prospectar  clientes,  oferecer  produtos  e  serviços,  fomentar  negócios,  assessorar

investimentos, garantir qualidade nos processos e operações sob sua responsabilidade - dentre

outras atividades - sejam de fidúcia que detenha natureza especial.  Cita que o regramento

patronal predetermina as atribuições e limites do cargo de Gerente Empresas, não indicando

fidúcia  especial,  fato  corroborado  pela  prova  oral,  sendo  eventuais  poderes  fortemente

limitados  no  sistema/regramento  imposto  pelo  banco.  Postula  a  reforma  da  decisão  para

considerar a inexistência de fidúcia especial nas atribuições dos substituídos, sendo devido o

pagamento de horas extras, assim consideradas as excedentes da 6ª diária e 36ª semanal.

Ao exame.

A confiança do bancário, prevista no parágrafo 2º do art. 224 da CLT, não se confunde com a

do art. 62 da CLT, não exigindo assim a outorga ou mesmo o exercício de poderes de gestão

ou administração do negócio. Ressalto que a mera denominação formal do cargo ou função de
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confiança não autoriza, por si só, o enquadramento na exceção prevista no dispositivo celetista

acima  mencionado,  importando,  ao  revés,  a  realidade  efetivamente  existente  nos  serviços

prestados pelo trabalhador ao seu empregador.

Vale destacar que a fidúcia genérica encontra-se ordinariamente presente em qualquer contrato

de  labor,  não  bastando  para  a  caracterização  da  presença  da  fidúcia  especial  a  simples

atribuição  formal  de  tal  denominação  ao  cargo  ocupado  pelo  trabalhador,  sobremodo  se

considerada  a  corriqueira  atribuição  de  tal  qualidade  ao  cargo  exercido  pelo  empregado,

notadamente no âmbito dos serviços bancários, sem que presente,  na realidade dos fatos,

qualquer  elemento  que evidencie  a  existência  de  especial  fidúcia,  em verdadeira  fraude  à

legislação trabalhista,  inobstante os reiterados argumentos em sentido contrário  sustentado

pelas instituições financeiras nas inúmeras ações judiciais que deságuam ordinariamente na

Justiça do Trabalho versando sobre o tema.

Com efeito, assim dispõe o art. 224, § 2.º, da CLT:

Art.  224 -  A duração normal  do trabalho dos empregados em bancos,  casas
bancárias e Caixa Econômica Federal será de 6 (seis) horas continuas nos dias
úteis, com exceção dos sábados, perfazendo um total  de 30 (trinta) horas de
trabalho por semana. (Redação dada pela Lei nº 7.430, de 17.12.1985)

(...)

§ 2º - As disposições deste artigo não se aplicam aos que exercem funções de
direção,  gerência,  fiscalização,  chefia  e  equivalentes,  ou  que  desempenhem
outros cargos de confiança, desde que o valor da gratificação não seja inferior a
1/3 (um terço) do salário do cargo efetivo.

A exceção prevista no art. 224, §2º, da CLT, por se tratar de norma limitadora de direitos, deve

ser interpretada restritivamente, sendo aplicável quando comprovado o exercício das funções

de gerência ou de outros cargos dotados de especial fidúcia, independente da nomenclatura a

eles conferida, aliado à percepção de gratificação não inferior a um terço do salário do cargo

efetivo,  tendo-se,  para  estes  casos,  a  duração  normal  de  trabalho  de  oito  horas  diárias,

devendo todo o excedente ser pago como trabalho extraordinário (Súmula 232 do TST).

Outro não é o posicionamento já consolidado pelo TST, na Súmula 102, I,  que a seguir se

transcreve:

Bancário - Caixa - Cargo de Confiança

I - A configuração, ou não, do exercício da função de confiança a que se refere o
art. 224, § 2º, da CLT, dependente da prova das reais atribuições do empregado,
é insuscetível de exame mediante recurso de revista ou de embargos.

No caso em comento, o conteúdo ocupacional do cargo, salvo melhor Juízo, demonstra que o
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seu exercente possui, de fato, fidúcia maior do que aquela comumente atribuída ao bancário,

porquanto demonstrado, conforme prova oral produzida, que os gerentes de relacionamento

gerenciavam  a  rotina  de  trabalho  (no  tocante  às  visitas  externas),  possuindo  autorização

diferenciada para operações,  alçadas específicas e administração da carteira  de clientes e

assim,  tendo  maior  responsabilidade  e  fidúcia  especial,  conforme  o  previsto  na  regra  do

parágrafo 2º do artigo 224 da CLT.

