
Poder Judiciário 

Justiça do Trabalho 

Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região

 

AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 
ATOrd 0000306-19.2018.5.06.0010

 
PARA ACESSAR O SUMÁRIO, CLIQUE AQUI

 

 

 

Processo Judicial Eletrônico
 

Data da Autuação: 06/04/2018 
Valor da causa: R$ 50.000,00 
Dependência: 0000179-41.2014.5.06.0004 
 
Associados: 0000721-94.2017.5.06.0023 ; 0000824-52.2017.5.06.0007 

 
Partes:

AUTOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS,
INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO -
CNPJ: 10.579.332/0001-26 
ADVOGADO: GISELE LUCY MONTEIRO DE MENEZES CABREIRA - OAB: PE17242 
RÉU: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL -
DATAPREV - CNPJ: 42.422.253/0001-01 
ADVOGADO: JULIANA CAVALCANTE ALBUQUERQUE - OAB: CE25021 

PAGINA_CAPA_PROCESSO_PJE_0000306-19.2018.5.06.0010



 EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA ______ VARA DO TRABALHO DO RECIFE - PE.  

 

 

 

 

 

O SINDPD/PE - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS,

INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO,

entidade sindical inscrita no CNPJ sob o nº 10.579.332/0001-26, por seus advogados infra-assinados, com

endereço profissional na Rua Dom Vital, 48, Santo Amaro, Recife, Pernambuco, para onde deverão seguir

as comunicações judiciais de praxe, e endereço eletrônico: giselelucy@hotmail.com, vem à presença de

V. Exa. propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

  em face da EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL -

, empresa pública inscrita no CNPJ nº 42.422.253/0010-94, localizada na AvenidaDATAPREV

Engenheiro Domingos Ferreira, 467, Pina, Recife/PE, em conformidade com os fundamentos de fato e

direito expostos a seguir:

 

I - PRELIMINARMENTE - DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO

 

1-     A presente demanda já foi proposta anteriormente, tendo sido tombada sob o nº 0000179-41.2014.5.

, porém o processo foi extinto sem julgamento do mérito em face de acolhimento de preliminar de06.0004

inépcia quanto ao pedido de letra "h", o qual se entendeu incompatível com os demais pleitos daquela

demanda, vejamos o pleito:

 

"h) Manutenção das Progressões Salariais e/ou Funcionais até então aplicadas, afim de que não haja

redução salarial, em obediência ao Princípio da Irredutibilidade Salarial previsto na Constituição

Federal."
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2-         Posteriormente o autor deu entrada em nova demanda (0000721-94.2017.5.06.0023), que foi

inicialmente distribuída para a 23ª VT, mas em função da prevenção foi encaminhada a 4ª VT, onde

foi arquivada pela ausência do autor.

3-     Em sendo assim, o autor propõe novamente a mesma ação, com exclusão do pedido cuja inépcia foi

declarada na sentença de extinção sem julgamento do mérito, de forma que os demais pleitos são

exatamente iguais aqueles da primeira ação ajuizada, à exceção, evidentemente, deste pleito de

interrupção da prescrição.

 

4-         Em sendo assim, de logo o autor requer seja declara a interrupção da prescrição, nos termos da

Súmula 268 do Colendo TST, de sorte que qualquer prescrição a ser declarada deverá considerar o

ajuizamento da primeira demanda ( .0000179-41.2014.5.06.0004)

 

II- DA LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR AÇÃO 

 

 

5-         A legitimidade do Sindicato Autor para propor a presente Ação Civil Pública encontra amparo na

Constituição Federal, :in verbis  

"Art.5 ...º

XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm

legitimidade para representar seus filiados judicial ou

extrajudicialmente;

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou

ameaça a direito;

 

Art. 8  ....º

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou

individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou

administrativas;"

 

7-           O Colendo Tribunal Superior do Trabalho (TST) realizou uma revisão dos Enunciados de suas

súmulas até então editadas, gerando o  de vários deles, dentre os quais o de número 310, quecancelamento

se referia à substituição processual sindical.

 

8-      O referido enunciado determinava o seguinte:

            "I - O Art. 8º, inciso III, da Constituição da República, não

assegura a substituição processual pelo sindicato.

            II - A substituição processual autorizada ao sindicato pelas

Leis ns. 6.708, de 30-10-1979 e 7.238, de 29-10-1984, limitada aos
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associados, restringe-se às demandas que visem aos reajustes

salariais previstos em lei, ajuizadas até 3 de julho de 1989, data em

que entrou em vigor a Lei nº 7.788. ( L-007.788-1989 - revogada)

          III - A Lei 7.788-89, em seu Art. 8, assegurou, durante sua

vigência, a legitimidade do sindicato como substituto processual da

categoria. ( L-007.788-1989 - revogada)

           IV - A substituição processual autorizada pela Lei nº 8.073,

de 30 de julho de 1990 ao sindicato alcança todos os integrantes da

categoria e é restrita às demandas que visem à satisfação de

reajustes salariais específicos resultantes de disposição prevista em

lei de política salarial.

                        V - Em qualquer ação proposta pelo sindicato como

substituto processual, todos os substituídos serão individualizados

na petição inicial e, para o início da execução, devidamente

identificados, pelo número da Carteira de Trabalho e Previdência

Social ou de qualquer documento de identidade.

            VI - É lícito aos substituídos integrar a lide como assistente

litisconsorcial, acordar, transigir e renunciar, independentemente de

autorização ou anuência do substituto.

            VII - Na liquidação da sentença exeqüenda, promovida pelo

substituto, serão individualizados os valores devidos a cada

substituído, cujos depósitos para quitação serão levantados através

de guias expedidas em seu nome ou de procurador com poderes

especiais para esse fim, inclusive nas ações de cumprimento.

            VIII - Quando o Sindicato for o autor da ação na condição

de substituto processual, não serão devidos honorários

advocatícios."

 

9-           O Enunciado do TST acima transcrito negava a possibilidade do sindicato substituir

processualmente seus integrantes sem anuência expressa ou a individualização dos substituídos na petição

inicial. Com isso, restava mitigada a liberdade sindical na proteção dos interesses dos componentes da

categoria.

 

10-           Em dezembro de 2003, quando já cancelado o Enunciado pelo Tribunal Pleno do TST, o

julgamento do ERR 175894/1995, na Seção de dissídios Individuais, proporcionou maior relevância à

discussão da substituição processual. O ministro Relator Dr. Ronaldo José Lopes Leal se posicionou

acerca da possibilidade da substituição processual pelo sindicato e sobre a constitucionalidade, pelo

controle difuso, da mesma temática, sendo favorável a tal pretensão.

 

11- Com o cancelamento do enunciado 310 do rol interpretativo do TST, observa-se que houve, de fato,

uma evolução à possibilidade de substituir com maior amplitude e sem tantas limitações como acontecia

anteriormente.
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12- Muitos autores afirmam que se estaria diante de uma peculiar situação jurídica, pois os sindicatos

encontravam-se legitimados à substituição processual em toda e qualquer matéria, haja vista o

cancelamento do enunciado.

 

13-      Inegável é a interpretação da substituição processual consoante os fundamentos constitucionais,

quais sejam o da dignidade da pessoa humana e o dos valores sociais do trabalho.

 

14-      É neste contexto de valores constitucionalmente protegidos que se deve interpretar a norma do Art.

8°, III, da Constituição Federal, bem como o instituto da substituição processual. Assim, tendo-se em

vista os fundamentos da Carta Magna, os princípios processuais e a sua importância no processo do

trabalho, é plenamente inteligível a possibilidade dos empregados serem substituídos pelos sindicatos,

mesmo nos direitos individuais, desde que homogêneos.

 

15-    Não se pode deixar de observar que a Constituição de 1988 adota, em seu texto, as orientações das

modernas doutrinas processualistas.

 

16-    As teses individualistas no processo estão em constante declínio, haja vista a peculiar quantidade de

direitos e garantias processuais asseguradas, existe uma tendência universal de fortalecimento da tutela

dos conflitos denominados "conflitos de massa", e a substituição processual está em plena conformidade

com o cenário político/ideológico.

 

17-       Dessa forma é que o autor tem legitimidade para substituir processualmente os integrantes da

categoria que constam da relação anexa, ficando o registro que em havendo erro material no tocante a

exclusão de algum integrante da categoria o autor se reserva o direito de complementar a lista em

comento, tudo por força do disposto nos art. 5 , XXI e 8 , III, da Constituição Federal. º º

 

18-  No mais, a Lei 7347/85 reconhece a legitimidade das entidades sindicais em representar o direito dos

seus representados na propositura de Ação Civil Pública, como é o caso dos autos.

 

III - PRELIMINARMENTE - DA NÃO APLICABILIDADE DO ARTIGO 840 DA CLT

 

19-   Em que pese os pedidos desta ação seja certo e determinado o autor deixa de delimitar seus

valores, tendo em vista a complexidade da causa e a absoluta impossibilidade de fazê-lo inclusive

em face dos pedidos de natureza sucessiva presentes na exordial e que dependem de ato exclusivo

da reclamada.
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20-   É que, como o objeto da ação compreende a regularização de progressões por antiguidade e

merecimento, no que concerne ao montante de receita que deveria ter sido aplicada pela reclamada

e a ausência de progressão por antiguidade em determinados anos, caberia a mesma comprovar

quem seriam os funcionários aptos/elegíveis ao recebimento das referidas progressões dentro do

período envolvido na lide, no mais seria impossível determinar as consequências dessas alterações

quanto a distribuição dessas receitas.

21-   O CPC, de aplicação subsidiaria à espécie, prevê a possibilidade de apresentação, inclusive, de

pedidos genéricos na situação dos autos, vejamos:

"Art. 324.  O pedido deve ser determinado.

§ 1   :o É lícito, porém, formular pedido genérico

I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;

;II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato

III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva
.ser praticado pelo réu

 

22-   Assim sendo, no caso dos autos, face a impossibilidade de delimitação dos valores, inclusive porque

depende da juntada de documentos em poder da parte adversa, requer seja recebida a presente petição

apenas com os pedidos certos e determinados, sem a consequente valoração.

 

23-   Outrossim, caso o D. Juízo entenda de forma diversa, o que admite por extrema e absoluta cautela,

de logo pede seja conferido prazo para emenda à exordial.

  

IV- DOS FATOS E DO DIREITO

 

 a) Do Plano de Cargos e Salários da Reclamada

 

 

24-       Os substituídos pelo SINDPD são todos empregados da reclamada DATAPREV.

 

25-       A reclamada possui Plano de Cargos e Salários o qual foi reformulado em 2008, mas suas regras

passaram a ter vigência somente em 1º de março de 2009.
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26-       A reclamada, contudo, em que pese a existência de regras claras estabelecidas no Plano de Cargos

e Salários, bem assim as regras presentes na Consolidação das Leis do Trabalho, vem estabelecendo

critérios e percentuais para a progressão salarial de forma a trazer prejuízos aos seus funcionários.

 

27-       Além de não estar realizando a progressão salarial por antiguidade na forma descrita no Plano de

Cargos ainda está destinando verba inferior a prevista naquela norma, de forma que poucos são os

empregados contemplados.

 

28-             O direito à progressão salarial foi violado, razão pela qual o autor socorre-se da prestação

jurisdicional do Estado para ver amparado o direito dos substituídos ao referido acréscimo salarial.

 

 

b) Da Inobservância das Regras da CLT e do PCS nas Progressões Salariais

 

 

29-             A consolidação das Leis do Trabalho estabelece as regras básicas sobre a progressão salarial,

vejamos:

 

" Art. 461 - Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, na

mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade.

§ 1º - Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com igual produtividade e

com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não for superior a 2

(dois) anos. 

§ 2º - Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado

em quadro de carreira, hipótese em que as promoções deverão obedecer aos critérios de

antigüidade e merecimento. 

§ 3º - No caso do parágrafo anterior, as promoções deverão ser feitas alternadamente por

. merecimento e por antingüidade, dentro de cada categoria profissional
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§ 4º - O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental atestada pelo

órgão competente da Previdência Social não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial." 

