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(As páginas mencionadas na decisão referem-se à exportação dos autos em arquivo PDF na
ordem crescente)

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, nos autos em que figuram
como partes SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANA,  reclamante,  e
COMPANHIA  PARANAENSE  DE  ENERGIA,  COPEL GERACAO  E  TRANSMISSAO  S.A.,
COPEL  DISTRIBUICAO  S.A.,  COPEL  TELECOMUNICACOES  S.A.,  COPEL
COMERCIALIZACAO  S.A.,  COPEL  RENOVAVEIS  S.A.  e  FUNDACAO  COPEL  DE
PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,  reclamadas, foi proferida pela Juíza do Trabalho
SANDRA MARA FLÜGEL ASSAD, a seguinte

SENTENÇA

I. Relatório

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANA, qualificado na inicial, ajuizou
reclamação trabalhista em confronto de COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA, COPEL
GERACAO  E  TRANSMISSAO  S.A.,  COPEL  DISTRIBUICAO  S.A.,  COPEL
TELECOMUNICACOES S.A., COPEL COMERCIALIZACAO S.A., COPEL RENOVAVEIS S.A.
e FUNDACAO COPEL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, igualmente qualificadas
nos autos, visando obter, em face dos fundamentos expostos na peça vestibular, a condenação
das reclamadas ao pagamento das verbas elencadas às fls. 11-12. Atribuiu à causa o valor de
R$ 40.000,00. Juntou documentos.

A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta reclamadas apresentam defesa conjunta
às fls. 403-459, requerendo a improcedência dos pedidos.

A sétima ré apresentou defesa às fls. 254-304.

Impugnação às fls. 1003-1028.

Razões finais remissivas (fl. 694).

Tentativas conciliatórias infrutíferas.

É o relatório.

II. Fundamentação

PRELIMINARMENTE
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1. Da competência material

Revendo posicionamento anteriormente adotado, declara-se a  incompetência  da Justiça do
Trabalho para apreciar os pedidos relacionados à complementação de aposentadoria, tendo
em vista a decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a competência da Justiça
Comum para apreciar pedidos de complementação de aposentadoria, com repercussão geral.

Extingue-se o processo sem resolução de mérito, com relação à reclamada FUNDACAO
COPEL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, nos termos do art. 485, IV, do CPC de
2015.

2. Da inépcia da inicial

As reclamadas requerem a declaração de inépcia da inicial, à luz o parágrafo 1º do artigo 840
da CLT, em especial pela necessidade de indicação de todos os valores individualizados dos
pedidos.

Não existe inépcia da inicial a ser declarada, eis que o artigo 840 da CLT deve ser interpretado
conjugadamente com o artigo 324 do CPC. Assim, tratando-se de ação coletiva proposta pelo
sindicato  em  que  postula  parcelas  que  não  são  mensuráveis  inicialmente,  quando  do
ajuizamento da ação, impõe-se afastar a exigência contida no artigo 840, § 3º, da CLT, por se
tratar de pedido genérico.

Rejeita-se.

3. Do sobrestamento do feito

Rejeita-se a preliminar. O sobrestamento guarda relação com aplicação de norma coletiva. No
caso  em  comento  a  obrigação  inicial  é  de  pagamento  de  auxílio  alimentação  antes  da
existência de norma coletiva.

4. Da legitimidade ativa e da presença de direito individual homogêneo

Pretende o sindicato autor "a declaração da natureza salarial da parcela 'Auxílio Alimentação',
paga  em  dinheiro  sem  qualquer  tipo  de  desconto  aos  trabalhadores  até  1996,  e
consequentemente,  a condenação das Reclamadas à incorporação das diferenças salariais
decorrentes da declaração acima pleiteada" (fl. 11), bem como seus reflexos sobre as parcelas
salariais.

O inciso III, do artigo 8º da Constituição da República, dispõe sobre a legitimidade ativa do
sindicato para atuar como substituto processual, conferindo-lhe legitimidade para atuar como
substituto processual  em ações trabalhistas,  alcançando todos os integrantes da categoria,
associados ou não, observada, entretanto, a natureza dos direitos postulados.

Entende este juízo que no presente caso o sindicato autor tem legitimidade para atuar pois
postula direitos individuais homogêneos.

