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RELATÓRIO

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

ORDINÁRIO  TRABALHISTA  (1009),  provenientes  da  MM.  12ª  VARA  DO  TRABALHO  DE

CURITIBA.

A ação coletiva ordinária foi ajuizada em  28.08.2019.

Inconformadas  com  a  r.  sentença  de  fls.  1034/1044  datada  de

24.11.2019, complementada pela decisão resolutiva de embargos declaratórios de fls. 1073/1077,

ambas proferidas pela Excelentíssima Juíza do Trabalho Sandra Mara Flugel Assad, que acolheu

os pedidos, recorrem as partes, tempestivamente.

O  Sindicato  autor,  por  meio  do  RECURSO  ORDINÁRIO  de  fls.

1083/1098, apresentado em 26.12.2019, postula a reforma da r. sentença quanto aos seguintes

pedidos:  a)  competência  da  Justiça  do  Trabalho;  b)  honorários  sucumbenciais  e  c)  índice  de

correção monetária.

As primeira, segunda, terceiras, quarta, quinta e sexta rés, por meio

do RECURSO ORDINÁRIO de fls. 1100/1134, apresentado em 29.01.2020, postulam a reforma da

r. sentença quanto aos seguintes pedidos: a) preliminares - pedido de sobrestamento - auxílio-

alimentação previsto em acordo coletivo de trabalho - repercussão geral reconhecida pelo tema
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1046 do STF; b) nulidade da decisão - omissão - "demais parcelas salariais"; c) inépcia da inicial -

rol  de  substituídos;  d)  ausência  de  direitos  individuais  homogêneos  -  ilegitimidade  ativa  do

Sindicato; e) inexistência de autorização em assembleia para o ajuizamento de ação - ausência de

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; f) ausência de

pressuposto  processual  -  inépcia  da petição inicial  -  necessidade  de indicação de valores na

inicial; g) ilegitimidade ativa do sindicato autor em relação aos empregados não associados; h)

prejudicial  de mérito  -  prescrição total  do direito à  integração da parcela não assegurada por

preceito de lei - Súmula 294 do C. TST; i) auxílio-alimentação - período imprescrito - OJ 133 da

SDI1 - natureza indenizatória da parcela - reflexos; j) reflexos - parcela ATS - adicional por tempo

de serviço; l) reflexos em 13º salário; m) adicional de periculosidade; n) existência de negociação

coletiva - inexistência de assimetria de poder - aplicação do artigo 7º, XXVI da CF; o) litigância de

má-fé do Sindicato e p) obrigação de fazer - parcela vincenda.

Custas recolhidas.

Depósito recursal efetuado.

A sétima ré, por meio do RECURSO ORDINÁRIO de fls. 1140/1148

apresentado em 30.01.2020, postula a reforma da r. sentença quanto aos honorários advocatícios

sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pela primeira, segunda, terceira, quarta,

quinta e sexta rés às fls. 1166/1178; pelo Sindicato autor às fls. 1179/1201 e pela sétima ré às fls.

1202/1211.

Os autos não foram remetidos ao Ministério Público do Trabalho, em

virtude do disposto nos artigos 28 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da

Justiça do Trabalho e 45 do Regimento Interno deste Tribunal.

FUNDAMENTAÇÃO

ADMISSIBILIDADE

Não conhecimento do recurso ordinário do Sindicato autor

(arguida nas contrarrazões das rés)

As rés, em contrarrazões, pugnam pelo não conhecimento do recurso

do Sindicato autor, sob o argumento, em síntese, de que o apelo não ataca os fundamentos da
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decisão.

Não se considera violado o princípio da dialeticidade. Também não se

enquadra o caso à hipótese preconizada na Súmula 422 do C. TST, em especial porque esta se

volta para o não conhecimento de recursos para o TST, não sendo este claramente o caso.

Rejeito.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  CONHEÇO  DOS

RECURSOS DAS PARTES e das contrarrazões.

MÉRITO

Recurso das primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta rés

(análise preferencial diante das matérias aduzidas)

a) pedido de sobrestamento - auxílio-alimentação previsto em acordo coletivo
de trabalho - repercussão geral reconhecida pelo tema 1046 do STF

As recorrentes alegam que o Supremo Tribunal Federal em razão do

Recurso  Extraordinário  1.121.633-GO,  determinou  a  suspensão  de  todos  os  processos  que

versem sobre a validade das normas coletivas que reduzam direitos trabalhistas (Tema 1046).

Menciona que o TST reconheceu que a decisão do STF abrange todos os processos que versem

sobre o tema constitucional cuja repercussão geral foi reconhecida, qual seja, a validade de norma

coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não reconhecido na Constituição da República.

Com base na decisão do TST de suspensão de todos os processos

que  tratam  da  validade  de  norma  coletiva  que  limita  ou  restringe  direito  trabalhista  não

reconhecido na Constituição da República, requer a suspensão do presente processo, uma vez

que  discute  a  validade  de  norma  coletiva  que  previu  a  natureza  indenizatória  do  auxílio

alimentação nos Acordos Coletivos de Trabalho firmados desde 1997 (7º, XXVI, da CF).

O MM. Juízo a quo assim entendeu (fl. 1035):

"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." (grifos no original).

Contudo, na hipótese dos autos, não se discute nos presentes autos
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sobre  validade  de  norma  coletiva  de  trabalho  que  limita  ou  restringe  direito  trabalhista  não

assegurados constitucionalmente. A celeuma refere-se ao auxílio-alimentação pago desde o início

da contratualidade,  com natureza salarial,  ante a inexistência de qualquer  previsão em norma

coletiva acerca da natureza indenizatória. Desse modo, ainda que tenha, posteriormente, as rés

aderido ao PAT, ou celebrado pactuação coletiva alterando a natureza da parcela, esta não se

aplica aos substituídos, tendo em vista condição inicial mais benéfica.

Diante do exposto, não há falar na suspensão do processo, na forma

determinada pelo Ofício nº 5/SEJ/2019 do STF.

b) nulidade da decisão - omissão - "demais parcelas salariais"

As rés argumentam que houve o pedido de esclarecimento em sede

de embargos de declaração sobre quais são os reflexos deferidos pelo MM. Juízo de primeiro

grau.  Explica  que  não  houve  o  esclarecimento  o  que  importa  em  violação  ao  princípio  do

contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica. Requer seja declarada nula a presente

sentença, determinando a remessa dos autos ao d. Juízo a quo, a fim de estabelecer quais são as

demais parcelas salariais.

 Depreende-se dos termos da r. sentença, os seguintes termos:

"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.(...)".

Em embargos de declaração, as rés mencionaram que o magistrado

não analisou a defesa respectiva dos reflexos "parcela ATS - Adicional por tempo de serviço"; "

reflexos em 13º";  e "adicional de periculosidade".  Pediu,  ainda, "sejam indicadas quais são as

"demais  parcelas  salariais"  nas  quais  incidirão  o  reflexo  da  verba  alimentação,  sob  pena  de

caracterização de omissão, bem como, violação do princípio do contraditório e ampla defesa, pois

não há como recorrer de forma genérica, sem especificar todos os reflexos." (fl. 1066).

Na r. sentença de embargos de declaração, complementou (fl. 1079):

"b) Dos reflexos do auxílio alimentação

As embargantes sustentam que a sentença se omitiu ao analisar a defesa em relação aos reflexos em "- 3.2.2 -

parcela ATS - Adicional por tempo de serviço; - 3.2.7 - reflexos em 13º; - 3.2.10 - adicional de periculosidade".
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De fato as embargantes rebateram na defesa a incidência de reflexos em adicional por tempo de serviço, 13º salário e

adicional de periculosidade (fls. 432, 434 e 438), contudo, a decisão embargada tratou expressamente destes reflexos

(fl. 1041). Portanto, a arguição das embargantes cinge-se ao resultado do julgamento, o que não é viável discutir pela

via estreita ora elegida.

Rejeitam-se os embargos declaratórios."  (grifos no original).

Inicialmente, não há que se falar em devolução dos autos à origem.

Em que pese verificar que não houve o esclarecimento sobre quais seriam as parcelas salariais,

saliento que em face do efeito devolutivo, cabe a este órgão ad quem apreciar todas as questões

suscitadas e discutidas no feito, não se concretizando prejuízos à parte, que terá analisadas tais

questões e, portanto, não se justifica a decretação de nulidade da r. decisão. Cabe a esta E. 4ª

Turma rever a decisão originária, pois o recurso ordinário devolve ao Tribunal o conhecimento de

toda a matéria impugnada.

Assim, ainda que haja omissão na r.  sentença,  a matéria pode ser

apreciada em sede de recurso ordinário, inexistindo nulidade a ser declarada.

Rejeito.

c) inépcia da inicial - rol de substituídos e d) ausência de direitos individuais
homogêneos - ilegitimidade ativa do Sindicato

(análise conjunta dos tópicos)

As recorrentes asseveram que o Sindicato autor deixou de qualificar

os substituídos individualmente na petição inicial, em franco desatendimento ao artigo 840, § 1º,

c.c. artigo 839, "a", da CLT. Salienta que "embora o Sindicato atue como substituto processual dos

associados,  os  substituídos  processualmente  podem,  individualmente,  antes  da  sentença  de

primeira instância desistirem da ação ou transacionar nos autos, impondo-se, portanto, sejam os

mesmos individualizados e qualificados na petição inicial." (fl. 1104). Destaca que a ausência do

rol dos substituídos dificulta a defesa, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da

segurança  jurídica.  Requerem  seja  conhecido  e  provido  o  presente  Recurso  Ordinário  para

declarar a petição inicial inepta.

Argumentam  que  o  direito  postulado  "(...)  atingiria  apenas  os

substituídos que comprovassem os requisitos, ou seja, laboravam na COPEL antes de 1996 e

supostamente perceberam o auxílio alimentação, verificar possíveis reflexos salariais de cada um,

data  de  admissão  e  dispensa/demissão  de  cada  substituído,  ou  seja,  havendo  que
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necessariamente ser realizada a dilação probatória de forma individual. Esta espécie de direito

somente pode ser aferida em ação individual, por se tratar de direito individual heterogêneo, sendo

inviável em sede de ação coletiva." (fl. 1106)

Em síntese, alegam que não se tratam de direitos difusos, coletivos e

nem individuais homogêneos. Requerem o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do

Sindicato Autor e seja julgado extinto o feito sem resolução do mérito.

O MM. Juízo a quo assim se pronunciou (fls. 1035/1038):

"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
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
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(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.

[...]

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 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." (grifos no original).

A legitimação do sindicato para ajuizar ações decorre primariamente

de disposição constitucional inscrita no artigo 8°, III, da Lei Maior, que informa: "ao sindicato cabe

a defesa dos  direitos  e  interesses  coletivos e  individuais  da categoria,  inclusive em questões

judiciais  ou  administrativas".  Assim,  referida  norma  assegura  ao  sindicato  a  legitimação

extraordinária plena para agir no interesse de toda a categoria, defendendo todos e quaisquer

direitos  subjetivos  individuais  e  coletivos  de  seus  integrantes.  Partindo-se  da  premissa

constitucional, tem-se que as leis ordinárias que tratam sobre o assunto, com a lei de defesa dos

consumidores e a lei de ação civil pública, devem ser interpretadas à luz da Carta Magna.