Neste  sentido,  a  prova  oral  confirma  a  possibilidade  de  existência  de  tarefas,

responsabilidades, acessos e alçadas diferenciadas a dos bancários comuns. Neste sentido, é

o depoimento da testemunha Silvia Terezinha Fantinel Soto:

o "gerente de relacionamento",  que abrange "gerente de empresas",  "gerente
Van Gogh" e "gerente especial", possui alçada liberada pelo sistema, mediante
pré-aprovação do crédito; o gerente de relacionamento tem como atribuições
gerir carteiras de clientes, oferecer e vender produtos, prospectar clientes;
analisar  operações  financeiras,  prestar  informações  quanto  a
investimentos,  conceder  limites  de  créditos  dentro  do  que  o  sistema
autoriza,  inclusive  inferior  ao  autorizado  pelo  sistema;  ainda,  todos  os
gerentes  de  relacionamento  possuem  certificação  ANBIMA,  que  permite
oferecer a carteira de investimentos; o gerente de relacionamento tem mais
acesso  a  dados  e  informações  confidenciais,  protegidos  por  sigilo
bancário,  diferentemente  de  outros  como  caixas,  coordenadores  e
estagiários; o comitê  de  abertura  de  contas  é  composto  pelo  gerente  geral,
gerente de atendimento e gerentes de relacionamento, todos com direito a voto;
o gerente de relacionamento pode, de forma isolada, aumentar o valor do
crédito concedido ao cliente, desde que dentro do limite do sistema, como
também pode defender aumentos superiores a este limite junto ao comitê,
que,  se aprovado,  é enviado para deliberação no centro de decisão em São
Paulo; o gerente de relacionamento pode conceder descontos dentro das
prerrogativas  facultadas  pelo  banco,  sendo  soberano  inclusive  em  não
conceder o desconto, dependendo do cliente; em regra a ascensão à função de
gerente de relacionamento se dá por promoção; refere que costumam falar que
há uma escada de  promoção,  caixa,  coordenador  e  gerentes;  o  gerente  de
relacionamento faz  visitas externas aos clientes;  é  o próprio gerente de
relacionamento quem faz o agendamento e informa ao gerente geral para
justificar a ausência na agência; o gerente geral pode acompanhar o gerente
de relacionamento na visita; o substituto imediato do gerente geral sempre
será um gerente de relacionamento, cujos poderes são transmitidos por ata
de  delegação  e  responsabilidade,  documento  interno  assinado  pelas  duas
partes  e  o  superintendente  regional;  caixa  e  coordenador  não  podem
substituir  o  gerente  geral;  (...)  o  gerente  geral,  de  relacionamento  e  de
atendimento possuem procuração para responder em nome do banco junto
ao  registro  de  imóveis;  (...)  alguns  casos  em  que  o  crédito  está  pré-
aprovado  mas  é  em  valor  substancial  ou  a  sua  aprovação  ficou
condicionada ao centro de decisão precisam da intervenção do gerente de
atendimento ou coordenador para a sua liberação. (ID: 5aed4b6 - Pág. 1 - Grifei)

Diante dos elementos trazidos pela testemunha, acompanho o entendimento da origem, no

sentido que "a descrição das atribuições dos substituídos, especificamente no que tange às
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agências da ré no âmbito de abrangência da jurisdição desta Vara do Trabalho, os quais têm

autonomia  para  tomada  de  decisões,  participam dos  comitês  bancário,  são  os  substitutos

imediatos  do  Gerente  Geral,  têm acesso a  dados sigilosos  dos  clientes  não disponíveis  a

outros bancários, indica a existência de fidúcia especial, o que, considerando a percepção de

gratificação nos limites legais, justifica a aplicação do §2º do art. 224 da CLT, torna indevidas

horas extraordinárias acima da sexta diária" (ID: c1a5eb7 - Pág. 6), motivo pelo qual adoto tais

fundamentos como razões de decidir.

Sendo  assim,  conclui-se  que,  à  vista  das  atribuições  conferidas  aos  Gerentes  de

Relacionamento, estão os seus exercentes adstritos à regra do artigo 224, § 2º, da CLT, ou

seja, à jornada de oito horas diárias. Por consequência, mantida a sentença, resta prejudicado

o exame das questões suscitadas pelo reclamado, em contrarrazões.

Negado provimento ao recurso.

2. ISENÇÃO DE CUSTAS. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A decisão de origem não concedeu o benefício da justiça gratuita ao sindicato autor, pois este

não apresentou provas de sua hipossuficiência econômica. Ademais, deferiu o pagamento de

honorários advocatícios em favor dos procuradores da reclamada, no valor de R$ 1.000,00, nos

parâmetros do artigo 85, parágrafo 8º, do CPC, considerando o grau de zelo dos advogados, a

natureza e importância da causa e a qualidade técnica da atuação (ID: 68ad555 - Pág. 6/7).