Neste sentido, cita-se o seguinte precedente:

TRT-PR-13-09-2011  EMENTA:  SUBSTITUIÇÃO  PROCESSUAL.  SINDICATO.
REFLEXOS  DE  HORAS  EXTRAORDINÁRIAS  NO  REPOUSO  SEMANAL
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REMUNERADO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO DE NATUREZA COMUM.
LEGITIMIDADE.  RELEVÂNCIA  DA  AÇÃO  COLETIVA.  I.  A  pretensão  ao
pagamento  dos  reflexos  de  horas  extraordinárias  em  repousos  semanais
remunerados  aos  empregados  das  rés  constitui  direito  individual  homogêneo,
embora  divisível  e  com  sujeitos  determinados,  porque  decorrem  de  origem
comum, qual seja, a suposta prática de irregularidades por parte do empregador,
que teria deixado de observar preceitos legais e constitucionais. II. Considerando
que os artigos 8º, inciso III, da CF e 3º da Lei nº 8.073/1990 conferem ao Sindicato
legitimidade extraordinária para a defesa dos interesses individuais homogêneos
dos membros da categoria, e que a demanda envolve direitos dessa natureza,
evidenciada está a legitimidade ativa do autor. III. Indiscutível que o prestigiamento
da ação coletiva  se impõe,  por  sua extrema relevância  na defesa dos direitos
individuais  homogêneos postulados,  de sorte  a  assegurar  maior  efetividade da
prestação jurisdicional, evitando múltiplas demandas individuais e a sobrecarga do
Poder Judiciário, atendendo, com maior proficiência, aos princípios do acesso à
justiça,  da  celeridade,  economia  processual  e  unidade  de  convicção.  Recurso
ordinário das rés conhecido e desprovido EMENTA: CONTRIBUIÇÕES FISCAIS.
CRITÉRIO  DE  CÁLCULO.  REGIME  DE  COMPETÊNCIA.  Para  o  cálculo  do
imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em
decorrência de decisão judicial devem ser levadas em consideração as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, adotando-se,
portanto,  o  regime de  competência  (mês a  mês).  Esse  entendimento encontra
amparo  no  artigo  145,  parágrafo  1.º,  da  Constituição  Federal  (CF),  o  qual
estabelece  que,  na  incidência  de  tributos,  há  que  se  respeitar  a  capacidade
econômica de cada contribuinte. Recurso ordinário do Sindicato autor conhecido e
provido, quanto ao tema.

TRT-PR-19310-2010-084-09-00-2-ACO-37419-2011  -  3A.  TURMA  -  Relator:
ALTINO PEDROZO DOS SANTOS - Publicado no DEJT em 13-09-2011.

Assim  sendo,  reconhece-se  que  o  sindicato  autor  possui  legitimidade  para  substituir
processualmente  a  categoria  na  presente  ação,  eis  que  se  discute  direito  individual
homogêneo.

5.  Da  inexistência  de  autorização  em  assembléia  para  o  ajuizamento  de  ação.  Da
ausência  de  pressuposto  de  constituição  e  de  desenvolvimento  válido  e  regular  do
processo

Alegam as rés que em se tratando de ação coletiva de natureza econômica, há necessidade de
se cumprir algumas formalidades, como ter havido a deliberação em assembléia autorizando o
ingresso da ação (fl. 405). Afirmam que o sindicato autor não pode "agir ao seu bel prazer em
relação a direitos de terceiros, sem que estes sejam consultados" (fl.  405). Aduzem que "o
Sindicato não é o titular do direito perseguido, mas o postulante em nome próprio de direito
alheio.  Tem, portanto,  apenas a legitimação "ad processum".  Neste contexto,  para postular
direito alheio, é preciso que os titulares do direito lhe outorguem em foro de assembleia da
categoria, a autorização para o ingresso com ação" (fl. 406). Sustentam que não há prova nos
autos de que houve autorização pela categoria. Aduzem, ainda, que por se tratar de demanda
de natureza econômica, outro requisito que não foi observado foi a negociação prévia, antes do
ajuizamento de qualquer  ação judicial,  visando  solucionar  amigavelmente os  interesses da
categoria antes de instaurar o conflito (fl. 407). Postulam a extinção do processo sem resolução
do mérito, na forma do art. 267, IV, do CPC (fl. 408).