Assim,  há  necessidade  de  uma  interpretação  mais  ampla  da

expressão "direitos individuais homogêneos", introduzida pelo CDC, ao qual se refere igualmente a

lei da ação civil pública, quando identifica o rol de direitos coletivos lato sensu. Mesmo porque a

finalidade das aludidas normas é a  defesa de direitos que alcançam todo o grupo em que o

indivíduo está inserido.
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No caso  em análise,  o  Sindicato  autor  busca  a  defesa  de direitos

individuais  homogêneos,  sendo objeto  da  demanda o reconhecimento da natureza salarial  da

parcela "auxílio alimentação" aos trabalhadores substituídos contratados anteriormente à previsão

por norma coletiva de sua natureza indenizatória, com posterior adesão ao PAT, e ao pagamento

de  seus  reflexos.  Evidente,  portanto,  que  se  cuida  de  interesses/direitos  individuais,  mas

homogêneos,  em  razão  da  similaridade  das  condições  de  trabalho  dos  substituídos  (origem

comum dos direitos pleiteados), sobretudo frente às peculiaridades da atividade desenvolvida. A

legislação brasileira classifica esta categoria de direitos dentre os direitos coletivos, que podem ser

pleiteados pelo substituto processual.

Nesse sentido, a classificação dos direitos coletivos prevista no direito

do consumidor (incisos do parágrafo único do art. 81 da Lei nº 8.078/90):

"Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

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

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

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

Assim, com amparo no inciso III do art. 8º da Constituição ("III - ao

sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em

questões judiciais ou administrativas") e no art.  3º da Lei  nº 8.073/90 ("As entidades sindicais

poderão  atuar  como  substitutos  processuais  dos  integrantes  da  categoria."),  o  sindicato  da

categoria tem legitimidade para pleitear direitos individuais homogêneos, na condição de substituto

processual.

Desnecessário  ainda  que  cada  um  dos  trabalhadores  outorgue

poderes  para  o  ajuizamento  da  ação,  uma  vez  que  a  Constituição  assegura  ao  sindicato  a

prerrogativa de pleitear em nome próprio o direito dos empregados,  representando não só os

sindicalizados, mas toda a categoria.

Acrescento as ementas do C. TST:

LEGITIMIDADE  ATIVA  DO  SINDICATO  SUBSTITUTO.  Consoante  diretriz
preconizada pelo Supremo Tribunal Federal, o art. 8º, III , da Constituição Federal,
permite  que  os  sindicatos  atuem como substitutos  processuais  de  forma  ampla,
ainda  que  de  não  associados,  de  pequenos  grupos  ou  mesmo  de  um  único
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substituído. Entendimento este perfilhado pela SBDI-1 do TST, consoante decidido
recentemente nos autos do processo de nº E-RR-990-38.2010.5.03.0064, julgado na
sessão de 19/03/2015, de relatoria do Ministro Lelio Bentes Corrêa: "A controvérsia
quanto à amplitude do instituto da substituição processual quedou superada pela
interpretação  conferida  pela  Suprema  Corte  ao  art.  8º,  III  ,  da  Constituição  da
República de 1988, no sentido de que expressamente autorizada a atuação ampla
dos entes sindicais na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos
integrantes da categoria respectiva, de maneira irrestrita. Daí o cancelamento da
Súmula n.º 310 do Tribunal Superior do Trabalho, cuja orientação impunha restrições
ao  instituto  que  a  nova  ordem  constitucional  não  mais  comporta.  Recurso  de
embargos conhecido e não provido." Tratando-se de pretensão ao pagamento de
reflexos  decorrentes  da  verba  de  auxílio-alimentação  aos  substituídos,  revela-se
legítima a atuação do sindicato como substituto processual. Recurso de revista não
conhecido. (RR-1243-19.2011.5.08.0010, 6ª Turma, Relator Ministro Augusto César
Leite de Carvalho, DEJT 23/05/2019).

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  .  RECURSO  DE  REVISTA  INTERPOSTO  NA
VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO AUTOR.
ARTIGO  8º,  III,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  DIREITO  INDIVIDUAL
HOMOGÊNEO. DIFERENÇAS DE 13º SALÁRIO E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
PELA  INTEGRAÇÃO  DA  GRATIFICAÇÃO  SEMESTRAL.  O  Supremo  Tribunal
Federal,  no  RE  883642/AL,  reafirmou  sua  jurisprudência  "  no  sentido  da  ampla
legitimidade  extraordinária  dos  sindicatos  para  defender  em  juízo  os  direitos  e
interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam,
inclusive  nas  liquidações  e  execuções  de  sentença,  independentemente  de
autorização dos substituídos ". A legitimidade extraordinária é de tal amplitude que o
sindicato  pode,  inclusive,  defender  interesse  de  substituto  processual  único  (E-
RR-1477-08.2010.5.03.0064,  relator  Ministro  Augusto  César  Leite  de  Carvalho,
DEJT  16/04/2015;  E-RR-990-38.2010.5.03.0064,  relator  Ministro  Lélio  Bentes
Correa, DEJT 31/03/2015). Assim, irrelevante a investigação acerca da natureza do
interesse tutelado pelo ente sindical em substituição processual, que é ampla. Ainda,
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de reconhecer a legitimidade do
sindicato para postular, na qualidade de substituto processual, tutela judicial para os
direitos  individuais  homogêneos  da  categoria  que  representa.  Na  hipótese,  o
sindicato pretende o pagamento de diferenças de repouso semanal remunerado e de
participação nos lucros pela integração da gratificação semestral, de modo que se
revela legítima a sua atuação na qualidade de substituto processual. Incidência da
Súmula 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento a que se
nega  provimento.  PRESCRIÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  DA  DECISÃO
DENEGATÓRIA NOS TERMOS EM QUE PROFERIDA. ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT.
SÚMULA Nº 422, I, DO TST. A parte recorrente não investe de forma objetiva contra
o fundamento do despacho denegatório  do seguimento do recurso de revista  no
tema em epígrafe, qual seja o não atendimento da exigência do art. 896, § 1º-A, I, da
CLT. Na minuta do agravo de instrumento, o recorrente limita-se a reiterar as razões
expostas no recurso de revista. Assim, o conhecimento do agravo de instrumento
esbarra no óbice da Súmula nº 422, I, do TST. Agravo de instrumento a que se nega
provimento.  DIFERENÇAS DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
INTEGRAÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES SEMESTRAIS E  NATALINAS. A Corte  de
origem condenou o reclamado a pagar aos substituídos diferenças de participação
nos lucros e resultados (PLR) decorrentes da integração da gratificação semestral e
da gratificação natalina. Segundo se extrai do acórdão, a PLR corresponde a um
percentual do salário-base , acrescido das verbas fixas de natureza salarial , mais
um valor fixo determinado . Consta ainda do acórdão recorrido que, embora a norma
coletiva exclua do conceito de salário a gratificação semestral "não mensalizada",
essa  não  é  a  hipótese  dos  autos,  pois  tal  gratificação  era  paga  mensalmente.
Portanto,  como  bem  decidiu  a  Corte  de  origem,  a  gratificação  semestral  e  a
gratificação natalina devem integrar a base de cálculo da PLR, haja vista a natureza
salarial de tais parcelas. Não se constata violação dos arts. 7º, XXVI, da CF e 114 do
CC; tampouco contrariedade à Súmula nº 277 do TST. Agravo de instrumento a que
se  nega  provimento.  DIFERENÇAS  DE  13º  SALÁRIO.  INTEGRAÇÃO  DA
GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL .  A  Corte  de  origem manteve  a  sentença  a  qual
deferiu  diferenças  de  décimo  terceiro  salário  decorrentes  da  integração  da
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gratificação semestral. Verifica-se do acórdão recorrido que o reclamado integra a
gratificação semestral no cálculo do 13º salário. Ademais, segundo o disposto na
Súmula nº 253 desta Corte, a gratificação semestral repercute, pelo seu duodécimo ,
na gratificação natalina. Nestes termos, verifica-se que a decisão foi proferida em
consonância com a jurisprudência desta Corte. Incide o óbice do art. 896, § 7º, da
CLT e da Súmula nº 333 do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
PARCELAS VINCENDAS . O recurso de revista, no tema, não está adequadamente
fundamentado,  nos  termos  do  art.  896  da  CLT,  pois  não  é  indicada  ofensa  a
dispositivo de lei e/ou da Constituição Federal, contrariedade a súmula desta Corte
ou a súmula vinculante do STF, tampouco divergência jurisprudencial.  Agravo de
instrumento  a  que  se  nega  provimento.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  A
indicação genérica de ofensa à Lei nº 5.584/70, além de constituir inovação recursal,
pois não arguida no recurso de revista, esbarra no óbice da Súmula nº 221 do TST.
Agravo de instrumento a que se nega provimento" (AIRR-20336-20.2014.5.04.0124,
2ª Turma, Relatora Ministra Maria Helena Mallmann, DEJT 19/06/2020).

Ademais,  a  magistrada  de  primeiro  grau  assim  determinou:  "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." (fl. 1055 - grifos no original) o que reforça que a individualização se realiza por

ocasião da execução.

Por tais fundamentos, mantenho o r. julgado.

e) inexistência de autorização em assembleia para o ajuizamento de ação -
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo

 As recorrentes sustentam que o Sindicato não é o titular do direito

perseguido, mas o postulante em nome próprio de direito alheio. Salientam que "(...) 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. Não é preciso autorização individual ou

procuração de cada associado." (fl. 1108 - grifos no original).

Pedem seja decretada a extinção do feito sem resolução do mérito.

A r. sentença de fls. 1047/1048 consigna os seguintes fundamentos:

"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
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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  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." (grifos no original).

Consoante  já  exposto,  nos  termos  do  art.  8º,  III,  da  Constituição
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Federal,  o  Sindicato  da  categoria  detêm legitimidade  para  propor  ação  visando  assegurar  o

cumprimento  de  direitos  e  interesses  de  todos  os  empregados  pertencentes  à  sua  categoria

profissional. Desse modo, com base no preceito constitucional, a defesa sindical dos direitos e

interesses coletivos ou individuais da categoria não depende, como pressuposto de validade, de

submissão prévia à deliberação por meio de assembleia ou mesmo autorização individual  dos

empregados associados ou não.

Mantenho o decidido.

f) ausência de pressuposto processual - inépcia da petição inicial -
necessidade de indicação de valores na inicial

Quanto  à  alegada  inépcia  da  inicial  referente  à  necessidade  de

indicação de valores na inicial, consta à fl. 1035 dos autos:

"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." (grifos no original).

As rés mencionam que o Sindicato autor "não liquidou corretamente

os pedidos, deixando de indicar a metodologia de cálculo que entende correta." (fl. 1109). Pugnam

pela reforma da r. decisão para determinar extinto o feito sem julgamento do mérito, com fulcro no

art. 330, I do CPC.