 

30-             Como se observa, na CLT, há previsão de regra básica quanto à progressão salarial, onde se

estabelece que ela ocorre pelos critérios de antiguidade e merecimento, o que acontecerá de forma

alternada, ou seja, num determinado ano será por merecimento e no ano seguinte por antiguidade ou

vice-versa. Nada há no texto Consolidado sobre a Progressão Funcional.

 

31-       Já o Plano de Cargos e Salários da reclamada, reformulado em 2008 e que passou a ter vigência e

aplicabilidade a partir de 1º de março de 2009, prevê tanto a progressão salarial, quanto funcional,

conforme item 3.2, do tópico 3:

 

"3.2 - Encarreiramento

 

  Dar-se-á através dos processos de Acesso, Progressão Salarial, Progressão Funcional e Mobilidade."

 (grifamos)

 

32-       Assim, referida norma estabelece as formas em que se dará a organização dos seus empregados e

como poderão ocorrer alterações salariais e funcionais através dessa organização.

 

33-       O PCS também estabelece como se dará cada uma dessas Progressões, vejamos:

 

"3.2.2 - Progressão Salarial

É o acréscimo salarial concedido ao empregado, dentro da faixa salarial correspondente ao módulo do

cargo/atividade em que estiver posicionado.

. O processo de progressão salarial dar-se-á alternadamente por mérito ou antiguidade, onde só serão

movimentados o empregados que atenderem às condições estabelecidas neste e demais instrumentos que

venham regulamentar o processo." (grifamos)

. A progressão salarial por mérito ou antiguidade deverá se restringir rigorosamente ao limite superior

da faixa salarial do cargo/módulo objeto da movimentação.
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. A progressão salarial por mérito ocorrerá por aplicação de instrumento aprovado pela Diretoria, para

aferir o desempenho funcional do empregado.

.Na progressão Salarial por Mérito o empregado poderá perceber até 02 (dois) níveis salariais.

.No processo de avaliação dos empregados candidatos à progressão salarial serão considerados como

fatores de desempate, nesta ordem: o grau de desempenho, o nível de escolaridade, o maior tempo de

efetivo exercício no cargo, o maior tempo de Empresa.

.Na progressão salarial por antiguidade será concedido o acréscimo de 01 (um) nível salarial,

condicionado à disponibilidade de verba.

. Serão fixados anualmente os valores de verba destinados à concessão de progressão salarial por

" Grifamosmérito e progressão salarial por antiguidade.

 

"3.2.3 - Progressão Funcional

 

É a movimentação do empregado para o módulo imediatamente superior ao seu módulo de registro,

desde que atenda aos requisitos definidos.

.A progressão funcional ocorrerá mediante aprovação em processo seletivo interno, condicionado a

existência de vaga, disponibilidade de verba e ao atendimento dos requisitos exigidos no Plano de Carlos

e Salários - PCS para o módulo objeto de provimento.

..."

 

34-       Como se evidencia da regra transcrita são distintas as formas de progressão, sendo divididas em

salarial (antiguidade e merecimento) e funcional.

 

35-             Em 27 de setembro de 2012 a reclamada publicou uma norma interna, Código N/GP/001/02

vinculado ao PCS de 2008 apenas para regras sobre Progressão Salarial, as quais serviram apenas para

pormenorizar o PCS, conforme abaixo transcrita:

 

"Norma: PROGRESSÃO SALARIAL

Atividade: GESTÃO DE PESSOAS
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Código:

N/GP/001/02

Vigência:

 

27/09/2012

N° de Páginas:7

Documento de Vinculação:

Portaria SRT/MTER Nº 02/2006 de 25/05/2006

Resolução CCE Nº 09/1996

Plano de Cargos e Salários vigente

Elementos Complementares:

Documentos Revogados:

N/GP/001/01

 Órgão Gestor: Órgão responsável pelo desenvolvimento de pessoas

 Responsável pela Elaboração: Marcio Luis Tavares Adriano - 245.658

 Responsável pela Verificação: Denise Estabille de Freitas - 227.021

 Responsável pela Aprovação: Janice Fagundes Brutto - 800.988

Data de impressão: 27/09/2012 1/7

GESTÃO DE PESSOAS NORMA

PROGRESSÃO SALARIAL N/GP/001/02

HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão Data Descrição

02 27/09/2012 Alteração nos itens: 5.1.1; 5.1.2; 5.2 e 5.3.

01 15/12/2011 Atualização da norma em função do decurso do prazo de 2 anos
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de vigência.

Data da Impressão: 27/9/2012 Página 2/7

GESTÃO DE PESSOAS NORMA

PROGRESSÃO SALARIAL N/GP/001/02

SUMÁRIO

1 OBJETIVO

2 APLICAÇÃO

3 ÓRGÃOS CITADOS NA NORMA

4 CONCEITUAÇÃO

4.1 Progressão salarial

4.2 Progressão salarial por mérito

4.3 Progressão salarial por antiguidade

4.4 Dotação orçamentária

4.5 Verba

4.6 Nível salarial

4.7 Faixa salarial

4.8 Fora da faixa salarial

4.9 Empregados elegíveis

4.10 Empregados promovidos

5 DIRETRIZES BÁSICAS

5.1 Sistemática de concessão

5.1.1 Progressão salarial por mérito

5.1.2 Progressão salarial por antiguidade

5.1.3 Formalização da concessão
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5.2 Inelegibilidade para a progressão

5.3 Disposições gerais

6 VIGÊNCIA

GESTÃO DE PESSOAS NORMA

PROGRESSÃO SALARIAL N/GP/001/02

1 OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes básicas necessárias ao processo de concessão de progressão

salarial.

2 APLICAÇÃO

Aplica-se a todos os empregados da Empresa pertencentes ao quadro permanente que

atenderem aos critérios estabelecidos para o processo.

3 ÓRGÃOS CITADOS NA NORMA

Sigla Função principal

DPE Diretoria responsável pela gestão de pessoas

DEDP Órgão responsável pelo desenvolvimento de pessoas

DIVP Órgão responsável pela valorização de pessoas

4 CONCEITUAÇÃO

4.1 Progressão salarial

É o acréscimo salarial concedido ao empregado, dentro da faixa correspondente ao módulo do cargo em

que estiver posicionado.

4.2 Progressão salarial por mérito

É o acréscimo salarial concedido com base em desempenho funcional do empregado,

aferido por aplicação de instrumento aprovado pela Diretoria.

4.3 Progressão salarial por antiguidade

É o acréscimo salarial concedido ao empregado com base no tempo de permanência no
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nível salarial.

4.4 Dotação orçamentária

É o provisionamento de recurso financeiro no orçamento anual para concessão de

progressão salarial por mérito ou por antiguidade.

4.5 Verba

É o recurso financeiro orçado e disponibilizado a cada avaliador para concessão de

progressão salarial por mérito ou por antiguidade. (grifamos)

4.6 Nível salarial

É a posição na tabela salarial que identifica o valor do salário percebido pelo empregado.

4.7 Faixa salarial

É a escala de valores dispostos, dentro dos limites mínimo e máximo, fixados para cada

módulo de um cargo.

4.8 Fora da faixa salarial

É o posicionamento salarial do empregado inferior ou superior aos limites mínimo e máximo da faixa

salarial fixados para cada módulo de um cargo.

4.9 Empregados elegíveis

São aqueles que atendem aos requisitos para concorrer à progressão salarial.

4.10 Empregados promovidos

São aqueles alcançados pela progressão salarial, por terem preenchido os requisitos desta Norma, por

haver dotação orçamentária e por não terem sido identificados como não elegíveis.

5 DIRETRIZES BÁSICAS

5.1 Sistemática de concessão

 A progressão salarial se dá por mérito ou antiguidade, em consonância com os critérios estabelecidos

nesta Norma e com a dotação orçamentária aprovada, que deve ser distribuída proporcionalmente à massa

salarial de cada unidade organizacional. (grifamos)

5.1.1 Progressão salarial por mérito
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A progressão salarial por mérito deve ocorrer, respeitando os resultados do sistema de

aferição de desempenho, indicadores de gestão de pessoas e a proposta do gerente, quanto à distribuição

da verba disponível, que deve ser submetida à aprovação do Departamento correspondente ou órgão

correlato e da respectiva Diretoria.

Os empregados elegíveis devem ser aqueles que obtiverem conceito mínimo habilitador

definido para o processo.

A progressão salarial por mérito implicará na concessão de 02 (dois) níveis salariais,

respeitando a faixa salarial do módulo de registro do empregado. Para aqueles empregados que estiverem

posicionados no penúltimo nível da faixa salarial do módulo de registro, será concedido apenas 1 (um)

nível salarial.

Na progressão salarial por mérito será considerado como critério de desempate os

seguintes itens, na ordem apresentada:

1º - Nota do desempenho;

2º - Nível de escolaridade/especialidade;

3º - Maior tempo de efetivo exercício no cargo;

4º - Maior tempo de empresa.

5.1.2 Progressão salarial por antiguidade

A progressão salarial por antiguidade corresponde ao acréscimo de 01 (um) nível salarial,

podendo ocorrer para o empregado que permanecer mais de 24 (vinte quatro) meses posicionado

no mesmo nível salarial, e obtiver, no mínimo, conceito dentro do esperado no resultado da última

avaliação de desempenho referente ao período de concessão da promoção. (grifamos)

O órgão responsável pelo desenvolvimento de pessoas, na época da concessão da progressão salarial por

antiguidade, deve fazer a conciliação com a concessão de progressão salarial por mérito, respeitando o

limite de verba prevista para cada processo.

Na progressão salarial por antiguidade será considerado como critério de desempate os seguintes itens, na

ordem apresentada:

1º - Maior tempo de efetivo exercício no cargo;
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2º - Maior tempo de empresa;

3º - Nível de escolaridade/especialidade.

5.1.3 Consolidação da concessão

As Diretorias e respectivos Departamentos ou órgãos correlatos devem estabelecer no mês anterior ao

previsto para efetivação do processo, a consolidação das indicações das

progressões salariais por mérito e/ou por antiguidade com a verba preestabelecida, com

vistas à elaboração do relatório final das movimentações salariais a serem efetivadas.

As Diretorias devem encaminhar o relatório final de progressão salarial para aprovação da

Diretoria responsável por gestão de pessoas.

 

5.2 Inelegibilidade para a progressão

Não são elegíveis à progressão salarial por mérito ou antiguidade os empregados nas

seguintes situações:

a) Posicionados no último nível da faixa salarial de módulo correspondente ao

cargo de registro;

b) Posicionados acima do último nível da faixa salarial do módulo do cargo de registro;

c) Licenciados sem vencimentos no período de avaliação funcional e da concessão da progressão salarial;

d) Suspensos e advertidos no período de avaliação funcional e da concessão da progressão salarial;

e) Posicionados há menos de 12 (doze) meses no nível salarial correspondente

ao cargo de registro;

f) Empregados com mais de 3 (três) faltas não justificadas no período de 12 (doze) meses anteriores à

concessão.

5.3 Disposições gerais

O órgão responsável pelo desenvolvimento de pessoas deve disponibilizar para as Diretorias relatórios

contendo as informações necessárias ao processo, sobre os empregados não elegíveis e critérios de

desempate estabelecidos.
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O processo de progressão salarial ocorrerá anualmente e de forma alternada, nos termos do art.

461, §2º, da CLT, podendo a progressão salarial por mérito e por

 

 

antiguidade , no mesmo exercício à critério da Direção da Empresa.ocorrerem, excepcionalmente

Cabe ao órgão responsável pela valorização de pessoas a coordenação do processo de

progressão salarial.

6 VIGÊNCIA

Esta Norma entra em vigor a partir desta data e revoga a N/GP/001/01.

Brasília, 27 de setembro de 2012.

JANICE FAGUNDES BRUTTO

DIRETORA

Responsável pela elaboração:

Marcio Luis Tavares Adriano

Assinatura:

Data: 27/09/2012

Responsável pela verificação:

Denise Estabille de Freitas

Assinatura:

Data: 27/09/2012"

 

36-             Da norma acima transcrita verifica-se que, a única regra que foi alterada foi a criação da

possibilidade de aplicação da progressão salarial tanto por antiguidade, como por merecimento na mesma

oportunidade, mas isso de forma excepcional.
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37-       Observe-se que em nenhum momento as regras internas preveem a possibilidade de haver divisão

do percentual de progressão para o caso de progressão funcional com progressão salarial, mas apenas para

as duas espécies de progressão salarial, isto, de forma excepcional somente a partir do ano de 2012, pois a

regra é a de alternância.