Com relação à alegada ausência de negociação prévia, não assiste razão às rés, visto que as
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tentativas de conciliação realizadas em juízo não resultaram êxito (ata de fls. 1001-1002).

No que se refere à autorização por meio de assembléia geral para o ajuizamento da ação,
entende este  juízo que não há necessidade,  eis  que se depreende do texto constitucional
(inciso III, do artigo 8º) a possibilidade de o sindicato representar seus membros independente
da outorga de mandato expresso ou autorização por meio de assembléia geral.

Ressalte-se que o Colendo TST já firmou entendimento de que é desnecessária autorização
por meio de assembléia geral, conforme demonstra o precedente a seguir transcrito:

SUBSTITUIÇÃO  PROCESSUAL.  ILEGITIMIDADE  ATIVA  DO  SINDICATO.  I  A
Súmula/TST nº 310 foi cancelada em acórdão da SBDI Plena do TST. II - A partir
dessa nova orientação jurisprudencial,  é  forçoso considerar  que a  substituição
processual  não  se  acha  mais  restrita  às  hipóteses  contempladas  na  CLT,
abrangendo doravante interesses individuais homogêneos, interesses difusos e os
coletivos em sentido estrito. III - Os interesses individuais homogêneos, por sua
vez, se apresentam como subespécie dos interesses transindividuais ou coletivos
em sentido lato. Referem-se a um grupo de pessoas que transcendem o âmbito
individual,  embora  não  cheguem  a  constituir  interesse  público.  Para  a
admissibilidade da tutela desses direitos ou interesses individuais, é imprescindível
a  caracterização  da  sua  homogeneidade,  isto  é,  sua  dimensão  coletiva  deve
prevalecer sobre a individual, caso contrário os direitos serão heterogêneos, ainda
que  tenham origem comum.  IV  -  Vem a  calhar  a  norma  do  artigo  81  da  Lei
8.078/90  (Código  de  Defesa  do  Consumidor),  segundo  a  qual  são  interesses
individuais  homogêneos  os  interesses  de  grupo  ou  categoria  de  pessoas
determinadas ou determináveis, que compartilhem prejuízos divisíveis, de origem
comum.  Nessa  categoria  acha-se  enquadrado  o  interesse  defendido  pelo
sindicato-recorrido,  tendo  em  conta  a  evidência  de  todos  os  empregados  da
recorrente  terem  compartilhado  prejuízos  divisíveis,  de  origem  comum.  V  -
Consolidada nesta Corte, na esteira do posicionamento do STF de o inciso III do
artigo  8º  da  Constituição  ter  contemplado  autêntica  hipótese  de  substituição
processual  generalizada,  em relação  a  qual,  aliás,  não  é  exigível  deliberação
assemblear nem é imprescindível a outorga de mandato pelos substituídos, pois é
o substituto que detém legitimação anômala para a ação, o alcance subjetivo dela
não mais se limita aos associados da entidade sindical, alcançando, ao contrário,
todos  os  integrantes  da  categoria  profissional.  VI  -  Por  conta  dessa  nova  e
marcante  singularidade  da  substituição  processual,  no  âmbito  do  processo  do
trabalho, não se divisa a pretendida ofensa aos artigos 5º, II e XXI, e 8º, III, da
Constituição  Federal  e  6º  do  CPC,  tampouco  a  higidez  da  divergência
jurisprudencial  com  arestos  já  superados,  vindo  à  baila,  como  óbice  ao
conhecimento do recurso de revista, o que preconiza a Súmula/TST nº 333. VII
Recurso  não  conhecido.  (...)  Recurso  não  conhecido."  (TST  -  RR  n°
565/2004-701-04-00 - Relator Ministro Barros Levenhagen - DJ 15/09/2006).

Preliminar que se rejeita.

6. Da inépcia da inicial - rol dos substituídos

Afirmam  as  reclamadas  que  o  sindicato  autor  deixou  de  qualificar  os  substituídos
individualmente na petição inicial,  em desatendimento ao artigo 840, parágrafo 1º,  da CLT.
Alegam  que,  embora  o  sindicato  atue  como  substituto  processual  dos  associados,  os
substituídos podem, individualmente, antes da sentença, desistirem da ação ou transacionar
nos autos, impondo-se, portanto, sejam os mesmos individualizados e qualificados na petição
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inicial  (fl.  403).  Mencionam que ante  a  manifesta  inobservância dos ditames legais  para a
propositura da presente ação, impõe-se que a inicial seja declarada inepta, extinguindo-se o
feito sem resolução do mérito (fl. 403).