O reclamante afirma que o sindicato atua como substituto processual, na defesa de direitos

individuais  homogêneos,  sendo imperiosa a  aplicação do art.  87  do Código  de Defesa do

Consumidor (CDC), devendo ser concedido o benefício da justiça gratuita ao sindicato. Ainda,

afirma que com o advento da Lei 13.467/2017, nos termos do novel art. 578, a contribuição

sindical deixou de ser obrigatória, retirando importante fonte de receita.

Analiso.

A presente ação foi ajuizada pelo Sindicato dos empregados em estabelecimentos bancários

de  Alegrete  e  região,  na  qualidade  de  substituto  processual  dos  membros  da  categoria

profissional,  postulando o pagamento de horas extras,  em razão da inexistência de fidúcia

especial e, portanto, invalidade do enquadramento dos substituídos no disposto no §2º do art.

224 da CLT, tendo sido postulado na inicial a concessão do benefício da assistência judiciária

gratuita,  circunstância  que,  de  forma  implícita,  pressupõe  a  existência  de  declaração  de

miserabilidade jurídica, bem como autoriza o deferimento da Justiça Gratuita, com fulcro no

disposto no §3º do art. 790 da CLT em sua anterior redação.
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A propósito, vide os seguintes julgados deste Regional:

HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  SINDICATO  AUTOR.  Esta  Turma  decidiu
recentemente  pela  possibilidade  de  concessão  do  benefício  da  assistência
judiciária  gratuita  ao Sindicato  na qualidade de substituto processual,  quando
houver  declaração da insuficiência econômica em nome dos substituídos,  em
consonância  com  a  pacífica  jurisprudência  do  TST.  Considerando  que  há
declaração de miserabilidade dos substituídos na petição inicial, nos termos da
OJ nº 304, da SDI-1, do TST, no sentido de não possuírem condições financeiras
para  arcar  com  as  despesas  e  ônus  processuais,  devido  o  benefício  da
Assistência Judiciária Gratuita e, por consequência, os honorários advocatícios.
(TRT da 4ª Região, 7a. Turma, 0000387-22.2010.5.04.0812 RO, em 08/05/2013,
Desembargador  Marcelo  Gonçalves  de  Oliveira  -  Relator.  Participaram  do
julgamento: Desembargador Flavio Portinho Sirangelo,  Desembargadora Tânia
Regina Silva Reckziegel)

RECURSO  DO  SINDICATO-AUTOR.  HONORÁRIOS  ASSISTENCIAIS.  A
jurisprudência da SDI do TST é pacífica ao admitir a condenação em honorários
de  assistência  judiciária  na  substituição  processual,  desde  que  tenha  havido
declaração de miserabilidade dos substituídos ou, ao menos, pelo advogado na
petição  inicial.  Considerando  que,  no  caso,  há  declaração  de  pobreza  dos
substituídos  na  petição  inicial  e  que  foi  juntada  credencial  sindical,  restam
preenchidos os  requisitos  do art.  14 da Lei  5.584/70 para o  deferimento  dos
honorários de assistência judiciária ao sindicato autor. Recurso provido. (TRT da
4ª  Região,  7a.  Turma,  0082500-08.2006.5.04.0025  RO,  em  20/03/2013,
Desembargador Flavio Portinho Sirangelo - Relator. Participaram do julgamento:
Desembargador Marcelo Gonçalves de Oliveira, Desembargadora Tânia Regina
Silva Reckziegel)

Diante disso, merece guarida a irresignação do sindicato reclamante para, reformando-se a

sentença, deferir-lhe o benefício da justiça gratuita, e em atenção do contido no artigo 18 da Lei

7.347/1985  e  o  artigo  87  da  Lei  8.078/1990,  absolvê-lo  do  pagamento  de  honorários

advocatícios em favor dos advogados da reclamada.

Recurso a que se dá provimento, no aspecto.

PREQUESTIONAMENTO.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados pelas partes, na forma da OJ

nº 118 da SDI-I do TST, verbis:

PREQUESTIONAMENTO. TESE EXPLÍCITA.  INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº
297. Havendo tese explícita sobre a matéria, na decisão recorrida, desnecessário
contenha  nela  referência  expressa  do  dispositivo  legal  para  ter-se  como
prequestionado este.

ROSANE SERAFINI CASA NOVA

Relator

VOTOS
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PARTICIPARAM DO JULGAMENTO:

DESEMBARGADORA ROSANE SERAFINI CASA NOVA (RELATORA)

JUIZ CONVOCADO ROSIUL DE FREITAS AZAMBUJA

DESEMBARGADORA LAÍS HELENA JAEGER NICOTTI

Assinado eletronicamente por: [ROSANE
SERAFINI CASA NOVA] - 5c3f77b
https://pje.trt4.jus.br/segundograu/Processo
/ConsultaDocumento/listView.seam Documento assinado pelo Shodo
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