  

38-       Na presente demanda o que se questiona e persegue é a progressão salarial (antiguidade e

merececimento), a qual quando aplicada aos substituídos, foi feita com base a diminuir o número de

contemplados.

 

39-             No PCS de 2008 e na norma de 2012 se estabeleceu também que na aplicação da progressão

salarial por antiguidade todos os cargos são elegíveis, desde que o trabalhador esteja há mais de 24 meses

no mesmo nível salarial.

 

40-            Contudo, na prática o que a reclamada fez foi a implantação em março de 2009 do PCS com

enquadramento automático para todos os empregados, com direito a um nível salarial, assim essa foi a

data para o marco de estabelecimento das futuras progressões salariais.

 

41-             No mesmo ano, em agosto de 2009 houve novo enquadramento, na modalidade progressão

, para alguns funcionários, como forma de minimizar distorções salariais.funcional

 

42-       Em 2010 não houve aplicação de progressão por antiguidade, tampouco merecimento, contudo

 pois já havia reserva de 1%neste ato já deveria ter ocorrido a progressão salarial por merecimento,

da folha salarial no referido ano para este fim.

 

43-             No ano seguinte, em outubro 2011, a reclamada aplicou progressão salarial por merecimento

equivalente a 30% do percentual de 1% da folha de pagamento e novamente aplicou progressão funcional,

esta no percentual de 70%. Observe-se que a essa altura os empregados da reclamada, ora

 considerandosubstituídos, já se encontravam há 24 meses sem receber progressão por antiguidade,

que o PCS começou a ter vigência em março de 2009.
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44-             Ora, a regra interna fala que a progressão salarial se dará alternadamente, por mérito ou

antiguidade e a verba destinada anualmente poderá ser dividida para ambas as progressões salariais.

 

45-       A regra interna não previu que haveria divisão do percentual entre progressão salarial e progressão

funcional, mas sim entre as duas espécies de progressão salarial (mérito e antiguidade), de forma que a

divisão do percentual no ano de 2011 foi irregular e prejudicou aqueles funcionários que já estavam há

mais de 24 meses sem receber qualquer espécie de progressão.

 

46-       No ano de 2012 as progressões que deveriam ocorrer seriam progressão salarial por mérito, mas a

reclamada, ignorando as regras do PCS dividiu o percentual de 1% da folha na seguinte proporção: 33%

progressão salarial por mérito, 33% progressão salarial por antiguidade e 34% progressão funcional.

 

47-             Ou seja, desde 2011 os empregados com mais de 24 meses sem recebimento de progressão

deveriam ter auferido a progressão salarial por antiguidade e não receberam, desses profissionais pequena

parte foi contemplada apenas em 2012, pois somente 33% da verba foi destinada para esse fim.

 

48-       No ano de 2013 a reclamada emitiu documento interno dando notícia que irá pagar 35% a título de

progressão funcional, 20% de progressão salarial por antiguidade e 45% de progressão salarial por

merecimento, mais uma vez os empregados mais antigos no cargo e na empresa serão discriminados,

poucos deles se beneficiando da progressão por antiguidade em face da redução da verba para esse fim.

 

50-       Considerando as informações acima prestadas podemos observar o resumo abaixo no tocante as

progressões que foram aplicadas nos últimos cinco anos e as que deveriam ser observadas pela reclamada:

 

Ano 2009                  

 

Março - Implantação do PCS

Aplicou-se - 1 nível para todos os funcionários

Agosto - Progressão funcional para alguns funcionários
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Ano - 2010_____

 

Não houve progressão salarial alguma.

 

 

 Deveria ser aplicada a progressão .salarial por mérito

 

Ano - 2011________

 

 Aplicou-se a progressão salarial por merecimento equivalente a 30% do percentual de 1% da folha de

pagamento e novamente aplicou progressão funcional, esta no percentual de 70%.

 

 Deveria ser aplicada a progressão salarial por antiguidade, considerando que desde 2009 os funcionários

estavam sem alteração de nível salarial.

 

Ano - 2012________

 

 Aplicou-se 33% progressão salarial por mérito, 33% progressão salarial por antiguidade e 34%

progressão funcional.

 

 Deveria ser aplicada a progressão salarial por mérito.

  

Ano 2013___________
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 Previsão de aplicação de 35% para Progressão Funcional, 20% para progressão salarial por antiguidade e

45% da Progressão Salarial por Mérito.

 

 Deveria ser realizado estudo para corrigir as distorções desde o ano de 2010, devendo ser aplicado no

mínimo o percentual de 65% para a progressão salarial por antiguidade.

 

51-       Como visto acima, a ilegalidade é patente e os empregados mais prejudicados são exatamente os

que tem mais tempo de serviço na reclamada, que deram suas vidas para o crescimento e reconhecimento

da empregadora e estão em vias de mais uma vez serem prejudicados em razão da incorreta aplicabilidade

das progressões salariais.

 

52-       Ante o exposto pede a antecipação dos efeitos da tutela meritória, na forma do artigo 273,

abaixo transcrito:

 

"Art. 273 - O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da

alegação e: (Alterado pela L-008.952-1994)

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu."

 

53-       A antecipação dos efeitos da tutela é necessária a fim de que a reclamada, para o ano de 2013,

corrija as distorções ocorridas até a presente data, destinando o percentual de 65% para a progressão

salarial por antiguidade, do percentual de 1% da Folha destinado às progressões, de forma retroativa a

setembro de 2013.

 

V - DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E DA JURISPRUDÊNCIA

 

 54-       A vigente  determina que a Administração Pública direta e indireta,Carta Magna em seu art. 37,

obedecerá os , assimPrincípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência
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como, a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação em concurso público, conforme

transcrição abaixo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I -................

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de

acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

 

55-  No caso em tela a reclamada atenta contra os Princípios da Legalidade e Impessoalidade, eis que      

está privilegiando empregados com menos tempo de serviço na empresa e na carreira, em detrimento dos

demais que deram e ainda dão suas vidas pela empresa.

 

56-  A majoritária Doutrina e Jurisprudência Trabalhista tem pacificado o seu entendimento, conforme      

Acórdãos abaixo transcritos:

 

IDENTIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO

TRIBUNAL: 10ª Região

ORIGEM: 06ª VARA - BRASÍLIA/DF

06-0832/2002 NA VARA DE ORIGEM

DECISÃO: 30 05 2003

TIPO: RO   NUM: 00832   ANO: 2002

REGIÃO: 10NÚMERO ÚNICO PROC: RO -

TURMA: 2ª TURMA

PARTES

Recorrente: SALATIEL DA CUNHA MARRA

Recorrido: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO

FEDERAL - CAESB

 RELATOR

Juiz Relator : JOSÉ RIBAMAR O. LIMA JUNIOR

REVISORA

Juíza Revisora : FLÁVIA SIMÕES FALCÃO
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EMENTA

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. ALTERAÇÃO. "Há muito

consolidou-se na doutrina e jurisprudência juslaboralista no sentido de

que as vantagens financeiras previstas em planos de cargos, quando

divulgados tais planos publicamente perante os empregados e a estes

aplicados, integram definitivamente os contratos de trabalho. Alguns

compêndios chegam mesmo a citar os

regulamentos empresariais como fonte de direito do trabalho. Essa

integração decorre da própria previsão em lei do contrato de trabalho na

modalidade tácita (art. 443 da CLT), pela qual qualquer ajuste atinente à

relação de emprego, ainda que não verbalizado, atrai toda a proteção

legal ao pacto trabalhista. Inclusa nessa proteção encontra-se a

inalterabilidade do contrato, garantida pelo art. 468 da CLT. Destarte,

uma vez pactuadas tacitamente, no plano de cargos,  periódicprogressões

as dos empregados, a concessão dessas  torna-se imperiosa eprogressões

inescusável, na vigência do mesmo plano" (Juiz Fernando Gabriele

Bernardes). - ementa do Dr. André Damasceno.

 

"IDENTIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO

TRIBUNAL: 23ª Região

DECISÃO: 23 08 2006

TIPO: RO   NUM: 00787-2005-009-23-00-4NÚMERO ÚNICO PROC:

 RO - 00787-2005-009-23-00

FONTE

DJ/MT DATA: 29-09-2006

PARTES

RECORRENTE: Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos - ECT

RECORRIDO: Celina de Paula Ferreira

 RELATORA

DESEMBARGADORA LEILA CALVO

REDATOR DESIGNADO

JUIZ BRUNO WEILER

EMENTA

 CURVA DEPROGRESSÃO FUNCIONAL.
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MATURIDADE. ECT. SUJEIÇÃO ÀS NORMAS DE DIREITO

ADMINISTRATIVO. As empresas públicas são pessoas jurídicas de

direito privado, que tem as suas relações trabalhistas, de regra, regidas

pela legislação celetista. Todavia, por imposição legislativa, essa norma

geral abriga derrogação parcial expressa principalmente no artigo 37 da

Constituição Federal que estende aos entes integrantes da Administração

Indireta, inclusive, algumas normas especiais, como a exigência de

sujeição à concurso público, dentre outros. Inafastável, pois, a regência

ordinária das normas celetistas nas relações trabalhistas havidas entre a

reclamada e seus empregados, admitindo-se a aplicação dos comandos

eminentes de direito público nos casos em que houver comando expresso

nesse sentido. Desta forma, as deliberações da reclamada tomadas em

relação a seus empregados, nas quais se insere a regulamentação da

aplicação da curva de maturidade prevista no Plano de Cargos e Salários,

não se afiguram atos administrativos, segundo a concepção publicista do

termo, sendo, pois, orientadas pelo direito privado. Por essa razão, não

vislumbro esteio legal para a reclamada inquinar de nulo o ato de

implantação da curva de maturidade, visando suprimir a sua validade,

com supedâneo na Lei n.º 9784/99, que regula o processo administrativo

no âmbito Federal, e na Súmula 473 do STF, vez que, repito, o caráter da

atuação da reclamada na hipótese é eminentemente privado. O Plano de

Carreiras, Cargos e Salários contempla um sistema de progressão

  e merecimento, mediante a satisfação dehorizontal por antigüidade

critérios temporais e de avaliação, operado pela Diretoria, em função do

lucro auferido no exercício anterior. A melhor exegese das normas

tratadas no PCCS sobre o tema conduz a ilação de que é da Diretoria o

encargo formal de decidir acerca da  medida que não seprogressões,

consubstancia, contudo, em mera faculdade e tampouco se submete a

sua discricionariedade, vez que se trata de providência que lhe é

 Admitir entendimento contrário conduziriaimposta pela norma interna.

à conclusão inarredável de que o fator 'deliberação da Diretoria' teria

natureza puramente potestativa, revelando-se, por conseguinte, em

condição ilícita, nos termos do artigo 122 do Código Civil. Assim, a

injustificada inércia da Reclamada em cumprir as disposições do

PCCS autoriza a intervenção desta Especializada para impor a

condenação pretendida pela Reclamante alusiva às progressões por

antigüidade. Recurso Ordinário ao qual, no particular, nega-se

 provimento.

DECISÃO

por unanimidade, conhecer do recurso interposto, bem assim das

contra-razões. No mérito, por maioria, dar-lhe parcial provimento para
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deferir os privilégios inerentes à Fazenda Pública, impenhorabilidade de

seus bens, execução por meio de precatórios,prazo em dobro para

recorrer, dispensa do depósito recursal e pagamento das custas

processuais ao final, nos termos do artigo 12 do Decreto-Lei n.509/69 e

Decreto-Lei 779/69, nos termos do voto do Juiz Revisor, quem redigirá o

acórdão, restando vencida a Juíza Relatora que lhe dava provimento

integral. "

 

57-             A omissão da empregadora em corrigir a situação funcional dos substituídos trouxe sérios

prejuízos financeiros, durante os seus contratos de trabalho, uma vez que sujeitos ao inteiro arbítrio da

, caracterizando-se tal atitude patronal, como  podendo e devendo pois, reclamada potestativa e ilegal, ser

corrigida por esta Justiça Especializada.