No que diz respeito à apresentação do rol de substituídos, entende este juízo que, nos termos
do inciso III do artigo 8º da Constituição da República, a apresentação do rol de substituídos
com a petição inicial não se faz necessária, pois em se reconhecendo a existência de direitos
homogêneos, a individualização se realiza por ocasião da execução.

Rejeita-se.

7. Da litispendência

Pretendem as reclamadas que seja decretada a extinção do pedido sem resolução do mérito,
"na forma do artigo 267, V, do Código de Processo Civil" (fl. 409), em face dos empregados
substituídos que individualmente ajuizaram demanda idêntica à presente, sob pena de violação
do princípio do enriquecimento sem causa (fls. 410).

Razão não lhes assiste.

A presente ação foi ajuizada pelo sindicato profissional na qualidade de substituto processual.

Conforme dispõe  o  artigo  104,  do Código  de Defesa  do  Consumidor  "As  ações  coletivas,
previstas nos incisos I e II, do parágrafo único, do artigo 81, não induzem litispendência para as
ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os
incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for
requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento
da ação coletiva".

Depreende-se de tal dispositivo que caso os autores de ações individuais em que se formule o
mesmo pedido da presente demanda não tenham requerido a suspensão de suas respectivas
ações, ao terem ciência da presente demanda, estão excluídos dos efeitos da ação coletiva,
não havendo que se falar em litispendência.

Cita-se o seguinte precedente:

RECURSO  DE  REVISTA.  LITISPENDÊNCIA.  AÇÃO  COLETIVA  x  AÇÃO
INDIVIDUAL.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  Esta  Corte,  com  fulcro  no  art.  104  do
Código de Defesa do Consumidor, tem entendido que não configura litispendência
a ação coletiva, proposta pelo sindicato na qualidade de substituto processual, e a
ação  individual,  promovida  pelo  substituído.  Precedentes.  Recurso  de  revista
conhecido e provido, no particular.

(RR  -  1589-28.2010.5.04.0232  ,  Relator  Ministro:  Emmanoel  Pereira,  Data  de
Julgamento: 26/06/2013, 5ª Turma, Data de Publicação: 02/08/2013).

Rejeita-se.

8. Da coisa julgada

A sentença não se aplica aos empregados que eventualmente tenham proposto ação idêntica
sobre o objeto da presente demanda e que tenham obtido decisão com resolução de mérito
transitada em julgado.
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9. Da ilegitimidade ativa - empregados não associados

As rés pleiteiam a decretação da extinção do processo sem resolução do mérito em relação
aos  trabalhadores  não  associados  ao  sindicato  autor.  Sustentam  que  como  substituto
processual  o  sindicato  autor  possui  legitimidade  ativa  para  representar  somente  os  seus
associados (fl. 409).

Por se tratar de situação idêntica, considerando-se os princípios da segurança jurídica e da
celeridade, adota-se como razões de decidir os fundamentos expostos no acórdão proferido
nos  autos  00838-2015-024-09-00-0  -  0000838-69.2015.5.09.0024  (RO),  proferido  pela
Desembargadora Claudia Cristina Pereira, publicado em 9.7.2018, em que são partes: V SINEL
SIND DOS TRAB. NAS EMPRESAS CONCESSIONARIAS DE ENERGIA ELTR DE FONTES
HIDR. OU ALT DE P.  GROSSA, COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA, recorrente,  e
COMPANHIA  PARANAENSE  DE  ENERGIA,  SINEL  SIND  DOS  TRAB.  NAS  EMPRESAS
CONCESSIONARIAS DE ENERGIA ELTR DE FONTES HIDR. OU ALT DE P. GROSSA, como
recorridos, a seguir transcritos:

(...)

Conforme já explicitado no item anterior, atualmente predomina o posicionamento
doutrinário e jurisprudencial da representatividade ampla do sindicato na busca da
tutela  jurisdicional  de  toda  a  categoria,  motivo  que  rendeu  inclusive  o
cancelamento da Súmula 310 do C. TST..