A  presente  reclamatória  trabalhista  foi  ajuizada  em  28.08.2019,

quando  já  vigente  a  Lei  13.467,  de  11.11.2017.  O  artigo  840  da  CLT  foi  alterado  pela  Lei

13467/2017, passando a estabelecer que a petição inicial da reclamação trabalhista deverá conter

a designação do juízo, qualificação das partes, breve exposição dos fatos de que resulte o litígio,

pedido certo, determinado e com a indicação do respectivo valor, além da data e assinaturas do

autor e seu representante legal.

Contudo, no presente caso trata-se de uma ação coletiva, razão pela
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qual acrescento que nos autos IAC 0001282-72.2018.5.09.0000, o Tribunal Pleno deste Regional

julgou o incidente de assunção de competência para reconhecer a possibilidade de formulação de

pedido genérico em ação que definindo para o Tema n. 3 a seguinte visa a tutela coletiva, Tese

Jurídica: INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TUTELA COLETIVA. POSSIBILIDADE

DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO. A generalidade é característica própria das tutelas

coletivas, na defesa de interesses de origem comum do direito, sem a exigência de quantificação

prévia. Portanto, reconhece-se neste incidente a possibilidade de formulação de pedido genérico

nas tutelas coletivas, sob os seguintes fundamentos:

"(...)  A  discussão  objeto  de  análise  nestes  autos  de  Incidente  de

Assunção de Competência refere-se, de forma ampla, "à possibilidade de formulação de pedido

genérico em ação que visa a tutela coletiva".

Partindo-se  do  pressuposto  fático  consignado  no  v.  acórdão,  no

sentido de que a demanda proposta pelo "sindicato autor visa tutelar os direitos de empregados da

primeira reclamada, ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A., lotados em sua base territorial e que

estejam sob a jurisdição do Juízo de origem, que teriam direito a diferenças salariais e reflexos em

decorrência de alteração contratual unilateral lesiva, no que se refere à forma de pagamento das

horas  extraordinárias  laboradas  em  feriados",  a  discussão  versa  sobre  direitos  individuais

homogêneos com titularidade determinada.

Os interesses individuais homogêneos, por serem decorrentes de uma

mesma situação e cujos titulares são plenamente identificáveis e divisíveis, são, acidentalmente,

coletivos.  Nesse  sentido,  o  escólio  do  professor  LUIZ  OTÁVIO  LINHARES  RENAULT:  "[...]

caracterizam-se pela divisibilidade e decorrem de origem comum; traços e filamentos iguais ou

similares,  advindos  da  mesma  situação  fática,  imprimi-lhes  a  marca  indelegável  da

homogeneidade. Seria como uma espécie e tipo plurissubjetivo trabalhista: o interesse pode ser

satisfeito individualmente por cada empregado, assim como coletivamente." (p. 51-64).

Não se trata de uma simples pluralidade de demandas, ou seja, de

litisconsórcio ativo facultativo, mas sim de uma única demanda coletiva cujo objetivo é defender os

direitos dos titulares igualmente lesados. Os interesses individuais homogêneos são espécie do

gênero direitos metaindividuais pois, conforme já ressaltado, apesar de se tratar de um direito

individual, podem perfeitamente ser exercidos de forma coletiva.

Desse  modo,  os  interesses  individuais  homogêneos  podem  ser
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qualificados como espécie do direito coletivo em sentido amplo, cujos titulares são essencialmente

individuais e que, por razões de conveniência, de economia processual e de política judiciária, são

acidentalmente tratados de maneira coletiva, como leciona José Carlos Barbosa Moreira citado na

obra de José Roberto Freire Pimenta (Tutela Metaindividual Trabalhista: A Defesa Coletiva dos

Diretos dos Trabalhadores em Juízo, p. 09-50).

Aliás, a tutela de direitos coletivos tem por finalidade facilitar que um

grupo maior de pessoas seja beneficiado com o julgamento que vier a ocorrer, sem prejuízo dos

direitos isolados de cada indivíduo e do exercício de ação individual.

Além do mais, primando-se pelos princípios da celeridade e economia

processual, a tutela visando à defesa coletiva de direitos individuais homogêneos garante uma

efetividade  maior  da  prestação  jurisdicional,  minimizando  o  ajuizamento  de  inúmeras  ações

individuais, e evitando o acúmulo e a sobrecarga do Poder Judiciário.

Daí decorre a legitimidade ativa do sindicato autor (artigo 8º, inciso III,

da  Constituição  Federal)  para  a  defesa  dos  direitos  e  interesses  coletivos  ou  individuais

homogêneos, tendo o próprio Supremo Tribunal Federal pacificado em sua jurisprudência que o

referido  inciso  estabelece  hipótese  de  substituição  processual  ampla  aos  sindicatos  (RE  nº

202.063-0), respeitada a natureza do direito postulado em juízo.

Por sua vez, o art. 81 do Código de Defesa do Consumidor estabelece

que a defesa coletiva será exercida quando se tratar de "direitos individuais homogêneos, assim

entendidos os decorrentes de origem comum" (inciso III). E o artigo 82 do referido diploma legal

prevê a respectiva concorrência de legitimados.

Sobre  o  tema,  destaca-se  ainda  a  doutrina  de  Carlos  Henrique

Bezerra Leite, ao dizer que os direitos individuais homogêneos "podem ser tutelados na Justiça do

Trabalho:  a)  no  processo  individual  por  meio  do  litisconsórcio  ativo  facultativo,  tendo  como

legitimados ad causam os próprios titulares do direito material; ou b) no processo coletivo, por

meio  de  substituição  processual,  tendo  como  legitimados  ativos  o  MPT  ou  os  sindicatos"

(Ministério Público do Trabalho. São Paulo: LTr, 2010, p. 189).

Por  outro  lado,  a  circunstância  de  a  demanda  envolver  discussão

acerca  de  direitos  que,  apesar  de  possuírem  origem  comum,  variam  conforme  situações

específicas, individualmente consideradas, "não é suficiente, por si só, para alterar a sua natureza
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jurídica, pois a homogeneidade do direito relaciona-se com a titularidade em potencial da

pretensão, e não com a sua quantificação" (AIRR - 84940-73.2006.5.03.0099 , Relator Ministro:

Walmir Oliveira da Costa, Data de Julgamento: 16/03 /2011, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT

25/03/2011) (destacou-se).

Colaciona-se, ainda, o seguinte entendimento do Tribunal Superior do

Trabalho:

LEGITIMIDADE  ATIVA  AD  CAUSAM  DO  SINDICATO  PROFISSIONAL  PARA
ATUAR  COMO  SUBSTITUTO  PROCESSUAL  DA CATEGORIA  PROFISSIONAL.
DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PEDIDO DE PAGAMENTO
DE HORAS EXTRAS.  ARTIGO 224,  §  2º,  DA CLT.  Nos termos do ordenamento
jurídico brasileiro e na esteira da jurisprudência iterativa desta Corte e do Supremo
Tribunal  Federal,  a substituição processual pelo  sindicato tem lugar em razão de
defesa de direitos ou interesses individuais homogêneos da categoria profissional
representada,  de forma ampla (art.  8º,  inciso III,  da CF/88).  Desse modo, o que
legitima  a  substituição  processual  pelo  sindicato  é  a  defesa  coletiva  de  direitos
individuais homogêneos, assim entendidos aqueles que decorrem de uma origem
comum relativamente a um grupo determinado de empregados. Esse requisito foi
devida e integralmente cumprido na hipótese em julgamento, na medida em que a
origem do pedido ora deduzido em Juízo é a mesma para todos os empregados do
banco reclamado que se enquadram na situação descrita nos autos.  Ressalta-se
que  a  homogeneidade  que  caracteriza  o  direito  não  está  nas  consequências
individuais no patrimônio de cada trabalhador advindas do reconhecimento desse
direito, mas sim no ato praticado pelo empregador de descumprimento de normas
regulamentares e de leis  e no  prejuízo  ocasionado à  categoria dos  empregados
como um todo, independentemente de quem venha a ser beneficiado em virtude do
reconhecimento  da  ilicitude  da  conduta  do  empregador.  Fica  caracterizada  a
origem comum do direito, de modo que legitime a atuação do sindicato, não a
descaracterizando o fato de ser necessária a individualização para apuração
do valor devido a cada empregado, uma vez que a homogeneidade diz respeito
ao  direito,  e  não  à  sua  quantificação,  até  porque  os  direitos  individuais
homogêneos não são direitos individuais idênticos, necessitando-se apenas
que decorram de um fato lesivo comum. A liquidação do direito eventualmente
declarado nesta ação para cada trabalhador substituído dependerá do exame das
particularidades afetas a cada um deles, de forma a verificar, em relação a cada um
deles,  se  e  em  que  medida  se  encontra  abrangido  pela  decisão  judicial  a  ser
proferida;  contudo,  a  necessidade  de  quantificação  dos  valores  devidos  não
desnatura a homogeneidade dos direitos e, portanto, não afasta a legitimidade ativa
do  substituto  processual.  Recurso  de  revista  não  conhecido.  (RR  -
526-25.2012.5.09.0016,  Relator  Ministro:  José  Roberto  Freire  Pimenta,  Data  de
Julgamento: 12/03/2019, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 15/03/2019)

Ainda especificamente no que diz respeito à necessidade de definição

de direitos dos ora tutelados, destaca-se que a individualização é realizada apenas na ocasião

de liquidação do julgado(Precedentes da C. 5ª Turma: RO 02626-2015-121-09-00-5, publicação

em 17/11/2017, Rel. Exmo. Des. Archimedes Castro Campos Junior; RO 44999-2015-005-09-00-6,

publicação em 17/11/2017, Rel. Exmo. Des. Marco Antonio Vianna Mansur).

Inclusive, não há falar nem em exigência de apresentação de rol

de substituídos ou autorização em assembleia, para possível individualização de direitos
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tutelados. O entendimento antes consubstanciado na Súmula 310, C. TST, já foi superado com o

cancelamento do enunciado por meio da Resolução nº 119/2003 do C. TST, uma vez que a ampla

legitimidade  conferida  aos  sindicatos  pelo  art.  8º,  III,  CF/88,  para  atuarem  na  defesa  dos

interesses  coletivos  da  categoria  representada,  torna  desnecessária  qualquer  autorização  dos

substituídos.

Portanto,  compartilha-se  do  mesmo  entendimento  do  Exmo

Desembargador Relator do v. acórdão originário, Cassio Colombo Filho, a respeito das demandas

envolvendo direitos coletivos, cujos fundamentos adoto como razão de decidir:

"... cumpre destacar que, diferentemente do que ocorre na sentença

proferida em ação civil pública destinada à tutela de interesses difusos ou coletivos, a qual pode

ser genérica, o comando sentencial proferido em ação coletiva destinada à defesa dos direitos

individuais  homogêneos  é  obrigatoriamente  genérico,  estabelecendo  apenas  o  an  debeatur

(existência da dívida), o quis debeatur (quem deve) e o quid debeatur (o que é devido), nada

dispondo sobre o valor devido e a quem é devido (quantum debeatur).