 

58- Assim, é importante esclarecer que, a pretensão dos substituídos não é o de enquadramento em

  outro funcionário da reclamada, mas sim, função diversa, tampouco equiparação salarial a qualquer a

progressão salarial por antiguidade e pagamento de diferenças salariais decorrentes da não

 em função de atuação nas funções que ocupam e doaplicação dessa progressão em época própria,

tempo de serviço na reclamada.

 

59- As diferenças salariais entre o salário dos substituídos no nível atual deverão ser apuradas com base

 tomnas tabelas salariais emitidas pela reclamada a cada data-base(anual) da categoria profissional,

ando-se por referência o salário percebido nos últimos cinco anos e aquele que deveria ser pago com

.aplicação da progressão salarial por antiguidade no ano de 2011

 

60- Outrossim, a reclamante requer desde logo, a determinação deste MM. Juízo, para que a reclamada

acoste aos autos o seu Plano de Cargos e Salários, assim como, as tabelas salariais anuais desde a

 tendo em vista,data de 01  até a presente data e também as fichas funcionais e financeiras.03.2009

serem documentos que se encontram em poder da empregadora, para fins de apuração das diferenças que

lhes são devidas.

 

61- Deverá também a reclamada juntar aos autos estudo administrativo sobre os empregados elegíveis

desde o ano de 2010 para a aplicação das progressões por merecimento e antiguidade, inclusive citando a

ocorrência de empates e suas conclusões, o que pede na forma do artigo 355 do CPC, sob pena de

aplicação do artigo 359 do mesmo diploma legal.
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VI - GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DOS HONORÁRIOS SINDICAIS

 

62-       O SINDPD/PE, ora autor, é uma entidade sem fins lucrativos, razão pela qual requer, desde já, os

Benefícios da Justiça Gratuita, porquanto, "desde que seja entidade assistencial sem fins lucrativos, a

pessoa jurídica pode ser beneficiária da assistência jurídica e judiciária" (RT 539/184).  

 

63-   Ademais, com o fim da contribuição sindical obrigatória, determinada pela Lei 13467/17 a situação

financeira do SINDPD é bastante complicada, uma vez que essa receita significava cerca de 70% da renda

que custeava as despesas dos funcionários e custos com as campanhas salariais e demais atividades

sindicais.

 

64-       No mesmo sentido Alberto THOMPSON FLORES LENZ in Revista dos Tribunais 674/63.

 

65-       Coadunando-se com esse entendimento, na Apelação 7.888, do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

RIO DE JANEIRO, o voto do relator, Desembargador Hamilton de Moraes BARROS, de seguinte teor, in

:verbis

 

"a gratuidade de Justiça não é benefício às pessoas físicas, pode ser reconhecido às sociedades civis de

fins humanitários que vivam de verbas e contribuições e que não buscam lucro ou próprio crescimento

econômico." (Adcoas 71.079)

 

66-       O fato de ser uma entidade sem fins lucrativos por si só gera presunção de impossibilidade de

arcar com as custas judiciais, uma vez que, além disso, a atividade do Autor é, essencialmente, de caráter

assistencial e representativo

 

67-             Esse também é o entendimento de Alberto THOMPSON FLORES LENZ, em seu artigo "Da

concessão da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas e aos entes beneficentes", in RT 674/63.
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68-             No mesmo sentido já anteriormente abordado, Barbosa MOREIRA, em sua obra Tendências

Constitucionais do Direito Processual Constitucional, onde revela que "toma-se consciência cada vez

mais clara da função instrumental do processo e da necessidade de fazê-lo desempenhar de maneira

efetiva o papel que lhe toca" (p.03, 1984).

 

69-       Derradeiramente impende colacionar o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

:in verbis

"Assistência judiciária. O Acesso ao Judiciário é amplo, voltado também para as pessoas jurídicas. Tem,

como pressuposto, a carência econômica, de modo a impedi-los de arcar com as custas e despesas

processuais. Esse acesso deve ser recepcionado com liberalidade. Caso contrário, não será possível o

próprio acesso, constitucionalmente garantido. ..." ( STJ - 6.ª T.; Resp. n.° 1217.330-RJ; Rel. Min. Luiz

Vicente Cernecchiaro; j. 23.06.1997 ) RJ 241/63, inAASP, Pesquisa Monotemática, n.° 2104/93.

 

70-             Por outro lado, por se tratar de uma Ação Civil Pública, que tem regramento próprio, há

regramento expresso no artigo 18 da Lei 7347/85 (Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá

adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem

condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e

 no sentido de não pode haver condenação em custas ou honorários advocatícios oudespesas processuais)

periciais, frente a isso, por absoluta vedação legal e também pela situação de vulnerabilidade financeira

em que se encontra o sindicato, deve ser o autor eximido do pagamento dos referidos encargos judiciais.

 

71-   Acrescente-se, ainda que a Súmula 463 do TST estabelece o seguinte sobre a assistência judiciaria

gratuita:

 

"Súmula nº 463 do TST 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO  (conversão da Orientação

Jurisprudencial nº 304 da SBDI-1, com alterações decorrentes do CPC de 2015) - Res. 219/2017,

DEJT divulgado em 28, 29 e 30.06.2017 - republicada - DEJT divulgado em 12, 13 e 14.07.2017

 I - A partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta

a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado,desde que munido

de procuração com poderes específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015);

II - No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é necessária a demonstração cabal de

impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo."
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72-     Para possibilitar o direito de ação, a CF88, estabeleceu no Art. 5º, o acesso à Justiça. O preceito

está disposto no inciso, XXXV,  : "A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ouin verbis

ameaça a direito."

 

73-     O livre acesso ao poder judiciário, no âmbito trabalhista, vinha, seguindo como delimita o  texto

constitucional.

 

74-     A Lei 13467/17 criou nova regra para interpretação de acesso ao judiciário ao incluir o § 3o no art. 

790 da CLT, facultando ao juiz conceder o benefício da justiça gratuita àqueles que perceberem salário

igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do RGPS.

 

 

75-     Estabelecer um critério fixo para permitir o benefício da gratuidade da justiça ofende o livre acesso

ao judiciário.

 

76-     O próprio plenário do STF tem posição diversa, eis que em dezembro de 2015, retratou que o artigo

 12 da Lei 1.060/1950, foi recepcionado pela Constituição da República.

 

77-     A criação desta regra, engessada, ofende o livre acesso ao judiciário (CF88, inciso, XXXV, Art.

5º), pois num país regionalmente muito diferente, R$ 2.258,00 não tem o mesmo poder de manutenção

familiar se comparar a uma cidade da Paraíba e cidade São Paulo.

 

 78-     Considerando o exposto, também no que concerne ao §3o do art. 790 da CLT o reclamante pede a

declaração da sua inconstitucionalidade, o que requer na forma do controle difuso estabelecido no artigo

97 da Constituição Federal.

 

79-     Outrossim, pede seja deferida a Justiça Gratuita ao reclamante, na forma da Lei 1060/50, cumulado

com artigo 98 do CPC e com base na Lei 7347/85 e a condenação da reclamada no pagamento de

honorários sindicais, este último com base na Lei 5584/70.

 

80-         Por fim, autor requer também a declaração de inconstitucionalidade do artigo Art. 791-A que

estabelece os honorários de sucumbência de forma irrestrita, bem como em relação ao parágrafo 4  desseo

mesmo dispositivo que tem a seguinte redação:

"§ 4   Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda queo

em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos
dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que
deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário."
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81-     Referidos dispositivos legais afrontam à Constituição Federal pois impedem o acesso ao Judiciário

e violam princípios do Direito de Trabalho como o de Proteção ao Hipossuficiente.

 

82-     Sobre os mesmos está em andamento a ADI 5766 de autoria da Procuradoria Geral da República.

 

VII- DOS PEDIDOS

 

83-       Em face do exposto pede:

 

a) Antecipação dos efeitos da tutela de mérito, na forma do artigo 273 do CPC, de aplicação subsidiária à

espécie, para que a reclamada se abstenha de aplicar o percentual de 20% a título de Progressão por

Antiguidade de forma retroativa ao ano de 2013 e substitua dito percentual para a mesma Progressão

por Antiguidade para 65% da verba destinada de 1% da Folha de Pagamento, eis que em 2013 não

haveria progressão por mérito pela regra da alternância.

 

b) No mérito, a manutenção da antecipação de tutela do item anterior aplicando o percentual de 65% da

reserva de 1% da folha de pagamento para a  Progressão por Antiguidade, de forma retroativa ao ano

, eis que em 2013 não haveria progressão por mérito pela regra da alternância, com o pagamentode 2013

das diferenças salariais e seus reflexos sobre férias mais gratificação constitucional de 1/3, décimos

terceiros salários, repouso semanal remunerado, horas extras, gratificações de função, adicional noturno,

adicional de periculosidade ou de insalubridade e sobre os recolhimentos previdenciários.

 

c) Obedecendo a regra de alternância estabelecida no PCS de 2008, pede a condenação da reclamada em

aplicar a  a todos os substituídos elegíveis, com aplicação do totalProgressão Salarial por Merecimento

destinado a progressões (1% da folha) de , com o pagamento dasforma retroativa ao ano de 2010

diferenças salariais decorrentes e seus reflexos sobre férias mais gratificação constitucional de 1/3,

décimos terceiros salários, repouso semanal remunerado, horas extras, gratificações de função, adicional

noturno, adicional de periculosidade ou de insalubridade e sobre os recolhimentos previdenciários.
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d) Obedecendo a regra de alternância estabelecida no PCS de 2008, pede a condenação da reclamada em

aplicar a  a todos os substituídos elegíveis, com a aplicação do percentual deProgressão por Antiguidade

30% do total destinado a progressões (1% da folha) , com ode forma retroativa ao ano de 2011

pagamento das diferenças salariais decorrentes e seus reflexos sobre férias mais gratificação

constitucional de 1/3, décimos terceiros salários, repouso semanal remunerado, horas extras, gratificações

de função, adicional noturno, adicional de periculosidade ou de insalubridade e sobre os recolhimentos

previdenciários.

 

e) Obedecendo a regra de alternância estabelecida no PCS de 2008, pede a condenação da reclamada em

aplicar a  a todos os substituídos elegíveis, com a aplicação do percentual de 33%Progressão por Mérito

do total destinado a progressões (1% da folha) , com o pagamentode forma retroativa ao ano de 2012

das diferenças salariais decorrentes e seus reflexos sobre férias mais gratificação constitucional de 1/3,

décimos terceiros salários, repouso semanal remunerado, horas extras, gratificações de função, adicional

noturno, adicional de periculosidade ou de insalubridade e sobre os recolhimentos previdenciários.

 

f) Sucessivamente, acaso este D. Juízo entenda não ser possível a correção das Progressões Salariais

aplicadas ou deixadas de aplicar nos 5 anos anteriores a propositura da RT ,0000179-41.2014.5.06.0004

pede a aplicação para todos os substituídos do reajuste de 2,28%, de forma retroativa a data base de 2013,

correspondente à soma dos percentuais de reajuste que seriam aplicados a título de Progressões Salariais

por antiguidade.   

 

g) Condenação da reclamada em cumprir a obrigação de fazer no sentido de juntar aos autos todas as

tabelas salariais e estudos relativos as progressões por merecimento e antiguidade no tocante aos

empregados elegíveis e que ficaram empatados, assim como  demonstração das verbas destinadas as

progressões salariais e funcionais tudo de forma retroativa a 2009, sob pena de aplicação da regra do

artigo 359 do CPC.

 

h) Declaração, pelo D. Juízo, da interrupção da prescrição em face do ajuizamento de demanda idêntica

(processo n 0000179-41.2014.5.06.0004), na forma da Súmula 268 do TST.

 

i) Deferimento da Justiça Gratuita ao autor, com isenção no pagamento de custas e honorários

advocatícios, com base na Lei 1060/50, cumulado com artigo 85 do CPC e 17/18 da Lei 7347/85.
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j) Condenação da Reclamada no pagamento de honorários sindicais no percentual de 15% sobre o total do

condeno.