Peço venia para transcrever a ementa jurisprudencial paradigmática do C. STF:

"CONSTITUCIONAL.  SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.  SINDICATO.  ART.  8º,  III
DA  CF/88.  PRECEDENTE  DO  PLENÁRIO.  ACÓRDÃO  NÃO  PUBLICADO.
ALTERAÇÃO  NA  COMPOSIÇÃO  DO  STF.  ORIENTAÇÃO  MANTIDA  PELA
CORTE."I- O Plenário do Supremo Tribunal Federal deu interpretação ao art. 8º, III
da  Constituição,  e  decidiu  que  os  sindicatos  têm legitimidade  processual  para
atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos
interesses da categoria por ele representada."

A  respeito  do  tema,  comentando  o  posicionamento  do  E.  STF,  Mauro  Schiavi
pondera que (in Manual  de Direito Processual  do Trabalho -  Ed. Ltr  -  p.  240):
"Desse modo, de acordo com a atual posição do STF, pensamos que o art. 8º, III,
consagrou a substituição processual dos membros da categoria (associados e não
associados) para os direitos individuais homogêneos dos substituídos, vale dizer:
os que têm origem comum, pois se originam do mesmo fato, cujos titulares são
determinados e o interesse é divisível."

Nesse mesmo sentido, cito a seguinte ementa do TST, que ratifica o entendimento
acerca da ampla atuação do sindicato como substituto processual:

RECURSO  DE  REVISTA  EM  FACE  DE  DECISÃO  PUBLICADA  ANTES  DA
VIGÊNCIA  DA  LEI  Nº  13.015/2014  .  ILEGITIMIDADE  ATIVA  AD  CAUSAM  -
SINDICATO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL (arguição de violação dos artigos
5º, II e LV, da CF, 8º, III, da CF, 267, I e VI, 283, 295, I e II, 396 e 367 do CPC de
1973,  contrariedade  à  OJ  da  SDC  nº  8  e  divergência  jurisprudencial).  O
posicionamento pacificado no TST, na mesma linha da Suprema Corte, é o de que
as entidades sindicais profissionais detêm amplo espectro de atuação na defesa
dos interesses da categoria, possuindo legitimidade para atuar como substitutas
de um único empregado ou de pequenos grupos, ainda que formados por não
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associados,  em processos cujas controvérsias recaiam sobre direitos coletivos,
individuais homogêneos ou, ainda, subjetivos específicos, não se havendo sequer
falar em necessidade de autorização expressa ou de juntada de rol de substituídos
como  condição  de  procedibilidade  da  reclamação  .  Precedentes,  inclusive  da
SBDI-1.  Recurso  de  revista  não  conhecido  .  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  -
EMPREGADAS QUE JÁ SE ENCONTRAVAM DESLIGADAS DA EMPRESA NA
DATA  DE  AJUIZAMENTO  DA  RECLAMAÇÃO  (arguição  de  divergência
jurisprudencial).  Não  se  há  falar  em  extinção  do  processo  em  relação  às
trabalhadoras já desligadas da empresa na data de ajuizamento da reclamação,
porquanto o comando constitucional inserto no inciso XXIX do artigo 7º da CF lhes
assegura  a  ação  até  dois  anos  após  a  extinção  do  contrato  de  trabalho.
Observado o prazo prescricional, remanesce o direito de serem substituídas pelo
sindicato  perante  a  Justiça  do  Trabalho  .  Recurso  de  revista  conhecido  por
divergência jurisprudencial e desprovido . (...) CONCLUSÃO: Recurso de revista
parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TST - RR: 37852720125120054,
Relator: Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 03/05/2017, 3ª
Turma, Data de Publicação: DEJT 05/05/2017) (grifo nosso)

Por tais motivos,rejeito a preliminar.

Diante do exposto, rejeita-se a preliminar.

10. Da exclusão do polo passivo - Copel Renováveis S.A.

Conforme documento de fl. 462, a Copel Renováveis foi extinta, motivo pelo qual, extingue-se o
processo sem resolução do mérito em relação à sexta ré.