Neste  sentido,  cabe  esclarecer  que  esta  sentença  apenas

reconhece a responsabilidade genérica da parte ré, nada mencionando sobre a situação

particular  dos  titulares  dos  direitos  individuais  homogêneos,  sendo  ônus  destes

comprovar, na fase de liquidação de sentença, que são credores dos direitos reconhecidos

na decisão genérica".

Nas  palavras  de  CARLOS  HENRIQUE  BEZERRA  LEITE  "a  nova

figura de  liquidação  introduzida  pelo  CDC,  à  míngua  de  disciplinamento  legislativo  trabalhista

especial,  é  a  única  capaz  de  propiciar  o  pleno  acesso  dos  trabalhadores  substituídos

processualmente (na demanda coletiva cognitiva) à Justiça do trabalho, com a vantagem de que

somente ingressarão no feito quando já tiverem, a seu favor, uma sentença condenatória genérica

que  responsabiliza  o  réu  pelos  danos  causados.  cabendo-lhes  'provar,  tão  só,  o  nexo  de

causalidade, o dano e seu montante'" (BEZERRA, CARLOS HENRIQUE. Liquidação na Ação Civil

Pública: o processo e a efetividade dos direitos humanos enfoques civis e trabalhistas. São Paulo:

LTr, 2004, p.87).

Nesta senda, explica ADA PELLEGRINI GRINOVER que "antes da

condenação o bem jurídico tutelado é tratado de forma indivisível aplicando-se a toda coletividade

de maneira uniforme a decisão favorável ou não. [...] Diferentemente da liquidação tradicional, na
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liquidação da sentença de condenação genérica (individuais homogêneos) cada liquidante deverá

provar, em contraditório pleno e com cognição exauriente, a existência de seu dano pessoal e seu

nexo  etiológico  com  o  dano  globalmente  causado  além  de  liquida-lo"  (GRINOVER,  ADA

PELLEGRINI. Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, Forense

Universitária,2001-http://www.ambito-juridico.com.br/site

/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4600).

Destarte, considerando que a característica das tutelas coletivas é a

generalidade de situações que abrange, é possível concluir pela impossibilidade de se determinar,

desde logo, as consequências do ato ou do fato, situação que autoriza a formulação de pedido

genérico, consoante preconiza o art. 324, § 1º, inciso II, do CPC/2015" (fls. 82/83 - ID. 28cbe2b).

Logo, a generalidade é característica própria das tutelas coletivas,

na defesa de interesses de origem comum do direito, sem a exigência de quantificação

prévia.

Ante o exposto, impõe-se reconhecer a possibilidade de formulação

de pedido genérico em ação que visa a tutela coletiva (art. 324, § 1º, inciso II, do CPC/15),

ficando para a  fase de  liquidação  do  julgado  a  individualização  de  cada  situação."  (grifos  no

original).

Ademais,  a  Lei  8078/1990  disciplina  a  liquidação  e  execução  das

ações coletivas, inclusive quando se tratar de direitos individuais homogêneos (Título III, Capítulo

II).

Por  tais  fundamentos,  rejeito  a  irresignação das  rés e  mantenho o

decidido.

g) ilegitimidade ativa do sindicato autor em relação aos empregados não
associados

 As recorrentes alegam que o Sindicato autor é parte ilegítima para

representar  os  trabalhadores  da  COPEL  que  não  são  seus  associados.  Sua  capacidade

postulatória está disciplinada no artigo 872, parágrafo único da CLT. Requerem seja conhecido e

provido o recurso ordinário para decretar a extinção do processo sem resolução do mérito, em

relação aos trabalhadores não associados ao sindicato Autor, uma vez que o Sindicato autor é

carecedor de ação por ser parte manifestamente ilegítima.
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O MM. Juízo de primeira instância decidiu sob os seguintes termos

(fls. 1050/1051):

"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 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
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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." (grifos no original).

Consoante já exposto no tópico terceiro desse v. Acórdão, a ementa

proferida nos autos RR-1243-19.2011.5.08.0010, da 6ª Turma do C. TST, de relatoria do Ministro

Augusto César Leite de Carvalho (DEJT 23/05/2019) expressa que o entendimento do Supremo

Tribunal Federal, com base no art. 8º, III , da Constituição Federal, sobre a atuação dos sindicatos,

como substitutos processuais, de forma ampla, ainda que de não associados, de pequenos grupos

ou mesmo de um único substituído.

Mantenho o decidido.

h) prejudicial de mérito - prescrição total do direito à integração da parcela não
assegurada por preceito de lei - Súmula 294 do C. TST

As rés postulam a reforma da r. decisão para reconhecer a prescrição

total da parcela auxílio alimentação paga em dinheiro até dezembro de 1996 com base na Súmula

294 do C. TST.

O MM. Juízo de origem assim se pronunciou (fls. 1040/1041):

"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

Acolhe-se a prejudicial, limitando-se qualquer condenação oriunda desta sentença Acolhe-se às parcelas legalmente

exigíveis desde 28.8.2014, na forma do que estabelece o artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição da República.
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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. " (grifos no original).

A r. sentença dos embargos declaratórios de fl. 1074:

"a) Da prescrição total do auxílio alimentação

As embargantes alegam que não foi especificado qual o dispositivo legal do qual decorre o auxílio alimentação.

Não assiste razão aos embargantes, pois não é necessário que o julgador especifique dispositivos legais.

Apenas pelo amor à argumentação, consigna-se que, reconhecido em tópico próprio a incidência de condição mais

vantajosa nos termos do artigo 468 da CLT (fl. 1041), o fundamento legal do direito encontra guarida no artigo 457 da

CLT.

Rejeitam-se os embargos declaratórios." (grifos no original).

Na hipótese dos autos, o Sindicato autor busca a defesa de direitos

individuais  homogêneos,  sendo objeto  da  demanda o reconhecimento da natureza salarial  da

parcela  "auxílio  alimentação"  aos  trabalhadores  substituídos  contratados  até  1996,  ou  seja,

anteriormente à previsão por norma coletiva de sua natureza indenizatória, com posterior adesão

ao PAT, e ao pagamento de seus reflexos.

Não houve controvérsia em relação ao fato de que, a partir de janeiro

de 1997, as rés se inscreveram-se no PAT e o auxílio-alimentação passou a ser fornecido aos

trabalhadores sob a forma de tíquete-alimentação.

Coaduno do entendimento esposado pelo primeiro grau no tocante à

pretensão em exame sujeitar à prescrição parcial quanto à condenação das rés ao pagamento de

diferenças de outras verbas em decorrência da integração do auxílio-alimentação ao salário, na

medida em que não se trata de pedido de prestações sucessivas decorrentes de alteração do

pactuado, na dicção da Súmula 294 do TST. Nesse sentido, as seguintes ementas de julgados da

SBDI-1 do TST:

EMBARGOS  EM  RECURSO  DE  REVISTA.  PRESCRIÇÃO.  AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. MUDANÇA DA NATUREZA JURÍDICA.
ADESÃO AO PAT. Esta e. Subseção, em sua composição completa, no julgamento
do  processo  TST-E-RR-72400-51.2008.5.19.0010,  de  relatoria  do  Exmo.  Ministro
Augusto  César  Leite  de  Carvalho,  DEJT de 3/5/2013,  decidiu  pela  aplicação da
prescrição quinquenal parcial à pretensão de diferenças decorrentes da integração
do auxílio-alimentação ao salário após a adesão da empresa ao PAT. Concluiu que a
prescrição total incide apenas no caso de supressão do pagamento do benefício. Na
hipótese em que contínuo o seu pagamento durante a contratualidade, com posterior
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modificação  da  natureza  jurídica,  a  lesão  se  renova  a  cada  mês  em  que  o
empregador  não  efetua  a  respectiva  integração  no  cálculo  da  remuneração.
Precedentes desta Subseção. Recurso conhecido por divergência jurisprudencial e
não  provido.  (Processo:  E-RR  -  806-84.2010.5.09.0656,  Data  de  Julgamento:
04.09.2014,  Relator  Ministro:  Alexandre  de  Souza  Agra  Belmonte,  Subseção  I
Especializada em Dissídios Individuais, Embargantes COMPANHIA PARANAENSE
DE  ENERGIA  E  OUTRA  e  Embargados  MAURÍCIO  ANDRÉ  DE  MACEDO  e
FUNDAÇÃO  COPEL  DE  PREVIDÊNCIA  E  ASSISTÊNCIA  SOCIAL,  Data  de
Publicação: DEJT 12.09.2014).

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  DE  EMBARGOS.  DESPACHO  DO
PRESIDENTE  DA  SEXTA  TURMA  DENEGATÓRIA  DE  SEGUIMENTO.  COPEL.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.  NATUREZA  JURÍDICA.  INTEGRAÇÃO.  PRESCRIÇÃO.
1. Hipótese em que a Turma entendeu que "(...) ao contrário do que argumenta a
reclamada, não há se falar em prescrição total,  eis que se trata  de contrato em
curso, sendo que a sucessividade das lesões determina que a prescrição alcança
apenas os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, observada a prescrição
trintenária  em  relação  aos  depósitos  do  FGTS,  conforme  Súmula  nº  362/TST.
Registre-se que a  c.  SDI  já  se manifestou pela  incidência  da prescrição  parcial,
conforme  demonstram  os  seguintes  precedentes:  (...)  Não  sendo  o  caso  de
aplicação da  Súmula nº  294/TST, deve  ser  mantida a  r.  sentença,  na  parte que
declarou  prescritas  as  parcelas  vencidas  em  data  que  antecede  a  9/6/2005,
considerando que a reclamação foi  ajuizada em 9/6/2010, observada, contudo, a
prescrição trintenária em relação aos depósitos do FGTS, nos termos da Súmula nº
362/TST". 2. Nesse contexto, inviável  o recurso de embargos, por óbice da parte
final do art. 894, II, da CLT, haja vista que a decisão recorrida, ao entender aplicável
a prescrição parcial,  foi  proferida em conformidade com a parte  final  da Súmula
294/TST. (Processo: AgR-E-ED-RR - 1083-43.2010.5.09.0093, Data de Julgamento:
04.09.2014, Relator Ministro: Hugo Carlos Scheuermann, Subseção I Especializada
em Dissídios Individuais, Agravante COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA e
Agravados  FUNDAÇÃO COPEL  DE  PREVIDÊNCIA  E  ASSISTÊNCIA  SOCIAL  e
EDER JAIRO CAMILO, Data de Publicação: DEJT 12.09.2014).