 

  l) Declaração, pelo D. Juízo, de Inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos ", § 3o do art. 790,  Art.

791-A e § 4  do artigo 791-A, ambos da CLT, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.o

 

VII- DOS REQUERIMENTOS FINAIS

 

84-       Ante o exposto, requer a notificação da reclamada para comparecer à audiência de Conciliação,

instrução e julgamento, sob pena de confissão, protestando provar o alegado por todos os meios de prova

especialmente pelo depoimento pessoal, ouvida de testemunhas, juntada de documentos e que no final

seja a empregadora condenada ao pagamento dos pedidos, com juros, correção monetária, honorários

sindicais e custas processuais. 

85-   Requer a notificação do representante do MPT na qualidade de fiscal da Lei.

86-       Dá-se à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), apenas para efeitos de alçada, face a

impossibilidade de valoração dos pedidos.

 

Pede Deferimento.

Recife, 20 de março de 2018.

 

GISELE LUCY MONTEIRO DE MENEZES CABREIRA

OAB/PE 17242-D
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª
REGIÃO
4ª VARA DO TRABALHO DO RECIFE
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS,
4631, IMBIRIBEIRA, RECIFE - PE - CEP: 51150-004
ATOrd 0000306-19.2018.5.06.0010
AUTOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
PROCESSAMENTO DE DADOS, INFORMATICA E
TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO
RÉU: EMPRESA DE TECNOLOGIA E
INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL -
DATAPREV

 

Processo: 0000306-19.2018.5.06.0010

Reclamante: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS,
INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Reclamada: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL

Sentença

 

 

Relatório

Trata-se de ação civil pública ajuizada por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
PROCESSAMENTO DE DADOS, INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO
ESTADO DE PERNAMBUCO em face de EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA
PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV, estando devidamente qualificados, pleiteando que a reclamada
se abstenha de aplicar o percentual de 20% a título de Progressão por Antiguidade de forma retroativa ao
ano de 2013 e substitua dito percentual para a mesma Progressão por Antiguidade para 65% da verba
destinada de 1% da Folha de Pagamento, a condenação da reclamada em aplicar a Progressão Salarial por
Merecimento a todos os substituídos elegíveis, com aplicação do total destinado a progressões (1% da
folha) de forma retroativa ao ano de 2010, condenação da reclamada em aplicar a todos os substituídos
elegíveis, com a aplicação Progressão por Antiguidade do percentual de 30% do total destinado a
progressões (1% da folha) de forma retroativa ao ano de 2011, a condenação da reclamada em aplicar a
Progressão por Mérito a todos os substituídos elegíveis, com a aplicação do percentual de 33% do total
destinado a progressões (1% da folha) de forma retroativa ao ano de 2012 ou, sucessivamente, pede a
aplicação para todos os substituídos do reajuste de 2,28%, de forma retroativa a data base de 2013, dentre
outros.

O Sindicato atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00. Juntou documentos com a inicial.

Em audiência, restou infrutífera a conciliação. Reclamada apresentou contestação, argüindo preliminares
e reputando improcedentes os pedidos. Juntou documentos. Razões finais pelas partes. Inconciliados.

É o relatório.
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Fundamentação

Da constitucionalidade dos dispositivos

Não há que falar em inconstitucionalidade dos arts. 790, §3º, 791-A e seu parágrafo 4º, da CLT. A uma
porque inaplicável o princípio da isonomia da Justiça do Trabalho com a Justiça Comum, uma vez que as
matérias e regras processuais aqui tratadas são bem distintas daquela. A duas porque os princípios da
ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição não são absolutos. Tais
princípios podem ser restringidos, como ocorreu no caso da Reforma Trabalhista, diante da existência de
outros princípios fundamentais como o da razoável duração do processo e celeridade a tramitação, da
boa-fé, da proporcionalidade e razoabilidade.

 

 

Da legitimidade ativa

No direito processual do trabalho aplica-se a teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade da parte
deve ser verificada em abstrato, e decorre simplesmente de sua indicação como devedora da relação
jurídica de direito material.

É inegável a legitimidade do sindicato para atuar como substituto processual de todos os integrantes da
categoria, pois, após o advento da Constituição Federal de 1988, nos termos do art. 8º, III, CRFB.

O sindicato possui prerrogativa de atuar como substituto processual na defesa dos interesses coletivos ou
individuais homogêneos, como ocorre no presente caso, de forma ampla, abrangendo associados e não
associados, sendo desnecessária a autorização e/ou indicação do rol de substituídos.

A atuação das federações apenas se justifica quando ausente sindicato representativo da categoria na base
territorial, ou quando este se recusa a assumir seu papel de representação da categoria.

A possibilidade jurídica do pedido

 

A impossibilidade jurídica como condição da ação deve ser conceituada como a vedação no ordenamento
jurídico a determinada pretensão do autor, hipótese não prevista no presente caso.

Da impugnação aos documentos

A mera impugnação aos documentos não tem o condão de lhes cominar a invalidade, ainda mais quando
não provados os vícios que os maculam. Não se colhe a impugnação das partes, com fulcro no art. 830 da
CLT, uma vez que a formalidade não pode prevalecer sobre o direito e a realidade. Rejeito.

Das razões finais

 

Ante a comprovação de juntada, pela reclamada, das suas razões finais, por memorial, às fls. 1721-1729,
em 04/09/2018, antes da realização da audiência de encerramento da instrução, às fls. 1730, ocorrida em
05/09/2018, reputo válidas as referidas razões, sobretudo, em razão da dispensa das partes para
comparecer à referida audiência, conforme consignado na audiência de instrução e julgamento, às fls.
1653-1655, realizada em 04/07/2018.
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Da Prescrição

Não há que falar em prescrição quinquenal uma vez que a ação  foi ajuizada0000179-41.2014.5.06.0004
em 13/02/2014 e transitado em julgado em 13/03/2015, tendo havido a interrupção da prescrição naquela
data, nos termos da Súmula 268 do TST.

 Súmula nº 268 do TST

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA ARQUIVADA (nova redação) - Res.
121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

A ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição somente em relação aos pedidos
idênticos.

 

Com fulcro no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, acolhe-se a prejudicial de mérito arguida pela
reclamada, relativa à prescrição quinquenal, para declarar prescritas as pretensões cuja exigibilidade seja
anterior a 13/02/2009.

Das Progressões / Do Mérito

O sindicato(reclamante) alega que o Plano de Cargos e Salários instituído pela reclamada, no ano de
2008, prevê progressões salariais alternadas por merecimento e antiguidade. Afirma que a reclamada
deixou de promover progressões salariais por antiguidade.

Embora o reclamante reconheça que, no período de 2009 a 2013, houve algumas promoções por
antiguidade, aduz que não houve o respeito às regras de alternância das promoções antiguidade e
merecimento, prejudicando, principalmente, os funcionários mais antigos da reclamada.

Esclarece que a pretensão dos substituídos não é que ocorra enquadramento em função diversa, tampouco
equiparação salarial a quaisquer outros funcionários da reclamada, mas sim, a progressão salarial por
antiguidade e pagamento de diferenças salariais decorrentes da não aplicação dessa progressão, em época
própria, em função de atuação nas funções que ocupam e do tempo de serviço na reclamada.

Pleiteia que a reclamada se abstenha de aplicar o percentual de 20% a título de progressão por antiguidade
de forma retroativa ao ano de 2013 e substitua dito percentual para a mesma progressão por antiguidade
para 65% da verba destinada de 1% da Folha de Pagamento, a condenação da reclamada em aplicar a
progressão salarial por merecimento a todos os substituídos elegíveis, com aplicação do total destinado a
progressões (1% da folha) de forma retroativa ao ano de 2010, condenação da reclamada em aplicar a
todos os substituídos elegíveis, com a aplicação à progressão por antiguidade do percentual de 30% do
total destinado a progressões (1% da folha), de forma retroativa ao ano de 2011, a condenação da
reclamada em aplicar a progressão por mérito a todos os substituídos elegíveis, com a aplicação do
percentual de 33% do total destinado a progressões (1% da folha) de forma retroativa ao ano de 2012 ou,
sucessivamente, pede a aplicação para todos os substituídos do reajuste de 2,28%, de forma retroativa a
data base de 2013.

A reclamada afirma que se constitui em uma empresa pública federal, com personalidade jurídica de
direito privado, e que sempre teve o seu corpo funcional organizado em quadro de cargos, carreiras e
salários, nacionalmente unificado, homologado perante o órgão de controle das empresas estatais e pela
autoridade competente perante o Ministério do Trabalho e Emprego. Esclarece que não seria possível
aplicar a progressão salarial unicamente aos empregados de Pernambuco. Defende que as progressões
realizadas são de âmbito nacional, onde as porcentagens são divididas por diretorias de acordo com o
número de funcionários lotados em cada uma delas.

Sustenta que o Governo Federal instituiu regras para delimitar os abusos em progressões salariais no
âmbito do funcionalismo público, citando, nesse sentido, a Portaria nº. 8/87 editada pelo Ministério do
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Trabalho e Emprego (posteriormente revogada pela Portaria nº. 2/2006 do MTE; os princípios da
economicidade e moralidade previstos na Constituição Federal, artigos 70 e 37; e a Resolução nº. 09/1996
do DEST - Departamento de Coordenação e Controle das Estatais, órgão do MPOG - Ministério do
Planejamento, que limita a 1% (um por cento) da folha salarial o impacto anual com as promoções por
antiguidade e por merecimento.

Alega que condiciona a concessão de progressão dos funcionários à disponibilidade de verba para tanto e
que, para distribuição do 1% da folha no impacto anual para as progressões salariais, teve que obedecer a
Cartilha de Diretrizes do DEST - Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, que estabelece:

"5- Outrossim, as propostas de Planos de Cargos, Salários e Remuneração destinadas aos empregos
efetivos, devem ser elaboradas separadamente dos Planos de Funções Gratificadas ou de Cargos em
Comissão, que têm por objetivo o estabelecimento da remuneração dos cargos de chefia, de
assessoramento e de

cargos em comissão, inclusive, os de livre nomeação e exoneração. Na elaboração ou revisão desses
Planos, é recomendável que:

(...)

c) sejam valorizadas as promoções por merecimento, com critérios objetivos de avaliação, em
 detrimento das promoções por antiguidade; (...)

g) no caso específico do Plano de Cargos, Salários e Remuneração haja um sentido de encarreiramento,
onde se estimule e privilegie o desempenho e desenvolvimento profissional do colaborador, com vista ao
seu processo funcional, com condições, requisitos técnicos e profissionais fixados e amplamente
conhecidos;

(...)

6 - Além das recomendações contidas no item anterior, os Planos devem contemplar os seguintes
requisitos básicos:

(...)

e) definição de critérios de promoções por mérito e por antiguidade, com regras claras e transparentes e
que estimule o auto-desenvolvimento profissional, com foco na gestão por competências e resultados, pri

 e desde que atendidos osvilegiando o mérito em detrimento do tempo de serviço (antiguidade),
normativos legais " ; (grifos nossos)

 

Afirma que, diante de tais limitações normativas, estudou meios para a criação do Plano de Cargos e
Salários 2008, o qual se mostrou vantajoso aos seus empregados, com divisão do quadro de empregados
em 2 (dois) cargos básicos ("Analista de TI", nível superior, e "Assistente de TI", nível médio), com
carreira dividida em 3 (três) módulos (Junior, Pleno e Sênior), com previsão de promoções horizontais por
mérito e antiguidade (progressão salarial) e de promoções verticais (progressão funcional). Destaca que o
PCS 2008 está de acordo com a Portaria nº. 2/2006 do MTE e com critérios objetivos de avaliação e
desempate (Norma N/GP/001/03 e Norma N/GP/002/04) e prevê, no item 3.2 a observância de restrições
orçamentárias ditadas pela DEST/MPOG. Por fim, salienta que, mesmo observando tais restrições da
Resolução DEST/MPOG nº. 09/1996, vem cumprindo a obrigação de promoção horizontal por
antiguidade, tendo promovido sob tal critério 499 empregados em 2012, 336 empregados em 2013, 620
empregados em 2014, 468 empregados em 2015 e 477 empregados em 2016, resultado da destinação de
20% a 34% da verba autorizada pela resolução para tal finalidade. Afirma que o PCS não contempla um
prazo máximo para as promoções, mas sim um prazo mínimo para elegibilidade, conforme N/GP/001/03.
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Passo a análise.