PREJUDICIAL DO EXAME DO MÉRITO

1. Da prescrição total

Invocam  as  rés  a  prescrição  bienal  das  parcelas  eventualmente  deferidas  que  atinjam
membros da categoria profissional  desligados da Copel há mais de dois anos contados da
propositura da ação (fl. 412).

Regularmente  arguida,  declara-se  a  prescrição  total  de  quaisquer  verbas  postuladas
referentes  aos  contratos  de  trabalho  dos  substituídos  que  foram  desligados  dos  quadros
funcionais das rés antes de 28.8.2017, considerando a projeção do aviso prévio, conforme
prevê o artigo 7º, XXIX da Constituição da República.

2. Da prescrição total - auxílio alimentação

O direito de ação quanto às parcelas relativas ao auxílio alimentação não está fulminado pela
prescrição total como alegado pelas rés (fl. 412), porque não prescreve o direito ao auxílio e às
diferenças, mas tão somente o direito às parcelas já atingidas pelo quinquênio. Trata-se de
parcela decorrente de previsão legal, que atrai a incidência de hipótese excepcional prevista na
Súmula nº 294 do C. TST. Rejeita-se.

3. Da prescrição quinquenal
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Acolhe-se a prejudicial, limitando-se qualquer condenação oriunda desta sentença às parcelas
legalmente exigíveis desde 28.8.2014, na forma do que estabelece o artigo 7º, inciso XXIX, da
Constituição da República.

A  prescrição  alcança  também as  parcelas  do  FGTS,  eis  que  a  decisão  do  STF  no  ARE
709.212/DF, com repercussão geral,  reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo 5º do
artigo  23  da  Lei  nº  8.036/1990,  aplicando-se  o  entendimento  ali  exposto  às  demandas
propostas a partir de 13.11.2014 (data da decisão proferida pelo STF), sendo esse o caso dos
presentes autos.

DO MÉRITO

1. Da responsabilidade

Postula o autor a condenação solidária da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta rés, sob o
argumento de que fazem parte do mesmo grupo econômico.

Ante  a  ausência  de  contestação  pelas  reclamadas,  reconhece-se  a  existência  de  grupo
econômico, razão pela qual deverão as reclamadas responder solidariamente pelo pagamento
de  eventuais  créditos  trabalhistas  da  parte  autora,  nos  termos  do  disposto  no  artigo  2º,
parágrafo 2º, da CLT.

Acolhe-se.

2. Da integração da ajuda alimentação

Pleiteia o autor, SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANÁ, a declaração da
natureza salarial  da parcela  "Auxílio  Alimentação",  paga em dinheiro sem qualquer  tipo de
desconto aos trabalhadores até 1996, e consequentemente, a condenação das Reclamadas à
incorporação  das  diferenças  salariais  decorrentes  da  declaração  acima  pleiteada.  Postula
reflexos em horas extras, e com estas, sobre DSR, Adicional de Tempo de Serviço (anuênio),
AC-DRT-192/3/94, férias acrescidas do terço constitucional, abono de férias (cláusula 29ª ACT
2012/2013,  cláusula  29ª  ACT  2013/2014,  cláusula  3ª  ACT  2014/2015,  cláusula  29ª  ACT
2015/2016, cláusula 29ª ACT 2016/2017, cláusula 29ª do ACT 2017/2018, cláusula 15ª do ACT
2018/2019), 13° salário, adicional  de periculosidade, FGTS, e demais consectários legais e
benefícios que tomem salário como base de cálculo (fls. 11-12).

Em defesa as reclamadas afirmam que desde 1997 são filiadas ao PAT e que a parcela ajuda
alimentação vem sendo paga por força de acordo coletivo de trabalho, sem natureza salarial,
durante todo o período imprescrito.

Incontroverso  o  fato  de  que  os  substituídos  recebiam,  até  dezembro/1996,  o  auxílio
alimentação em dinheiro,  por  meio  da Fundação Copel,  não tendo as reclamadas,  sequer
alegado que naquela ocasião estariam inscritas no PAT, como também não se evidencia a
existência  de instrumento normativo afastando a natureza salarial  da parcela  para referido
período.