I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE - REGIME DE SOBREAVISO
Ante possível contrariedade à Súmula nº 428, item II, do TST, dá-se provimento ao
Agravo de Instrumento para determinar o processamento do Recurso de Revista. II -
RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE REGIME DE SOBREAVISO A atual
jurisprudência  do  Eg.  TST  prescinde  da  permanência  do  empregado  em  sua
residência  para  a  caracterização  do  regime  de  sobreaviso,  se  demonstrada  a
submissão  ao  controle  patronal  por  meio  de  instrumentos  telemáticos  ou
informatizados, aguardando convocação para o trabalho a qualquer momento, em
prorrogação a regime de plantão ou equivalente. Inteligência do item II da Súmula nº
428  do  TST.  ADICIONAL  DE  TRANSFERÊNCIA  O  Eg.  TRT  registrou  que  a
admissão  do  Reclamante  deu-se  em 1994  na  cidade  de  Guarapuava/PR,  onde
permaneceu até meados de 1997, quando foi transferido para Pato Branco/PR, local
em que reside até hoje.  A longa permanência no último local de trabalho, desde
1997,  é  suficiente  para denotar  a  definitividade  da  transferência,  afastando-se  o
direito ao adicional pretendido. EQUIPARAÇÃO SALARIAL - DESVIO DE FUNÇÃO -
REENQUADRAMENTO 1. A Eg. Corte de origem consignou que o Reclamante não
logrou demonstrar  seu direito à equiparação salarial,  ao desvio de função ou ao
reenquadramento pretendidos, ressaltando que a prova testemunhal apontara que
não havia identidade funcional entre o Reclamante e o paradigma. 2. No particular, o
Eg. TRT distribuiu o ônus probatório conforme ao que determinam os artigos 333, I,
do CPC e 818 da CLT e a Súmula nº  6,  item VIII,  do TST. Conclusão diferente
demandaria revolvimento de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 126 do TST.
ADICIONAL  DE  PERICULOSIDADE  -  DIFERENÇAS  Não  resultou  impugnado
especificamente o fundamento do acórdão regional. Incidência da Súmula nº 422,
item I, do TST. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS A condenação ao
ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais, a título de danos materiais,
não possui respaldo na seara trabalhista, mormente diante dos requisitos da Lei nº
5.584/70  e  das  Súmulas  nos  219  e  329  desta  Corte.  Ausente  o  requisito  da
assistência  sindical,  não  há  falar  em  direito  ao  pagamento  dos  honorários
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advocatícios. Recurso de Revista parcialmente conhecido e provido. III - RECURSO
DE REVISTA DA COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA (COPEL) E OUTRO
PRESCRIÇÃO  -  AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  -  ALTERAÇÃO  DA  NATUREZA
JURÍDICA 1.  Nos termos da jurisprudência desta Eg.  Corte Superior,  aplica-se a
prescrição  parcial  à  pretensão de integração  do auxílio-alimentação,  no  caso de
alteração da natureza do benefício - de salarial para indenizatória -, seja por norma
coletiva ou por adesão posterior ao PAT. 2. O acórdão regional está em harmonia
com a  jurisprudência  desta  Eg.  Corte  no sentido de  que o  empregado  admitido
anteriormente  à  adesão  ao  PAT  ou  à  previsão  da  natureza  indenizatória  em
instrumento  coletivo  tem  direito  à  manutenção  da  natureza  salarial  do  auxílio-
alimentação,  nos  termos  das  Súmulas  nos  51,  item  I,  e  241  e  da  Orientação
Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1, todas do TST. HORAS EXTRAS - APLICAÇÃO
DO  DIVISOR  200  Uma  vez  registrada  a  duração  do  trabalho  semanal  de  40
(quarenta) horas, impõe-se a adoção do divisor 200, inclusive na hipótese de haver
previsão coletiva em sentido distinto,  por tratar-se de condição mais  benéfica  ao
trabalhador.  Incidência  da  Súmula  nº  431  do  TST.  Precedentes.  INTERVALO
INTERJORNADA - FORMA DE PAGAMENTO DO PERÍODO NÃO CONCEDIDO O
desrespeito ao intervalo mínimo interjornada previsto no artigo 66 da CLT acarreta,
por analogia, idênticos efeitos aos previstos no § 4º do artigo 71 da CLT e na Súmula
nº 110 do TST, devendo-se pagar a integralidade das horas que foram subtraídas do
intervalo,  acrescidas  do  respectivo  adicional.  Inteligência  da  Orientação
Jurisprudencial  nº  355 da SBDI-1.  INTERVALO INTRAJORNADA -  CONCESSÃO
PARCIAL  -  PAGAMENTO  TOTAL  DO  PERÍODO  CORRESPONDENTE  A  não
concessão  ou  a  concessão  parcial  do  intervalo  intrajornada  para  repouso  e
alimentação, após a edição da Lei nº 8.923/94, implica o pagamento total do período
correspondente, e , não , apenas , do suprimido, com acréscimo de, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. O
Eg. TRT decidiu conforme à jurisprudência do TST, consolidada na Súmula nº 437,
itens  I  e  III  .  REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS NOS REPOUSOS SEMANAIS
REMUNERADOS O Eg. Tribunal Regional não se pronunciou acerca da questão,
que carece, portanto, do indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula nº
297 do TST. Recurso de Revista não conhecido" (RR-2162-52.2012.5.09.0072, 8ª
Turma, Relatora Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DEJT 11/12/2015).

I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DAS RECLAMADAS . RECURSO DE REVISTA
INTERPOSTO  ANTES  DA  LEI  N.º13.015/2014.  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL  .  Da  leitura  do  acórdão  regional,  verifica-se  decisão  íntegra  e
suficientemente fundamentada a respeito da equiparação salarial  ,  tendo a Corte
Regional, inclusive, transcrito trechos da decisão de origem e dos depoimentos do
autor,  preposto  e  testemunhas,  que  o conduziram à conclusão da identidade  de
funções entre os comparados, não havendo prejuízo para esta Corte Superior emitir
juízo a respeito das questões de fato e de direito suscitadas pelas reclamadas, não
se cogitando em negativa de prestação jurisdicional.  EQUIPARAÇÃO SALARIAL.
IDENTIDADE DE FUNÇÕES. ÔNUS DA PROVA. O Tribunal Regional, valorando a
prova,  reconheceu  o  direito  do  autor  a  equiparação  salarial,  ao  concluir  que
executava as mesmas funções do empregado paradigma, com igual produtividade e
perfeição  técnica.  Delimitou  que  a  defesa  admitiu  a  identidade  de  funções  até
setembro/2011, mas invocou diferença de produtividade e perfeição técnica, atraindo
o ônus da  prova dos  fatos  impeditivos da  equiparação salarial,  o  que não ficou
comprovado.  Registrou  que  a  testemunha  das  reclamadas,  indicada  como
paradigma, informou que exercia função distinta do autor, contrariando o depoimento
do  preposto  e  da testemunha do  autor  que  informaram que os  comparados,  no
tempo de trabalho na Usina de Segredo, entre 1988 a 2000, como operadores de
usina, desempenhavam as mesmas responsabilidades. Nesse quadro, delimitada no
acórdão regional a identidade de funções entre os comparados e a observância do
período máximo de dois anos, apuradas segundo a correta distribuição do ônus da
prova, não há como afastar as diferenças salariais consistentes no reconhecimento
da equiparação salarial, em conformidade com a Súmula 6, III e VIII, do TST e o art.
461,  § 1º,  da CLT.  Entendimento contrário, no sentido de que o desnível  salarial
decorre  de  vantagens  pessoais  do  paradigma  depende  do  reexame  da  prova,
procedimento vedado pela Súmula 126 do TST. Agravo de instrumento a que se
nega provimento. II - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. INTEPOSIÇÃO
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ANTES  DA  LEI  N.º13.015/2014.  COPEL.  AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
RECONHECIMENTO  DA  NATUREZA  SALARIAL.  INTEGRAÇÃO  NA
REMUNERAÇÃO . O Tribunal Regional manteve o indeferimento da integração da
ajuda alimentação na remuneração do autor,  em razão da inclusão no PAT e da
previsão em norma coletiva no período imprescrito, esclarecendo que no período
anterior, em que a parcela era paga pela Fundação Copel , é indevida a integração
ao salário,  visto que não era  paga  diretamente  pelo  empregador.  A  controvérsia
envolvendo o pagamento do auxílio-alimentação por meio da Fundação Copel aos
empregados da Copel está pacificada nesta Corte Superior no sentido de que tal fato
não altera a natureza salarial da ajuda alimentação. Lado outro, o Tribunal Regional
manteve a declaração da natureza indenizatória do auxílio-alimentação, delimitando
o início do pagamento do auxílio-alimentação em período do contrato de trabalho
anterior à vinculação do empregador ao PAT ou previsão em norma coletiva. Nesse
quadro,  exsurge  nítida  a  natureza  salarial  da  parcela  ,  que  era  paga  por  mera
liberalidade do empregador, ainda que por meio da Fundação Copel, não produzindo
efeito  contra  o  autor  a  alteração  unilateral  da  natureza  salarial  do  benefício,
remanescendo devida sua integração à remuneração,  nos  moldes da Orientação
Jurisprudencial  413  da  SBDI1  e  das  Súmulas  51,  I,  e  241,  todas,  do  TST.
Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido" (ARR-323-65.2013.5.09.0004,
2ª Turma, Relatora Ministra Maria Helena Mallmann, DEJT 05/04/2019).

Ademais,  mesmo  que  se  considerasse  que  o  pedido  refere-se  às

prestações sucessivas decorrentes de alteração do pactuado de que trata a Súmula 294 do TST,

seria possível afirmar-se que o direito à parcela perseguida está assegurado por preceito de lei,

mais especificamente os artigos 457 e 458 da CLT, razão pela qual a prescrição aplicável ao caso

seria a parcial. Nesse sentido, a ementa de acórdão da SBDI-1 do TST adiante transcrita:

RECURSO  DE  EMBARGOS  -  INTERPOSIÇÃO  NA  VIGÊNCIA  DA  LEI  Nº
11.496/2007  -  PRESCRIÇÃO  -  EMPREGADOS  NA  ATIVA  -  ALTERAÇÃO  DA
NATUREZA JURÍDICA DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NO CURSO DO CONTRATO
DE TRABALHO - ADESÃO AO PAT - CARÁTER SALARIAL - RECONHECIMENTO -
REFLEXOS NAS DEMAIS  PARCELAS.  Nos  termos  da  Súmula  nº  294  do  TST,
tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrentes da
alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja
também assegurado por preceito de lei. No caso em comento, o auxílio-alimentação
pago habitualmente e por força do contrato de trabalho tem natureza jurídica salarial
e integra a remuneração para todos os efeitos legais, na forma dos arts. 457 e 458
da CLT. Logo, a pretensão do reclamante, consoante a parte final da Súmula nº 294
do TST, está assegurada pelos mencionados dispositivos consolidados, atraindo a
incidência  da  prescrição  parcial.  Recurso  de  embargos  conhecido  e  desprovido.
(Processo:  E-ED-RR  -  865-16.2010.5.09.0513,  Data  de  Julgamento:  20.03.2014,
Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Subseção I Especializada em
Dissídios  Individuais,  Agravante  COMPANHIA  PARANAENSE  DE  ENERGIA  e
Agravado OSMAR LEMES DA ROSA, Data de Publicação: DEJT 28.03.2014).