Observo que, opostamente ao alegado pelo sindicato-autor, a reclamada não descumpriu, em nenhum
momento, as normas do Plano de Cargos e Salários 2008. Isso porque as negativas de progressões
salariais por antiguidade pela reclamada fundamentam-se no próprio PCS 2008, objeto da presente
demanda, o qual prevê limitações ao quantitativo de progressões salariais em função da disponibilidade
orçamentária, como se destaca em seus itens 3.2.2 e 3.2.3, abaixo transcritos:

"3.2.2 - Progressão Salarial

É o acréscimo salarial concedido ao empregado, dentro da faixa salarial correspondente ao módulo do
cargo/atividade em que estiver posicionado.

·O processo de progressão salarial dar-se-á alternadamente por mérito ou antiguidade, onde só serão
movimentados os empregados que atenderem às condições estabelecidas neste e demais
instrumentos que venham regulamentar o processo.

·A progressão salarial por mérito ou antiguidade deverá se restringir rigorosamente ao limite superior da
faixa salarial do cargo/módulo objeto da movimentação.

·A progressão salarial por mérito ocorrerá por aplicação de instrumento aprovado pela Diretoria, para
aferir o desempenho funcional do empregado.

·Na progressão Salarial por Mérito o empregado poderá perceber até 02 (dois) níveis salariais.

·No processo de avaliação dos empregados candidatos à progressão salarial serão considerados como
fatores de desempate, nesta ordem: o grau de desempenho, o nível de escolaridade, o maior tempo de
efetivo exercício no cargo, o maior tempo de Empresa.

·Na progressão salarial por antiguidade será concedido o acréscimo de 01 (um) nível salarial,
condicionado à disponibilidade de verba. (grifos nossos)

·Serão fixados anualmente os valores de verba destinados à concessão de progressão salarial por mérito e
progressão salarial por antiguidade.

3.2.3 - Progressão Funcional

(...)

O somatório das verbas destinadas à progressão salarial por mérito, progressão salarial por
antiguidade e progressão funcional não poderá ultrapassar o percentual limite de impacto anual
estabelecido pelo órgão de coordenação e controle das estatais".(grifos nossos)

A limitação prevista no PCS 2008 tem fundamento nos princípios da moralidade e eficiência previstos no
artigo 37, caput, da Constituição Federal, os quais impõem à reclamada, na condição de empresa pública
federal, o dever de exercício de uma gestão responsável da coisa pública, inclusive no que se refere às
despesas com pessoal, de forma a garantir um equilíbrio entre receitas e despesas.

A Resolução nº. 09 de 08/10/1996, editada pelo Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais -CCE, prevê, expressamente, a obrigação de empresas públicas limitarem a 1% (um por cento) da
folha salarial o impacto anual com as promoções por antiguidade e por merecimento. Observe-se:

"Art. 1º Estabelecer que os dirigentes das empresas públicas, sociedade de economia mista e suas
controladas e quaisquer outras entidades controladas, direta ou indiretamente pela União, promovam
alterações nos seus regulamentos internos de pessoal e planos de cargos e salários, ressalvados os direitos
adquiridos na forma da legislação vigente, com vistas a:
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(...)

IV -limitar a 1% (um por cento) da folha salarial o impacto anual com as promoções por
antigüidade e por merecimento". (grifos nossos)

Observe-se que a previsão de limitações orçamentárias a progressões salariais de empregados da
reclamada foi exigida quando da apresentação do PCS 2008, para homologação. Nesse sentido, o diretor
do Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, à época, foi expresso ao determinar,
no Ofício 572/2008, incluir na redação do item 4.2.2 ou 4.2.3 o seguinte texto:

"a soma dos percentuais fixados anualmente para as promoções por mérito e antiguidade, inclusive
considerando-se a progressão funcional, não poderá ser superior ao percentual de 1% (um por cento)
estabelecido pela resolução CCE 09/96".

Assim, ao restringir o número de promoções por antiguidade, de acordo com critérios orçamentários, não
está a reclamada praticando qualquer ato irregular, pois os referidos limites orçamentários não se tratam
de condição puramente potestativa, já que impostos por norma legal válida e consonante com as previsões
constitucionais quanto à eficiência da administração pública.

Ademais, a discricionariedade na distribuição do 1% da folha para o impacto anual com as promoções
salariais (por antiguidade e merecimento) e funcionais (módulos) é prerrogativa do empregador, por meio
do seu poder diretivo.

Observo que critérios de progressão salarial por antiguidade foram listados, de forma objetiva, nas
CS/DPE/022/2012, CS/DPE/034/2013, CS/DPE/034/2013, tanto com definição dos critérios para
concorrer a tal modalidade de progressão salarial, quanto no que se refere à listagem dos critérios de
desempate dos substituídos que preenchessem os requisitos anteriores (maior tempo de efetivo exercício
no cargo, maior tempo de empresa, nível de escolaridade/especialização). Mediante a leitura de tais
normas e do documento N/GP/001/02, verifica-se que o preenchimento do requisito de tempo de serviço
no mesmo nível salarial não gera, automaticamente, o direito à progressão salarial, havendo diversos
outros requisitos a serem preenchidos.

Por meio da análise dos documentos apresentados pela reclamada, constata-se que vários substituídos
obtiveram progressões salariais por antiguidade, não obstante o disposto no PCS 2008 quanto à limitação
orçamentária, denotando assim que a reclamada não impede a realização de promoções por antiguidade de
forma irrestrita, como aparenta a petição inicial. O que ocorre é uma delimitação do número de
promoções por antiguidade face à limitação orçamentária. Anote-se que o Sindicato-autor sequer indicou
por amostragem     substituídos que estão sem receber progressão por antiguidade e merecimento de
forma alternada, a fim de se verificar a veracidade de suas alegações.

Entendo que a conduta patronal não constitui motivo a ensejar o deferimento da pretensão autoral, pois a
reclamada cumpre fielmente o previsto no PCS 2008, o qual prevê requisitos objetivos e razoáveis para
concessão da promoção por antiguidade. Ademais a limitação orçamentária não impede, de forma
absoluta, a concessão de progressões salariais por antiguidade aos substituídos. Por fim, frise-se que a
limitação do valor total de progressões realizadas anualmente representa o cumprimento da obrigação de
gestão responsável por parte do administrador público.

Diferentemente do sustentado na petição inicial, não houve violação às disposições contidas no art. 461 da
CLT, sobretudo porque esse dispositivo somente enuncia os critérios de antiguidade e de merecimento
que, alternadamente, devem ser observados. Não obriga a concessão de promoções de forma absoluta,
sendo possível, portanto, a criação de condicionantes, desde que consonantes com a legislação em vigor,
como no caso dos autos.

A situação dos autos não se assemelha à disposta na Orientação Jurisprudencial Transitória nº. 71 da
SDI-1 do TST, a qual versa sobre situação em que a promoção por antiguidade fica condicionada,
unicamente, a uma deliberação da diretoria da ECT. Diferentemente, no caso dos autos, a progressão por
antiguidade tem uma série de requisitos objetivamente dispostos no PCS 2008, em cumprimento da
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limitação orçamentária prevista na Resolução nº. 09 de 08/10/1996, editada pelo Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais - CCE, o que demonstra não se tratar de condição
puramente potestativa, como alega o sindicato-autor.

Inexistindo irregularidade na conduta patronal, indefiro os pedidos autorais para concessão e reajuste nos
percentuais de progressões salariais, de forma retroativa, a todos os substituídos elegíveis, dada a licitude
das limitações dispostas no PCS 2008, bem como em razão da discricionariedade na distribuição do
percentual destinado às progressões (por antiguidade, por merecimento ou funcional), decorrente do poder
diretivo, prerrogativa do empregador.

Indefiro, por fim, o pedido de aplicação para todos os substituídos do reajuste de 2,28%, de forma
retroativa a data base de 2013, correspondente à soma dos percentuais de reajuste que seriam aplicados a
título de progressões salariais, por antiguidade. Tal indeferimento decorre do fato que , no ano de 2009,
houve a concessão de 1 nível salarial para todos os empregados da reclamada, com percentual de reajuste
superior ao pleiteado de 2,28%.

Da exibição de documentos

Uma vez que não atendidas as exigências previstas no art. 356 do CPC, indefiro o pedido de exibição de
documentos.

 

Da Justiça Gratuita

Segundo o art. 790, § 3º, da CLT, a justiça gratuita é devida àqueles que perceberem até 40% (quarenta
por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Considerando que o Sindicato trata-se de pessoa jurídica e que não comprovou insuficiência de recursos
para o pagamento das custas do processo, indefiro o benefício da Justiça Gratuita.

 

Dos honorários advocatícios

Indeferidos os pedidos, não há falar em honorários sindicais.

Considerando os critérios previstos no art. 791-A, 2o, CLT, arbitro os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% sobre o valor total da causa, por parte do sindicato-autor, em favor do patrono da
reclamada.

 

Dispositivo

Ante o exposto, decide esta Vara do Trabalho, na reclamação trabalhista proposta por SINDICATO DOS
TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS, INFORMATICA E TECNOLOGIA DA
INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO em face de EMPRESA DE TECNOLOGIA E
INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV, julgar improcedentes os pedidos
formulados, nos termos e limites da fundamentação que faz parte integrante deste dispositivo como se
nele estivesse integralmente transcrita.

Esclarece esta magistrada que passa a adotar nesta sentença o dispositivo indireto como amplamente
aceito na jurisprudência.

Observe a Secretaria os pedidos de exclusividade de intimação solicitados pelas partes.
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Custas pelo sindicato-autor, no valor de R$1.000,00 (UM MIL REAIS), calculadas sobre o valor da
causa, para recolhimento no prazo de oito dias, do trânsito em julgado, sob pena de execução.

Intimem-se as partes.

Nada mais.

 

Liana Maria Freitas de Sá Cavalcante

Juíza do Trabalho Substituta

RECIFE, 20 de Outubro de 2019

LIANA MARIA FREITAS DE SA CAVALCANTE
Juiz(a) do Trabalho Substituto(a)
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

PROC. Nº. TRT - 0000306-19.2018.5.06.0010 (ROT)

 
Órgão Julgador : Quarta Turma

Relatora : Desembargadora ANA CLÁUDIA PETRUCCELLI DE LIMA

Recorrente : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS,
INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Recorrida : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -
DATAPREV
Custos Legis : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

Advogados : Gisele Lucy Monteiro de Menezes Cabreira e Juliana Cavalcante Albuquerque

Procedência : 10ª Vara do Trabalho de Recife - PE

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AJUIZADA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
PROCESSAMENTO DE DADOS, INFORMÁTICA E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO. JUSTIÇA GRATUITA. SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. A pacífica jurisprudência do C. TST
alinha-se no sentido de que o deferimento da gratuidade de justiça ao
sindicato, pessoa jurídica de direito privado, quando atua como substituto
processual, carece da inequívoca demonstração da situação de penúria
financeira, o que não ocorreu na espécie. Precedentes. Recurso ordinário
não provido, no tema.

Vistos etc.

Recurso ordinário interposto pelo SINDICATO DOS

TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA

 contra sentença proferida pela MM. JuízaDA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Liana Maria Freitas de Sá Cavalcante, da 10ª Vara do Trabalho de Recife - PE, (ID. ff65ba6 - fls.