No  caso  em apreço,  entende  este  juízo  que  as  rés  não  poderiam  alterar  condição  mais
vantajosa já integrada ao contrato de trabalho dos substituídos, conforme estipula o artigo 468
da  CLT,  ressaltando-se  que  a  posterior  inscrição  ao  PAT  pelas  rés  não  descaracteriza  a
natureza salarial da verba.
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Desta forma, reconhece-se que o auxílio alimentação possui natureza salarial, devendo compor
o conjunto remuneratório dos substituídos para todos os efeitos legais, conforme disposto na
Súmula 241 do C. TST.

Nesse sentido, cita-se o seguinte precedente:

I  -  RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. 1. NULIDADE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Preliminar que se deixa de examinar, com base
no art. 249, § 2º, do CPC. 2. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA.
Dispõe o "caput" do art. 468 da CLT que "nos contratos individuais de trabalho só
é lícita a alteração das respectivas condições, por mútuo consentimento, e, ainda,
assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado,
sob pena de nulidade de cláusula infringente desta garantia". Esse é o comando
que o item I  da Súmula 51 do TST reitera.  Portanto,  a  alteração da natureza
jurídica do auxílio-alimentação, seja pela adesão do empregado ao Programa de
Alimentação  do  Trabalhador,  seja  pela  superveniência  de  norma  coletiva,  não
alcança os empregados que já recebiam a parcela em sua concepção original.
Inteligência da OJ 413 da SBDI-1/TST. Recurso de revista conhecido e provido. II -
RECURSO DE REVISTA DA COPEL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº
13.015/2014.  1.  PROGRAMA  DE  INCENTIVO  À  DEMISSÃO  VOLUNTÁRIA.
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO DAS PARCELAS DISCRIMINADAS
NO  TERMO  DE  RESCISÃO  DO  CONTRATO.  "A  transação  extrajudicial  que
importa rescisão do contrato de trabalho ante a adesão do empregado a plano de
demissão  voluntária  implica  quitação  exclusivamente  das  parcelas  e  valores
constantes  do  recibo"  (OJ  n° 270  da  SBDI-1/TST).  Recurso  de  revista  não
conhecido.  2.  HORAS EXTRAS.  DIVISOR APLICÁVEL.  Diante  da  redação  do
inciso I do § 1º-A do art. 896 da CLT, conferida pela Lei nº 13.015/2014, não se
conhece do recurso de revista quando a parte não indicar o trecho da decisão
recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo.
Recurso  de  revista  não  conhecido.  (  RR  -  1446-83.2013.5.09.0009  ,  Relator
Ministro:  Alberto  Luiz  Bresciani  de  Fontan  Pereira,  Data  de  Julgamento:
02/12/2015, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 11/12/2015).

Nestas  condições,  as  reclamadas  restam  condenadas  a  efetuarem  a  integração  à
remuneração  de cada um dos substituídos que tenha sido contratado pelas empresas rés
anteriormente ao mês de dezembro/1996, e que, portanto, tenha recebido o valor do auxílio em
dinheiro, do valor da alimentação recebido no período imprescrito.

Deferem-se reflexos em férias acrescidas de 1/3, horas extras pagas, adicional por tempo de
serviço, adicional de periculosidade, 13º salário, FGTS (8% para os contratos vigentes e para
os contratos cuja modalidade de desligamento ocorreu por pedido ou por justa causa, e 11,2%
para os contratos que findaram na modalidade despedida sem justa causa), e demais parcelas
salariais. Não há reflexos em DSR eis que não há na exordial, e nem se verifica pelas fichas
financeiras, qualquer menção a salário que não seja mensal.

3. Da justiça gratuita

Indefere-se  o  pedido  de  justiça  gratuita,  eis  que  o  sindicato  atua  em nome próprio,  não
preenchendo os requisitos legais da Lei 1.060/50.

4. Dos honorários sucumbenciais
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Tratando-se de ação ajuizada após 11.11.2017, e tendo em vista que a parte autora teve parte
de  suas  pretensões  acolhidas,  nos  termos  do  parágrafo  2º,  do  artigo  791-A,  da  CLT,
condenam-se  as  primeira,  segunda,  terceira,  quarta  e  quinta  reclamadas  a  pagarem
honorários de sucumbência ao advogado da parte reclamante sobre o valor dado à causa,
antes dos descontos legais.

Entende  este  juízo que  os  honorários  para  a  parte  ré  somente incidem sobre os  pedidos
inteiramente rejeitados, o que não se vislumbra no presente caso.