Assim, a pretensão quanto à condenação das rés ao pagamento de

diferenças  de  outras  verbas  em  decorrência  da  integração  do  auxílio-alimentação  ao  salário

sujeita-se à prescrição quinquenal parcial declarada na sentença (fl. 1041).

Diante do exposto, correta a r. decisão.

i) auxílio-alimentação - período imprescrito - OJ 133 da SDI1 - natureza
indenizatória da parcela - reflexos; j) reflexos - parcela ATS - adicional por
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tempo de serviço; l) reflexos em 13º salário e m) adicional de periculosidade

(análise conjunta dos tópicos)

Sobre auxílio-alimentação, a magistrada de primeiro grau decidiu (fl.

1042):

"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.

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
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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." (sublinhados e grifos no original).

O MM. Juízo a quo  complementou na r.  sentença de embargos de

declaração (fl. 1074):

"b) Dos reflexos do auxílio alimentação

As embargantes sustentam que a sentença se omitiu ao analisar a defesa em relação aos reflexos em "- 3.2.2 -

parcela ATS - Adicional por tempo de serviço; - 3.2.7 - reflexos em 13º; - 3.2.10 - adicional de periculosidade".

De fato as embargantes rebateram na defesa a incidência de reflexos em adicional por tempo de serviço, 13º salário e

adicional de periculosidade (fls. 432, 434 e 438), contudo, a decisão embargada tratou expressamente destes reflexos

(fl. 1041). Portanto, a arguição das embargantes cinge-se ao resultado do julgamento, o que não é viável discutir pela

via estreita ora elegida.

Rejeitam-se os embargos declaratórios.

[...]

d) Dos reflexos do auxílio alimentação

As embargantes dizem que "não houve análise do item 4 da defesa (4. EXISTÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA.

INEXISTÊNCIA DE ASSIMETRIA DE PODER. APLICAÇÃO DO ARTIGO 7º, XXVI DA CF)".

No presente tópico, o argumento das embargantes consistiu em invocar que não há assimetria entre as partes que

pactuam as relações jurídicas componentes das normas coletivas, pelo que, deve-se prestar validade a essas normas

(fls. 438-441).

Contudo, esse argumento não prejudica o raciocínio exposto na sentença.

Para o preenchimento do requisito insculpido no inciso IX do artigo 93 da CRFB basta que se profira fundamento
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suficiente para embasar a conclusão obtida, sendo dispensável que o julgador rebata um a um dispositivos legais,

verbetes jurisprudenciais ou argumentos incapazes de infirmar o resultado, sobretudo porque nesta fase processual

não se cogita da necessidade de prequestionamento.

Rejeitam-se os embargos declaratórios." (grifos no original).

1)  auxílio-alimentação  -  período  imprescrito  -  OJ  133  da  SDI1  -

natureza indenizatória da parcela - reflexos

Quanto à natureza do benefício, essa E. Turma posiciona pelo caráter

salarial, por aplicação do artigo 458 da CLT. O fornecimento de auxílio-alimentação normalmente

configura o salário in natura, conforme o entendimento sedimentado na Súmula 241 do TST. Logo,

antes de 1997, o auxílio-alimentação, que era concedido ao empregado durante o exercício de

suas atividades profissionais e estava diretamente relacionado ao contrato de trabalho, já havia

integrado o conjunto remuneratório do autor, por força do artigo 458 da CLT.

A  posterior  inscrição  da  Copel  Companhia  Paranaense  de  Energia

S.A. no PAT e a posterior previsão da natureza não salarial  do auxílio-alimentação em norma

coletiva  não  tiveram  o  condão  de  transformar  a  natureza  jurídica  da  verba.  Se  o  auxílio-

alimentação já era salário até dezembro de 1996, ele não deixaria de sê-lo a partir de 1997 apenas

porque  a  Companhia  Paranaense  de  Energia  -  Copel  inscreveu-se  no  PAT,  sob  pena  de

caracterização da redução salarial, em ofensa ao artigo 7º, inciso VI, da Constituição Federal, e de

alteração contratual em prejuízo do empregado, em transgressão do artigo 468 da CLT.

Releva ponderar que a natureza indenizatória do auxílio-alimentação

só poderia valer para os empregados admitidos após a adesão da primeira ré ao PAT, o que não é

o caso dos substituídos contratados antes de 1996.

O  entendimento  acima  exposto  está  de  acordo  com a  Orientação

Jurisprudencial 413 da SBDI-1 do TST:

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.  ALTERAÇÃO  DA  NATUREZA  JURÍDICA.  NORMA
COLETIVA OU ADESÃO AO PAT. A pactuação em norma coletiva conferindo caráter
indenizatório à verba "auxílio-alimentação" ou a adesão posterior do empregador ao
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT - não altera a natureza salarial da
parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já
percebiam o benefício, a teor das Súmulas n.os 51, I, e 241 do TST.

Por tais razões, mantenho a r. decisão.

2) reflexos - parcela ATS - adicional por tempo de serviço e adicional
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de periculosidade

(análise conjunta dos tópicos)

As rés explicam que a parcela adicional por tempo de serviço (código

1001) foi instituída por liberalidade pela Companhia, como acréscimo salarial destinado a premiar

o empregado pelo tempo de serviço prestado, à razão de 1% do salário nominal (código 100, atual

código 1000),  para cada  ano trabalho,  limitado a  30% ou 30 anos,  sendo extinto  por  acordo

coletivo.  Salientam que o pedido de reflexos da integração do auxilio  alimentação para gerar

diferenças na parcela adicional por tempo de serviço não procede, uma vez que o acordo coletivo

que estabeleceu a referida parcela não prevê tal reflexo, o que viola o artigo 7º, XXVI da CF.

Pedem a reforma e, de forma sucessiva, salientam que diante da extinção da parcela, nem todos

os  substituídos  recebem,  devendo ser  analisado  no  momento  da  liquidação,  o  que  desde  já

também requer seja analisado.

Postulam,  ainda,  a  exclusão  dos  reflexos  em  adicional  de

periculosidade.

 É de conhecimento desse Colegiado que houve o congelamento da

parcela atinente ao adicional por tempo de serviço (ATS) e transformada em vantagem pessoal em

outubro de 1998 por meio de negociação coletiva.

Contudo, verificada a natureza salarial do auxílio alimentação recebido

pelos  trabalhadores  substituídos,  os  valores  devem integrar  seu salário  básico para  todos  os

efeitos legais, a teor do contido no art. 458 da CLT e Súmula 241 do C. TST, notadamente a base

de cálculo das parcelas calculadas a partir de seu salário básico e quitadas nos recibos de salário,

como adicional de periculosidade e adicional por tempo de serviço.

Quanto ao adicional de periculosidade, peço vênia para transcrever a

fundamentação do Excelentíssimo Desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca expressa

nos autos nº 0001893-43.2017.5.09.0652 (ROT) em que figura uma das rés (Copel Distribuição

S.A.)

"No  tocante  ao  adicional  de  periculosidade,  merece  reforma  a

sentença. Embora os Acordos Coletivos de Trabalho não contemplem o auxílio-alimentação em

sua base de cálculo, havia expressa previsão nos instrumentos coletivos que referido adicional

seria  calculado  mediante  percentual  incidente  sobre  as  parcelas  salariais  recebidas  pelo
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trabalhador, e não apenas sobre o salário básico. Em que pese referidas cláusulas normativas

estabelecessem que "no caso de ser criada nova parcela de natureza salarial, esta integrará a

base  de  cálculo  do  adicional  de  periculosidade",  e  que  tal  situação  estaria  condicionada  à

celebração de termo aditivo ao ACT, tal adendo não se amolda ao caso em tela, pois não se trata

de  criação  de  nova  parcela  salarial,  mas  de  reconhecimento  judicial  da  natureza  jurídica  de

parcela salarial que já era paga durante o contrato, razão pela qual referida incidência reflexa é

medida que se impõe.

Reformo,  para  determinar  a  integração  do  auxílio-alimentação  na

base de cálculo do adicional de periculosidade." (grifos no original).

Diante do exposto, mantenho o decidido.

3) reflexos em 13º salário

As rés argumentam que pagamento do auxílio alimentação já é pago

em 13 parcelas mensais, portanto, descabe o reflexo em 13º salário. Pugnam pela reforma.

Esse Colegiado manteve a r.  sentença que reconheceu a natureza

salarial do auxílio alimentação, com a integração da parcela ao conjunto salarial, e tendo em vista

que o décimo terceiro salário tem como base de cálculo o conjunto remuneratório, por certo que o

auxílio alimentação reflete na verba citada.

Ademais, rechaça-se a exclusão dos reflexos em férias, porque o fato

de  os  empregados terem recebido  13  parcelas  a  título  de  auxílio  alimentação  não  impede a

incidência de reflexos da integração do auxílio-alimentação em férias, uma vez que a 13ª parcela

percebida não se refere aos reflexos em férias. Aliás,  as rés concediam o auxílio-alimentação

quando do pagamento do 13º salário, o que vem a corroborar a natureza salarial da parcela.

Mantenho o decidido.

n) existência de negociação coletiva - inexistência de assimetria de poder -
aplicação do artigo 7º, XXVI da CF

As  recorrentes  alegam  que  os  pedidos  foram  realizados  com

fundamento em cláusula coletiva elaborada entre empregador e empregados,  a qual deve ser

reconhecida, nos termos do art. 7º, XXVI da CF.

Na r. sentença de embargos de declaração de fl. 1075, consigna os
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seguintes fundamentos:

"As embargantes dizem que "não houve análise do item 4 da defesa (4. EXISTÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA.

INEXISTÊNCIA DE ASSIMETRIA DE PODER. APLICAÇÃO DO ARTIGO 7º, XXVI DA CF)".

No presente tópico, o argumento das embargantes consistiu em invocar que não há assimetria entre as partes que

pactuam as relações jurídicas componentes das normas coletivas, pelo que, deve-se prestar validade a essas normas

(fls. 438-441).

Contudo, esse argumento não prejudica o raciocínio exposto na sentença.

Para o preenchimento do requisito insculpido no inciso IX do artigo 93 da CRFB basta que se profira fundamento

suficiente para embasar a conclusão obtida, sendo dispensável que o julgador rebata um a um dispositivos legais,

verbetes jurisprudenciais ou argumentos incapazes de infirmar o resultado, sobretudo porque nesta fase processual

não se cogita da necessidade de prequestionamento.

Rejeitam-se os embargos declaratórios." (grifos no original).

Consoante  já  exposto  no  item  primeiro  desse  v.  Julgado,  não  se

discute nos presentes autos sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe

direito  trabalhista  não  assegurados  constitucionalmente.  A  celeuma  refere-se  ao  auxílio-

alimentação pago desde o início da contratualidade, com natureza salarial, ante a inexistência de

qualquer  previsão  em  norma  coletiva  acerca  da  natureza  indenizatória.  Desse  modo,  os

argumentos trazidos não alteram o decidido pelo primeiro grau, mantido por essa E. Turma, nos

exatos termos.