1.736/1.743), que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da ação civil pública ajuizada

pelo recorrente em face da EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA

.SOCIAL

No recurso de ID. 1b63689 - fls. 1.752/1.778, o sindicato reclamante

renova o pedido de justiça gratuita, com isenção de qualquer encargo processual, preparo, honorários ou
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custas. No mérito, não se conforma com a improcedência dos pedidos por ele formulados. Aduz que a

DATAPREV confessou ter descumprido a CLT e as regras originais do PCCS, uma vez que "em lugar de

pagar alternadamente as progressões salariais por antiguidade e por merecimento, passou a dividir a

verba destinada a essas progressões também com as progressões funcionais, vindo violar o artigo 461 da

"CLT, o PCCS em sua versão original e a prejudicar vários trabalhadores conforme informado na inicial

. Assevera que na empresa existe quadro de pessoal organizado em carreira, de modo que as progressões

devem, necessariamente, ser aplicadas por antiguidade e merecimento, alternadamente. Registra que o

PCCS que entrou em vigor em 2009 manteve inalterada a cláusula de alternância, de forma que "as

decisões administrativas da recorrida infringiram também as regras incorporadas aos contratos de

". Relata cronologicamente a ocorrência dos fatos e aduz que "trabalho dos substituídos a regra interna

não previu que haveria divisão do percentual entre progressão salarial e progressão funcional, mas sim

entre as duas espécies de progressão salarial (mérito e antiguidade), de forma que a divisão do

percentual no ano de 2011 foi irregular e prejudicou aqueles funcionários que já estavam há mais de 24

". Afirma os funcionários com mais tempo de serviçomeses sem receber qualquer espécie de progressão

foram os maiores prejudicados, devendo a sentença ser reformada, "corrigindo-se as distorções ocorridas

". Emde forma retroativa ao ano de 2010, com as diferenças e repercussões pleiteadas na exordial

seguida, pede a alteração da sentença quanto ao requerimento de exibição de documentos formulado na

inicial. Entende que "o correto seria terem sido considerados verdadeiros os fatos narrados na exordial,

julgando-se procedentes os pleitos do recorrente, a exibição dos documentos caberia na fase de instrução

do feito, não o fazendo à recorrida deveria ter sido aplicada a regra do artigo 359 do CPC(600 do

". Quanto à condenação em custas e honorários, frisa que "CPC/15) nas ações civis públicas como a

presente, a única hipótese de condenação nesses encargos seria se comprovada má-fé do recorrente, o

". Argumenta que além de ter ignorado o art. 18 da Lei 7.347/85, o Juízoque evidentemente não ocorreu

singular olvidou que "a primeira ação judicial, que interrompeu a prescrição, foi proposta em 2014, ou

seja, antes da entrada em vigor da Lei 13.467/17, de forma que sequer ao caso poderia ser aplicada a

". Assim, pede seja afastada a condenação emregra da sucumbência estabelecida na decisão recorrida

honorários, custas e demais encargos processuais. Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pela reclamada, sob o ID. b4d7984 - fls. 1.781/1.796, na

qual suscita a prescrição da pretensão do sindicato.

Parecer do Ministério Público do Trabalho, da lavra do Douto Procurador

José Laízio Pinto Júnior, sob o ID. 6426cec - fls. 1.799/1.808, pelo parcial provimento do apelo, a fim de

que seja excluída a condenação do sindicato ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

É o relatório.
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VOTO:

Prescrição arguida em contrarrazões pela empresa reclamada

Acerca da prescrição, assim decidiu o Juízo singular, :verbis

Não há que falar em prescrição quinquenal uma vez que a ação
0000179-41.2014.5.06.0004 foi ajuizada em 13/02/2014 e transitado em julgado em
13/03/2015, tendo havido a interrupção da prescrição naquela data, nos termos da
Súmula 268 do TST.

Súmula nº 268 do TST

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA ARQUIVADA (nova
redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

A ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição somente em relação
aos pedidos idênticos.

Com fulcro no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, acolhe-se a prejudicial de mérito
arguida pela reclamada, relativa à prescrição quinquenal, para declarar prescritas as
pretensões cuja exigibilidade seja anterior a 13/02/2009.

Em sede de contrarrazões, a DATAPREV suscita a prescrição total,

argumentando que "a pretensão dos Reclamantes diz respeito a concessão de promoção por antiguidade

", e, "com base no PCS 2000 e no ACT 2002 Considerando que a ação somente foi ajuizada em 2017 e os

atos que supostamente fundamentam os pedidos dos Reclamantes ocorreram em 2000 e 2002

". Sustenta que "o direito a promoçãoencontram-se prescritos os direitos com base na Súmula 294 do TST

por antiguidade a cada dois anos erigiu-se de atos normativos patronais, pois essa verba não guarda

previsão legal, daí porque a prescrição aplicável é total e se conta a partir da supressão". Reconhecida a

prescrição total do pleito do sindicato, requer a extinção do processo, com resolução do mérito.

Sem razão.

De plano, registro que tal como assinalou o Juízo de origem, houve

interrupção da prescrição pelo ajuizamento da ação nº 0000179-41.2014.5.06.0004.

Sob outro prisma, conforme a iterativa, notória e atual jurisprudência do C.

TST, cristalizada na sua Súmula 452, o inadimplemento de promoção prevista em regulamento

empresarial traduz-se como lesão de trato sucessivo, que se renova mês a mês, atraindo a aplicação da

prescrição parcial, :verbis

Súmula nº 452 do TST
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DIFERENÇAS SALARIAIS. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS.
DESCUMPRIMENTO. CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO NÃO OBSERVADOS.
PRESCRIÇÃO PARCIAL.

Tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da
inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e Salários
criado pela empresa, a prescrição aplicável é a parcial, pois a lesão é sucessiva e se
renova mês a mês.

Na mesma linha, os seguintes precedentes:

(...) B) RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E
ANTERIOR À LEI 13.467/2017 . 1. DIFERENÇAS SALARIAIS. PLANO DE
CARGOS E SALÁRIOS. CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO NÃO OBSERVADOS.

 Segundo a jurisprudência que se tornouPRESCRIÇÃO PARCIAL. SÚMULA 452/TST.
dominante, o inadimplemento das promoções previstas em regulamento empresarial
(PCS) ocasiona lesão renovada mês a mês - sempre que se tornar exigível a obrigação -
ou seja, enquanto não efetuada a promoção a que faz jus o empregado, cujo direito se
renova no tempo. Em tais casos, não há falar em alteração do pactuado (Súmula
294/TST), mas em descumprimento reiterado do próprio regulamento da empresa, o que
enseja a simples prescrição parcial quinquenal. Aplica-se, desse modo, o critério
explicitado na Súmula 452 do TST. Recurso de revista não conhecido, no tema. (...)(RR-1
173-68.2015.5.05.0196, 3ª Turma, Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado, DEJT
22/11/2019.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE EMBARGOS. 1. ELETROSUL. PLANO DE
CARGOS E SALÁRIOS. PROGRESSÕES SALARIAIS. PRESCRIÇÃO PARCIAL.
DISCUSSÃO ENVOLVENDO O ALCANCE DA PRESCRIÇÃO: SE ATINGE AS
PROMOÇÕES QUE SE TORNARAM EXIGÍVEIS ANTES DO QUINQUÊNIO
ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA OU
SOMENTE OS EFEITOS PECUNIÁRIOS DESSAS PROMOÇÕES. 1.1. A Eg.
SBDI-1 desta Corte, em sessão realizada no dia 17.8.2017, pacificou o entendimento
sobre o tema, sufragando tese no seguinte sentido: "É parcial a prescrição relativa ao
pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da não concessão, pelo
empregador, de promoções asseguradas em plano de cargos e salários ou equivalente,
porquanto a lesão ao direito do empregado decorre do descumprimento contínuo e
periódico de obrigação imposta por norma regulamentar da empresa. Incidência da
Súmula nº 452 do TST. 1.2. A incidência da prescrição parcial não impede o
reconhecimento das promoções a que fazia jus a empregada em período já prescrito,
restringindo-se, porém, seus efeitos financeiros somente a contar do lapso temporal não
atingido pela prescrição." (TST-E-ED-RR-900-31.2012.5.18.0003, Acórdão SBDI-1,
Redator Designado Ministro João Oreste Dalazen, "in" DEJT 20.10.2017). Estando a
decisão embargada moldada a tais parâmetros, emerge o óbice do art. 894, § 2º, da CLT,

(Ag-E-RR-10350-33.2013.5.1impeditivo ao processamento do recurso de embargos. (...)
2.0034, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Alberto
Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT 29/11/2019.)

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO ANTES DA LEI 13.015/2014. FUNDAÇÃO
CASA/SP. PRESCRIÇÃO PARCIAL. PROGRESSÕES DECORRENTES DE PLANO
DE CARGOS E SALÁRIOS. SÚMULA 452 DO TST. Em se tratando de
descumprimento pela empresa de critérios de promoção por si estabelecidos em Plano de
Cargos e Salários, a prescrição incidente é parcial, pois a lesão é sucessiva e se renova
mês a mês, conforme preconizado na Súmula 452 do TST. Viola o direito constitucional
de ação cogitar de prescrição do fundo de direito se a norma geradora desse direito
permanecia em vigor no quinquênio anterior à propositura da ação. Logo, ao declarar a
prescrição parcial da pretensão, o Regional decidiu em consonância com o referido
verbete jurisprudencial. Incidência da Súmula 333 do TST. Recurso de revista não

(RR-11059-93.2013.5.15.0031, 6ª Turma, Relator Ministro Augusto Césarconhecido. (...)
Leite de Carvalho, DEJT 22/11/2019.)

Nesse contexto,  a arguição da reclamada.rejeito
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MÉRITO

Exibição de documentos

A Magistrada de origem indeferiu o pedido de exibição de documentos

formulado pelo sindicato autor, porque " " (sic.).não atendidas as exigências previstas no art. 356 do CPC

Em sede recursal, o sindicato se limita a transcrever o trecho da petição

inicial no qual requerida a exibição de documentos, asseverando que "não tendo sido apresentados os

".referidos documentos deveria ter sido aplicada a regra do artigo 359 do CPC/73 (600 do CPC/15)

Afirma que deveriam ser considerados verdadeiros os fatos narrados na exordial, julgando-se procedentes

os pleitos do recorrente.

Vejamos.

O art. 397 do CPC/15 (correspondente ao art. 356 do CPC/73) tem a

seguinte redação, :verbis

Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:

I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa;

II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com
a coisa;

III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a
coisa existe e se acha em poder da parte contrária.

Na sentença, a Juíza singular afirmou que não foram preenchidos os

requisitos do mencionado dispositivo, não tendo ordenado, portanto, que a reclamada exibisse os

documentos requeridos. O sindicato reclamante, todavia, não trouxe no seu apelo os motivos pelos quais

entende que cumpriu tais condições. Ele se limitou a asseverar que a ausência de exibição torna

verdadeiros os fatos declinados na petição inicial.

Ocorre, porém, que a ausência de exibição de documentos somente torna

veraz a tese da inicial quando o Juiz determina e a parte não cumpre, o que não se amolda ao presente

caso.
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Ainda, nas razões do recurso, a entidade acionante sequer particulariza, tal

como determina o art. 397 do CPC, os documentos que pretende ver exibidos e que teriam o condão de

provar o direito alegado.

À demasia, verifico que o trecho da inicial reiterado à fl. 1.773 apenas

elenca documentos que teoricamente serviriam para a fase de liquidação de eventual julgado favorável ao

autor, mas não para comprovar a alegada conduta da empresa, que, supostamente, dividiu a verba

destinada às progressões salariais também com as progressões funcionais, descumprindo a regra de

alternância das progressões por antiguidade e merecimento.

Nesses termos,  ao recurso ordinário, no aspecto.nego provimento

Progressões por mérito e antiguidade

A Magistrada singular entendeu pela improcedência do pedido, consoante

os fundamentos em sucessivo, textual:

Das Progressões / Do Mérito

O sindicato(reclamante) alega que o Plano de Cargos e Salários instituído pela
reclamada, no ano de 2008, prevê progressões salariais alternadas por merecimento e
antiguidade. Afirma que a reclamada deixou de promover progressões salariais por
antiguidade.

Embora o reclamante reconheça que, no período de 2009 a 2013, houve algumas
promoções por antiguidade, aduz que não houve o respeito às regras de alternância das
promoções antiguidade e merecimento, prejudicando, principalmente, os funcionários
mais antigos da reclamada.

Esclarece que a pretensão dos substituídos não é que ocorra enquadramento em função
diversa, tampouco equiparação salarial a quaisquer outros funcionários da reclamada,
mas sim, a progressão salarial por antiguidade e pagamento de diferenças salariais
decorrentes da não aplicação dessa progressão, em época própria, em função de atuação
nas funções que ocupam e do tempo de serviço na reclamada.