Observado  o  grau  de  zelo  profissional,  o  lugar  da  prestação  do  serviço,  a  natureza  e  a
importância  da  causa,  o  trabalho  realizado  pelo  advogado e  o  tempo  exigido  para  o  seu
serviço, fixam-se os honorários em 5% (cinco por cento).

5. Dos descontos previdenciários e fiscais

De acordo com o entendimento jurisprudencial consubstanciado na Súmula 368 do Colendo
TST, esta Justiça Especializada é competente para determinar recolhimentos previdenciários e
fiscais provenientes das sentenças que proferir.

Assim, revendo posicionamento anteriormente adotado, passa-se a adotar o entendimento de
que a dedução do valor devido a título de imposto de renda deverá ser feita, observadas as
parcelas tributáveis, pelo regime de competência, mês a mês, nos termos do artigo 12-A da Lei
7.713/88, de 22/12/1988, com a redação dada pela Lei nº 13.149/2015 (Inciso VI, da Súmula
368 do C. TST), excluída a contribuição previdenciária e os juros de mora (OJ 400, da SBDI-1
do C. TST), devendo a reclamada efetuar e comprovar seu recolhimento.

No que tange às contribuições previdenciárias, dado o disposto no inciso VIII do artigo 114 da
Constituição Federal e parágrafo único do artigo 876 da CLT, determina-se o recolhimento pela
empregadora dos valores devidos pela mesma e pela empregada com a comprovação nos
autos no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado da sentença.

A parcela  devida pela empregada sobre os descontos fiscais  e  previdenciários deverá ser
abatida de seu crédito (Inciso II, da Súmula 368 do C. TST).

Para o cálculo das retenções previdenciárias deverá ser observado o mês da competência,
apurando-se os valores mês a mês (Inciso III, da Súmula 368 do C. TST). Não deverão ser
incluídas  no  cálculo  as  parcelas  indenizatórias,  o  FGTS,  e  os  juros.  Por  fim,  deverá  ser
considerado o valor já recolhido a título de previdência social por ocasião do pagamento dos
salários.

6. Da atualização monetária - índice

A questão referente à aplicação do índice de correção monetária deverá ser discutida em fase
de execução, eis que a esta diz respeito.

7. Da litigância de má fé

Não se vislumbrou nos presentes autos litigância de má fé, razão pela qual se rejeita o pedido
das reclamadas no sentido de condenar a parte autora como litigante de má fé.
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III. Dispositivo

Diante do exposto, extingue-se o processo sem resolução do mérito com relação à reclamada
FUNDACAO  COPEL  DE  PREVIDENCIA  E  ASSISTENCIA  SOCIAL  e  à  ré  COPEL
RENOVÁVEIS S.A. e ACOLHEM-SE os pedidos elencados na ação trabalhista proposta por
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANA em confronto de COMPANHIA
PARANAENSE  DE  ENERGIA,  COPEL  GERACAO  E  TRANSMISSAO  S.A.,  COPEL
DISTRIBUICAO S.A.,  COPEL TELECOMUNICACOES S.A.,  COPEL COMERCIALIZACAO
S.A., condenando-se as rés, de forma solidária, a efetuarem a integração e o pagamento dos
reflexos, nos termos e parâmetros da fundamentação que passa a fazer parte deste dispositivo.

Honorários sucumbenciais na forma fixada na fundamentação.

Juros e correção monetária na forma da lei, esta a partir do mês da exigibilidade do crédito, e
não a partir do mês da prestação de serviços.

O  empregado  que  pretender  a  liquidação  desta  sentença  deverá,  comprovando  a
condição de substituído neste processo, ajuizar individualmente ação própria na classe
de Cumprimento de Sentença.

Custas pela rés no importe de R$ 800,00 calculadas sobre o valor provisoriamente arbitrado à
condenação de R$ 40.000,00, sem prejuízo de complementação ao final.

Intimem-se as partes (fl. 1002).

Cumpra-se no prazo legal.

Nada mais.

CURITIBA, 24 de Novembro de 2019

SANDRA MARA FLUGEL ASSAD
Juiz Titular de Vara do Trabalho

Assinado eletronicamente por: [SANDRA MARA FLUGEL ASSAD] -

21f6ed4
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