Nada a reparar.

o) litigância de má-fé do Sindicato

As rés sustentam que o Sindicato autor age de má fé porque assinou

o acordo coletivo de trabalho e "(...) tem total ciência ciência do conteúdo do acordo, inclusive

quanto à natureza do auxílio alimentação." (fl.  1133). Pedem a condenação da parte autora a

pagar uma indenização entre duas a cinco remunerações.

A magistrada de primeiro grau decidiu que "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." (fl. 1044 - grifos no original).

Quanto à litigância de má-fé, não vejo, no comportamento processual

do demandante, a configuração manifesta de alguma das hipóteses do artigo 80 do CPC, aplicável
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ao caso. Entendo que a litigância de má-fé, para ser reconhecida, dependeria da constatação

segura da violação da ética do processo mediante o exercício abusivo de um direito processual, o

que não verifico in casu.

Mantenho.

p) obrigação de fazer - parcela vincenda

As rés divergem do deferimento de parcelas vincendas. Salientam que

"(...) é vedado ao magistrado proferir sentença condicional nos termos do parágrafo único do Art.

492 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho." (fl. 1134). Destacam o previsto

no artigo 457, §2º da CLT, vigente desde 10/11/2017, conforme Lei nº 13.467/2017 e pedem que

todos  os  seus  efeitos  devem  ser  limitados  a  data  de  10/11/2017,  eis  que  não  pode  haver

determinação judicial contrária a legislação atual. Requerem sejam excluídos os reflexos ou ao

menos serem limitados até a data de 10/11/2017.

O deferimento da parcela pela magistrada de primeiro grau consistiu

nos seguintes termos (fl. 1053):

"Nestas condições, as reclamadas restam condenadas a efetuarem a integração à remuneração de cada um dos

substituídos que tenha sido contratado remuneração 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." (grifos no original).

Desse  modo,  o  comando  sentencial,  mantido  por  esse  Colegiado,

reconheceu  o  direito  à  integração  do  auxílio-alimentação  e  os  reflexos.  Assim,  está  em

consonância com o estabelecido nos artigos 323 do CPC e 892 da CLT.

Mantenho o decidido.

Isto  posto,  nego  provimento  ao  recurso  ordinário  das  primeira,

segunda,  terceira,  quarta,  quinta  e  sexta  rés,  analisado  preferencialmente,  nos  termos  do

fundamentado.

Recurso da parte autora

a) competência da Justiça do Trabalho

O  Sindicato  autor  argumenta  que  a  Subseção  I  Especializada  em

Dissídios Individuais  do Tribunal  Superior  do Trabalho firmou entendimento  pacífico  de que a
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Justiça do Trabalho é competente para julgar e condenar a parte recorrida ao recolhimento das

contribuições devidas por esta a Fundo de Previdência Privada (do qual esta seja patrocinadora,

como é o caso dos autos).

Requer  a  reforma  da  r.  sentença  para  afastar  a  declaração  de

incompetência  da  Justiça  do  Trabalho  proferida  na  origem,  em  observância  aos  pedidos

formulados em exordial.

Quanto à competência material, registra a r. decisão de fl. 1035:

"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." (grifos no original).

O  Sindicato  autor  postulou  que  "Requer-se,  ainda,  que  os  valores

correspondentes à integração do vale alimentação sejam utilizados como base de cálculo para

contribuição para a Fundação Copel, devendo ser recolhida pelas demais Reclamadas a parte que

lhes cabe." (fl. 08).

O C. STF, no Recurso Extraordinário 586.453, decidiu que compete à

Justiça Comum o julgamento das ações que versem sobre previdência privada complementar.

Contudo, determinou que todos os processos em que houver sentença de mérito proferida até

20.02.2013  permanecerão  nesta  Justiça  Especializada,  conforme a  modulação  dos  efeitos  da

mencionada decisão.

Na hipótese dos autos, o pedido consiste na inclusão da integração da

parcela  auxílio  alimentação  à  remuneração  e  os  respectivos  reflexos  deferida  nesta  presente

reclamatória  no  salário  contribuição,  ou  seja,  que  haja  o  devido  recolhimento  das  cotas  dos

empregados substituídos e das empregadoras incidentes sobre as parcelas deferidas na presente

ação à Fundação Copel de Previdência e Assistência Social, situação que não se aplica a decisão

do C. STF. Neste sentido, o entendimento prevalente na Corte Superior é de que a Justiça do

Trabalho para processar e julgar o pleito. Acrescento as ementas que corroboram o tema:

"RECURSO  DE  REVISTA.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO.
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CONTRATO  DE  TRABALHO  VIGENTE.  PRETENSÃO  DECLARATÓRIA  DA
NATUREZA JURÍDICA DE PARCELAS PERCEBIDAS NO CURSO DA RELAÇÃO
DE  EMPREGO  PARA  O  FIM  DE  INTEGRAÇÃO  NA  BASE  DE  CÁLCULO  DO
SALÁRIO  DE  CONTRIBUIÇÃO  DEVIDO  À  FUNCEF.  REPERCUSSÃO  NA
RESERVA  MATEMÁTICA  E  NO  SALDAMENTO  DO  PLANO  DE  PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PRIVADA. Nos termos do art.  114, I,  da Constituição Federal,
compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação ajuizada por empregado da
ativa, perante a CEF, na qualidade de empregadora e patrocinadora do Plano de
Benefício Previdenciário, e da FUNCEF, na condição de gestora desse plano, com a
finalidade de obter o reconhecimento da natureza salarial de determinadas parcelas
percebidas no curso do contrato  de trabalho  (CTVA,  Auxílio-Alimentação,  Auxílio
Cesta-Alimentação  e  Abonos  Salariais),  para  efeito  de  integração  dos
correspondentes valores  na base de cálculo  do salário  de contribuição  devido à
FUNCEF, com repercussão na reserva matemática e no saldamento do Plano de
Previdência  Complementar  Privada.  2.  Hipótese  em  que  não  se  aplica  o
entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos
Extraordinários  de  nº  586.453/SE  e  583.050/RS,  com  repercussão  geral
reconhecida, no que se refere à fixação da competência da Justiça Comum, pois
concernente  a  pretensões  deduzidas  por  empregados  aposentados  perante
entidades de previdência privada, na qualidade de beneficiários de complementação
de aposentadoria, situação em que não há mais relação trabalhista quer com as ex-
empregadoras,  quer  com  as  entidades  fechadas  de  previdência  complementar,
enquanto no caso concreto  as pretensões deduzidas vinculam-se diretamente ao
contrato de trabalho então vigente, resultando de relação trabalhista entre as partes
envolvidas, e não exclusivamente de relação previdenciária. 3. Ainda que se tratasse
da  hipótese  prevista  no  julgamento  dos  referidos  recursos  extraordinários  de  nº
586.453/SE e 583.050/RS, remanesce a competência da Justiça do Trabalho para
processar e julgar a causa, por força da modulação dos efeitos determinada pelo
Supremo  Tribunal  Federal  nessa  mesma  oportunidade,  uma  vez  que  proferida
decisão de mérito  em data anterior  a  20/02/2013. Recurso de revista  de que se
conhece  e  a  que  se  dá  provimento,  quanto  ao  tema  em  referência."
(RR-1620-70.2011.5.12.0012, Relatora Desembargadora Convocada Cilene Ferreira
Amaro Santos, 4ª Turma, DEJT 11.11.2016)

"I - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA
LEI  Nº  13.015/2014  .  1.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO  .
CONTRATO  DE  TRABALHO  EM  VIGOR.  PEDIDO  DE  RECOLHIMENTO  DE
CONTRIBUIÇÕES  PREVIDENCIÁRIAS  PARA  A  FUNDAÇÃO  SANEPAR  DE
PREVIDÊNCIA.  HIPÓTESE  NÃO  ABARCADA  PELA  DECISÃO  DO  STF  NOS
RECURSOS  EXTRAORDINÁRIOS  586453  E  583050,  DE  20.2.2013,  COM
REPERCUSSÃO GERAL. 1. A Justiça do Trabalho tem competência para conhecer
e julgar ação proposta contra empregador e instituição de previdência privada, que
complementa proventos de aposentadoria,  na  forma pela  empresa  prometida.  2.
Observe-se que o Supremo Tribunal Federal, no exame dos recursos extraordinários
nºs 586453/SE e 583050/RS, em 20.2.2013, após reconhecer a repercussão geral
da questão constitucional, decidiu pela incompetência da Justiça do Trabalho para
processar  e  julgar  as  causas  que  envolvam  complementação  de  aposentadoria.
Entretanto,  os  paradigmas  envolviam  ex-empregados  aposentados  e  não
empregados na ativa, como na hipótese em exame , em que se requer a inclusão
das  parcelas  deferidas  nesta  ação  no  salário  de  participação.  3.  Assim,  é
competente a Justiça Especializada para julgar a lide. Recurso de revista conhecido
e provido .  II  -  AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA.  RECURSO DE
REVISTA  INTERPOSTO  SOB  A  ÉGIDE  DA  LEI  Nº  13.015/2014.  Diante  do
provimento do recurso de revista do reclamante, com o retorno dos autos à Vara do
Trabalho de origem, prejudicado o exame do agravo de instrumento da reclamada"
(ARR-542-18.2012.5.09.0585, 3ª Turma, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de
Fontan Pereira, DEJT 19/12/2016).

RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO
DE  REFLEXOS  DE  DIFERENÇAS  SALARIAIS  SOBRE  AS  CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS  DEVIDAS  À  PREVI.  Diante  da  modulação  dos  efeitos  da
decisão proferida pelo Pleno do e. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
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Extraordinário nº 586.453-7 e da delimitação trazida no v. acórdão regional de que
houve decisão de mérito proferida após 20/02/2013, não haveria como se declarar a
competência da Justiça do Trabalho para examinar a pretensão do reclamante de
reflexos  das  parcelas  deferidas  no  cálculo  da  futura  complementação  de
aposentadoria. No entanto, em recente decisão, a SBDI-1 desta Corte decidiu que,
em  situações  como  a  dos  autos,  em  que  sequer  há  inclusão  da  entidade  de
previdência complementar no polo passivo da lide,  não haveria que se aplicar  a
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 586.453-7.
Entendeu-se que a decisão da Suprema Corte se destina "a definir  competência
para apreciar conflito em relações jurídicas discutindo benefícios, ou seja, acerca da
própria  complementação  de  aposentadoria  em  si,  não  sobre  contribuições
previdenciárias".  Ressalva  de  entendimento  do  Relator.  Recurso  de  revista
conhecido e provido. (Processo: RR - 1356-85.2014.5.03.0113 Data de Julgamento:
14/12/2016,  Relator  Ministro:  Aloysio  Corrêa  da  Veiga,  6ª  Turma,  Data  de
Publicação: DEJT 19/12/2016)

(...)  2.  COMPLEMENTAÇÃO  DE  APOSENTADORIA.  PEDIDO  DE
CONTRIBUIÇÕES  PARA  O  PLANO  DE  PREVIDÊNCIA  COMPLEMENTAR.
REFLEXOS  DAS  VERBAS  DEFERIDAS  NA  COMPLEMENTAÇÃO  DE
APOSENTADORIA. HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA DECISÃO DO STF NOS
RECURSOS  EXTRAORDINÁRIOS  586453  E  583050,  DE  20.02.2013,  COM
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (ART. 114,
I, CF). O presente processo não está abarcado pela decisão do STF no julgamento
dos Recursos Extraordinários 586453 e 583050, de 20.02.2013, com repercussão
geral, reconhecida, em que se firmou a tese da competência da Justiça Comum para
os  pedidos  atinentes  à  complementação  de  aposentadoria  formulados  por  ex-
empregados  aposentados.  Trata-se  de  ação  em  que  o  Reclamante  pleiteia  a
condenação  do  Reclamado  ao  pagamento  dos  reflexos  das  diferenças  salariais
postuladas nas contribuições destinadas à PREVI, sendo evidente a competência da
Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal. Recurso de
revista  conhecido  e  provido  no  tema.  (  RR  -  1988-30.2015.5.17.0132  ,  Relator
Ministro:  Mauricio  Godinho Delgado,  Data de Julgamento:  07/06/2017,  3ª  Turma,
Data de Publicação: DEJT 09/06/2017).

Diante do exposto, reformo a r. decisão para declarar a competência

desta Justiça Especializada para apreciar e julgar o pleito e, no caso de haver parcela deferida que

integra o  salário  contribuição à  referida Fundação Copel  de  Previdência  e  Assistência  Social,

determinar  a  retenção  dos  valores  devidos  pelos  empregados  substituídos,  com retenção  do

correspondente de seus créditos, bem como devida pelas rés a cota patronal.

b) honorários sucumbenciais

(análise conjunta dos recursos do Sindicato autor e da sétima ré)

O Sindicato  autor  pugna pela  reforma da r.  sentença  para  que  se

determine a  majoração do percentual  dos honorários sucumbenciais  devidos  aos patronos  do

recorrente,  ao percentual  máximo estabelecido pelo  art.  791-A,  da CLT,  em 15% do valor  da

condenação.

A  sétima  ré,  por  sua  vez,  recorre  da  r.  sentença  e  postula  o

deferimento dos honorários advocatícios. Pede a condenação da parte autora ao pagamento de
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honorários sucumbenciais em favor da Fundação Copel, a serem fixados entre o mínimo de 5%

(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor dos pedidos liquidados em

execução, ou então sobre o valor atualizado da causa (fls. 1144/1147).

A  MM.  Vara  do  Trabalho  assim  expôs  sobre  os  honorários

sucumbenciais:

"4. Dos honorários sucumbenciais

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, condena m-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)." (grifos no original).

Na r. sentença de embargos de declaração, a magistrada de primeira

instância complementou (fls. 1075/1076):

"c) Dos honorários sucumbenciais

As embargantes aduzem que não foi fixada a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Conforme se depreende da decisão embargada, foram deferidos os honorários sucumbenciais "ao advogado da parte

reclamante sobre o valor dado à causa, antes dos descontos legais" (fl. 1042). Logo, não se verifica omissão quanto

ao tema da base de cálculo.

Rejeitam-se os embargos declaratórios.

[...]

Dos honorários sucumbenciais

Argui a embargante que o autor foi sucumbente em relação à Fundação Copel, havendo omissão no tocante aos

honorários sucumbenciais.

Sem qualquer razão.

Conforme  a  própria  embargante  admite,  foi  reconhecida  a  incompetência  da  Justiça  do  Trabalho  para  julgar  os

pedidos direcionados à Fundação Copel.

De acordo com a fundamentação exposta na decisão embargada, constou o entendimento do juízo, no sentido de que
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"os honorários para a parte ré somente incidem sobre os pedidos inteiramente rejeitados, o que não se vislumbra no

presente caso" (fl. 1042).

A decisão de incompetência não equivale à decisão de rejeição dos pedidos.

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios." (grifos no original).

A  questão  relativa  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios  ao

Sindicato como substituto processual nas ações em defesa de interesses coletivos ou individuais

da categoria rege-se no âmbito desta Justiça especializada pelo disposto na Súmula 219, inciso III

do C. TST:

HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  CABIMENTO  (alterada  a  redação  do  item  I  e
acrescidos os itens IV a VI em decorrência do CPC de 2015) - Res. 204/2016, DEJT
divulgado em 17, 18 e 21.03.2016

I - Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
não  decorre  pura  e  simplesmente  da  sucumbência,  devendo  a  parte,
concomitantemente:  a)  estar  assistida  por  sindicato  da  categoria  profissional;  b)
comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-
se em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio
sustento ou da respectiva família. (art.14,§1º, da Lei nº 5.584/1970). (ex-OJ nº 305da
SBDI-I).

II  -  É  cabível  a  condenação  ao pagamento de honorários  advocatícios em ação
rescisória no processo trabalhista.

III - São devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure
como substituto processual e nas lides que não derivem da relação de emprego.

IV -  Na ação rescisória e nas lides que não derivem de relação de emprego,  a
responsabilidade  pelo  pagamento  dos  honorários  advocatícios  da  sucumbência
submete-se à disciplina do Código de Processo Civil (arts. 85, 86, 87 e 90).

V - Em caso de assistência judiciária sindical ou de substituição processual sindical,
excetuados  os  processos  em  que  a  Fazenda  Pública  for  parte,  os  honorários
advocatícios são devidos entre o  mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (CPC de 2015, art. 85, § 2º).

VI - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicar-se-ão os percentuais
específicos de honorários advocatícios contemplados no Código de Processo Civil.

Diante  do  estabelecido  no  entendimento  sumular,  acolho  o

inconformismo  do  Sindicato  autor  para  majorar  para  10%  o  percentual  devido  a  título  de

honorários advocatícios a favor dos patronos do Sindicato.

Quanto  à  irresignação  da  sétima  ré,  reporto  ao  decidido  no  item

primeiro desse julgado para rechaçar a pretensão de condenação em honorários sucumbenciais

em favor dos patronos da sétima ré.

c) índice de correção monetária
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O  recorrente  postula  a  aplicação  do  IPCA-e  como  índice  de

atualização monetária aos créditos decorrentes da relação de trabalho.

O MM.  Juízo de primeiro  grau decidiu  que "A  questão referente  à

aplicação do índice de correção monetária deverá ser discutida em fase de execução, eis que a

esta diz respeito." (fl. 1055).

Em princípio, este Colegiado estaria inclinado a determinar o índice

apontado pelo recorrente, que está em sintonia com a jurisprudência atual do colendo TST.

Todavia, em decisão proferida no dia 27 de junho de 2020 na Medida

Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade 58, o excelentíssimo Ministro do STF Gilmar

Mendes determinou a "suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da

Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a

redação dada pela Lei.nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91".

Em decisão de 1º de julho de 2020, proferida na medida cautelar no

agravo regimental interposto contra a decisão acima mencionada, o excelentíssimo Ministro Gilmar

Mendes esclareceu o seguinte:

(...)

Em situações como a ora colocada, resta claro que a matéria controvertida - o índice de correção monetária aplicável

aos débitos trabalhista - é matéria passível de apreciação pelo juiz tanto na fase de conhecimento quanto na fase de

execução.

Todavia, a preservação da utilidade real do julgamento de mérito desta ADC de modo algum exige a paralisação de

todo e qualquer processo trabalhista que possa vir a ensejar a prolação de sentença condenatória. O que se obsta é

a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável

em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto  nos arts. 879,  § 7º, e 899,  § 4º, da CLT, com a

redação dada pela Lei nº 13.467/2017.

Assim, deve ficar claro que a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de

processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no

que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer

dos dois índices de correção.

A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E

(parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta

ADC. Ressalta-se que, com a prolação de decisão final do STF nesta ação,  eventuais reflexos da declaração de

inconstitucionalidade das normas sujeitam o exercício das pretensões à sistemática trazida pelo CPC, acima descrita.
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Diante  desse  cenário  ainda  repleto  de  incerteza,  haja  vista  a

possibilidade de alteração na interpretação da lei e na própria legislação de regência até a fase do

cumprimento  da  sentença,  a  4ª  Turma  deste  egrégio  Tribunal  Regional  do  Trabalho  decidiu

remeter à fase de execução a definição dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos

trabalhistas reconhecidos na presente demanda.

Por tais fundamentos, mantenho o decidido na r. sentença.

Isto posto, dou provimento parcial ao recurso ordinário do Sindicato

autor para, nos termos do fundamentado: a) declarar a competência desta Justiça Especializada

para  apreciar  e  julgar  o  pleito  e,  no  caso  de  haver  parcela  deferida  que  integra  o  salário

contribuição à referida Fundação Copel de Previdência e Assistência Social, determinar a retenção

dos valores devidos pelos empregados substituídos, com retenção do correspondente de seus

créditos, bem como devida pelas rés a cota patronal e b) majorar para 10% o percentual devido a

título de honorários advocatícios a favor dos patronos do Sindicato.

Recurso da sétima ré

Honorários advocatícios sucumbenciais

Tópico analisado em conjunto com o recurso do Sindicato autor, ao

qual me reporto, por brevidade.

Mantenho.

Isto posto,  nego provimento ao recurso ordinário da sétima ré,  nos

termos do fundamentado.

ACÓRDÃO

Em Sessão Telepresencial realizada nesta data, sob a Presidência da

Excelentíssima  Desembargadora  Marlene  Teresinha  Fuverki  Suguimatsu;  presente  a

Excelentíssima  Procuradora  Andrea  Ehlke,  representante  do  Ministério  Público  do  Trabalho;

computados os votos dos Excelentíssimos Desembargadores Luiz Eduardo Gunther, Ricardo Bruel

da Silveira  e  Marlene Teresinha Fuverki  Suguimatsu;  ACORDAM  os  Desembargadores  da  4ª

Turma  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  9ª  Região,  por  unanimidade  de  votos,  EM

CONHECER DOS RECURSOS ORDINÁRIOS DAS PARTES e das contrarrazões; no mérito, sem

divergência de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO DAS PRIMEIRA,
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SEGUNDA, TERCEIRA,  QUARTA, QUINTA E SEXTA RÉS,  analisado  preferencialmente.  Por

igual votação, EM DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ORDINÁRIO DO SINDICATO

AUTOR  para,  nos  termos  do  fundamentado:  a)  declarar  a  competência  desta  Justiça

Especializada para apreciar e julgar o pleito e, no caso de haver parcela deferida que integra o

salário contribuição à referida Fundação Copel de Previdência e Assistência Social, determinar a

retenção dos valores devidos pelos empregados substituídos, com retenção do correspondente de

seus créditos, bem como devida pelas rés a cota patronal e b) majorar para 10% o percentual

devido a título de honorários advocatícios a favor dos patronos do Sindicato. Sem divergência de

votos,  EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO DA SÉTIMA RÉ, nos termos do

fundamentado.

Custas inalteradas.

Intimem-se.

Curitiba, 28 de outubro de 2020.

LUIZ EDUARDO GUNTHER
Relator

mg

VOTOS
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