Pleiteia que a reclamada se abstenha de aplicar o percentual de 20% a título de
progressão por antiguidade de forma retroativa ao ano de 2013 e substitua dito
percentual para a mesma progressão por antiguidade para 65% da verba destinada de
1% da Folha de Pagamento, a condenação da reclamada em aplicar a progressão
salarial por merecimento a todos os substituídos elegíveis, com aplicação do total
destinado a progressões (1% da folha) de forma retroativa ao ano de 2010, condenação
da reclamada em aplicar a todos os substituídos elegíveis, com a aplicação à progressão
por antiguidade do percentual de 30% do total destinado a progressões (1% da folha), de
forma retroativa ao ano de 2011, a condenação da reclamada em aplicar a progressão
por mérito a todos os substituídos elegíveis, com a aplicação do percentual de 33% do
total destinado a progressões (1% da folha) de forma retroativa ao ano de 2012 ou,
sucessivamente, pede a aplicação para todos os substituídos do reajuste de 2,28%, de
forma retroativa a data base de 2013.

A reclamada afirma que se constitui em uma empresa pública federal, com personalidade
jurídica de direito privado, e que sempre teve o seu corpo funcional organizado em
quadro de cargos, carreiras e salários, nacionalmente unificado, homologado perante o
órgão de controle das empresas estatais e pela autoridade competente perante o
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Ministério do Trabalho e Emprego. Esclarece que não seria possível aplicar a
progressão salarial unicamente aos empregados de Pernambuco. Defende que as
progressões realizadas são de âmbito nacional, onde as porcentagens são divididas por
diretorias de acordo com o número de funcionários lotados em cada uma delas.

Sustenta que o Governo Federal instituiu regras para delimitar os abusos em
progressões salariais no âmbito do funcionalismo público, citando, nesse sentido, a
Portaria nº. 8/87 editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (posteriormente
revogada pela Portaria nº. 2/2006 do MTE; os princípios da economicidade e
moralidade previstos na Constituição Federal, artigos 70 e 37; e a Resolução nº. 09/1996
do DEST - Departamento de Coordenação e Controle das Estatais, órgão do MPOG -
Ministério do Planejamento, que limita a 1% (um por cento) da folha salarial o impacto
anual com as promoções por antiguidade e por merecimento.

Alega que condiciona a concessão de progressão dos funcionários à disponibilidade de
verba para tanto e que, para distribuição do 1% da folha no impacto anual para as
progressões salariais, teve que obedecer a Cartilha de Diretrizes do DEST -
Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, que estabelece:

"5- Outrossim, as propostas de Planos de Cargos, Salários e Remuneração destinadas
aos empregos efetivos, devem ser elaboradas separadamente dos Planos de Funções
Gratificadas ou de Cargos em Comissão, que têm por objetivo o estabelecimento da
remuneração dos cargos de chefia, de assessoramento e de cargos em comissão,
inclusive, os de livre nomeação e exoneração. Na elaboração ou revisão desses Planos, é
recomendável que:

(...)

c) sejam valorizadas as promoções por merecimento, com critérios objetivos de
avaliação, em detrimento das promoções por antiguidade; (...)

g) no caso específico do Plano de Cargos, Salários e Remuneração haja um sentido de
encarreiramento, onde se estimule e privilegie o desempenho e desenvolvimento
profissional do colaborador, com vista ao seu processo funcional, com condições,
requisitos técnicos e profissionais fixados e amplamente conhecidos;

(...)

6 - Além das recomendações contidas no item anterior, os Planos devem contemplar os
seguintes requisitos básicos:

(...)

e) definição de critérios de promoções por mérito e por antiguidade, com regras claras e
transparentes e que estimule o auto-desenvolvimento profissional, com foco na gestão
por competências e resultados, privilegiando o mérito em detrimento do tempo de serviço
(antiguidade), e desde que atendidos os normativos legais;" (grifos nossos)

Afirma que, diante de tais limitações normativas, estudou meios para a criação do Plano
de Cargos e Salários 2008, o qual se mostrou vantajoso aos seus empregados, com
divisão do quadro de empregados em 2 (dois) cargos básicos ("Analista de TI", nível
superior, e "Assistente de TI", nível médio), com carreira dividida em 3 (três) módulos
(Junior, Pleno e Sênior), com previsão de promoções horizontais por mérito e
antiguidade (progressão salarial) e de promoções verticais (progressão funcional).
Destaca que o PCS 2008 está de acordo com a Portaria nº. 2/2006 do MTE e com
critérios objetivos de avaliação e desempate (Norma N/GP/001/03 e Norma
N/GP/002/04) e prevê, no item 3.2 a observância de restrições orçamentárias ditadas
pela DEST/MPOG. Por fim, salienta que, mesmo observando tais restrições da
Resolução DEST/MPOG nº. 09/1996, vem cumprindo a obrigação de promoção
horizontal por antiguidade, tendo promovido sob tal critério 499 empregados em 2012,
336 empregados em 2013, 620 empregados em 2014, 468 empregados em 2015 e 477
empregados em 2016, resultado da destinação de 20% a 34% da verba autorizada pela
resolução para tal finalidade. Afirma que o PCS não contempla um prazo máximo para
as promoções, mas sim um prazo mínimo para elegibilidade, conforme N/GP/001/03.
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Passo a análise.

Observo que, opostamente ao alegado pelo sindicato-autor, a reclamada não
descumpriu, em nenhum momento, as normas do Plano de Cargos e Salários 2008. Isso
porque as negativas de progressões salariais por antiguidade pela reclamada
fundamentam-se no próprio PCS 2008, objeto da presente demanda, o qual prevê
limitações ao quantitativo de progressões salariais em função da disponibilidade
orçamentária, como se destaca em seus itens 3.2.2 e 3.2.3, abaixo transcritos:

"3.2.2 - Progressão Salarial

É o acréscimo salarial concedido ao empregado, dentro da faixa salarial correspondente
ao módulo do cargo/atividade em que estiver posicionado.

·O processo de progressão salarial dar-se-á alternadamente por mérito ou antiguidade,
onde só serão movimentados os empregados que atenderem às condições estabelecidas
neste e demais instrumentos que venham regulamentar o processo.

·A progressão salarial por mérito ou antiguidade deverá se restringir rigorosamente ao
limite superior da faixa salarial do cargo/módulo objeto da movimentação.

·A progressão salarial por mérito ocorrerá por aplicação de instrumento aprovado pela
Diretoria, para aferir o desempenho funcional do empregado.

·Na progressão Salarial por Mérito o empregado poderá perceber até 02 (dois) níveis
salariais.

·No processo de avaliação dos empregados candidatos à progressão salarial serão
considerados como fatores de desempate, nesta ordem: o grau de desempenho, o nível de
escolaridade, o maior tempo de efetivo exercício no cargo, o maior tempo de Empresa.

·Na progressão salarial por antiguidade será concedido o acréscimo de 01 (um) nível
salarial, condicionado à disponibilidade de verba. (grifos nossos)

·Serão fixados anualmente os valores de verba destinados à concessão de progressão
salarial por mérito e progressão salarial por antiguidade.

3.2.3 - Progressão Funcional

(...)

O somatório das verbas destinadas à progressão salarial por mérito, progressão salarial
por antiguidade e progressão funcional não poderá ultrapassar o percentual limite de
impacto anual estabelecido pelo órgão de coordenação e controle das estatais".(grifos
nossos)

A limitação prevista no PCS 2008 tem fundamento nos princípios da moralidade e
eficiência previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, os quais impõem à
reclamada, na condição de empresa pública federal, o dever de exercício de uma gestão
responsável da coisa pública, inclusive no que se refere às despesas com pessoal, de
forma a garantir um equilíbrio entre receitas e despesas.

A Resolução nº. 09 de 08/10/1996, editada pelo Conselho de Coordenação e Controle
das Empresas Estatais -CCE, prevê, expressamente, a obrigação de empresas públicas
limitarem a 1% (um por cento) da folha salarial o impacto anual com as promoções por
antiguidade e por merecimento. Observe-se:

"Art. 1º Estabelecer que os dirigentes das empresas públicas, sociedade de economia
mista e suas controladas e quaisquer outras entidades controladas, direta ou
indiretamente pela União, promovam alterações nos seus regulamentos internos de
pessoal e planos de cargos e salários, ressalvados os direitos adquiridos na forma da
legislação vigente, com vistas a:

(...)
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IV -limitar a 1% (um por cento) da folha salarial o impacto anual com as promoções por
antigüidade e por merecimento". (grifos nossos)

Observe-se que a previsão de limitações orçamentárias a progressões salariais de
empregados da reclamada foi exigida quando da apresentação do PCS 2008, para
homologação. Nesse sentido, o diretor do Departamento de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais, à época, foi expresso ao determinar, no Ofício 572/2008, incluir na
redação do item 4.2.2 ou 4.2.3 o seguinte texto:

"a soma dos percentuais fixados anualmente para as promoções por mérito e
antiguidade, inclusive considerando-se a progressão funcional, não poderá ser superior
ao percentual de 1% (um por cento) estabelecido pela resolução CCE 09/96".

Assim, ao restringir o número de promoções por antiguidade, de acordo com critérios
orçamentários, não está a reclamada praticando qualquer ato irregular, pois os
referidos limites orçamentários não se tratam de condição puramente potestativa, já que
impostos por norma legal válida e consonante com as previsões constitucionais quanto à
eficiência da administração pública.

Ademais, a discricionariedade na distribuição do 1% da folha para o impacto anual com
as promoções salariais (por antiguidade e merecimento) e funcionais (módulos) é
prerrogativa do empregador, por meio do seu poder diretivo.

Observo que critérios de progressão salarial por antiguidade foram listados, de forma
objetiva, nas CS/DPE/022/2012, CS/DPE/034/2013, CS/DPE/034/2013, tanto com
definição dos critérios para concorrer a tal modalidade de progressão salarial, quanto
no que se refere à listagem dos critérios de desempate dos substituídos que preenchessem
os requisitos anteriores (maior tempo de efetivo exercício no cargo, maior tempo de
empresa, nível de escolaridade/especialização). Mediante a leitura de tais normas e do
documento N/GP/001/02, verifica-se que o preenchimento do requisito de tempo de
serviço no mesmo nível salarial não gera, automaticamente, o direito à progressão
salarial, havendo diversos outros requisitos a serem preenchidos.

Por meio da análise dos documentos apresentados pela reclamada, constata-se que
vários substituídos obtiveram progressões salariais por antiguidade, não obstante o
disposto no PCS 2008 quanto à limitação orçamentária, denotando assim que a
reclamada não impede a realização de promoções por antiguidade de forma irrestrita,
como aparenta a petição inicial. O que ocorre é uma delimitação do número de
promoções por antiguidade face à limitação orçamentária. Anote-se que o
Sindicato-autor sequer indicou por amostragem substituídos que estão sem receber
progressão por antiguidade e merecimento de forma alternada, a fim de se verificar a
veracidade de suas alegações.

Entendo que a conduta patronal não constitui motivo a ensejar o deferimento da
pretensão autoral, pois a reclamada cumpre fielmente o previsto no PCS 2008, o qual
prevê requisitos objetivos e razoáveis para concessão da promoção por antiguidade.
Ademais a limitação orçamentária não impede, de forma absoluta, a concessão de
progressões salariais por antiguidade aos substituídos. Por fim, frise-se que a limitação
do valor total de progressões realizadas anualmente representa o cumprimento da
obrigação de gestão responsável por parte do administrador público.

Diferentemente do sustentado na petição inicial, não houve violação às disposições
contidas no art. 461 da CLT, sobretudo porque esse dispositivo somente enuncia os
critérios de antiguidade e de merecimento que, alternadamente, devem ser observados.
Não obriga a concessão de promoções de forma absoluta, sendo possível, portanto, a
criação de condicionantes, desde que consonantes com a legislação em vigor, como no
caso dos autos.

A situação dos autos não se assemelha à disposta na Orientação Jurisprudencial
Transitória nº. 71 da SDI-1 do TST, a qual versa sobre situação em que a promoção por
antiguidade fica condicionada, unicamente, a uma deliberação da diretoria da ECT.
Diferentemente, no caso dos autos, a progressão por antiguidade tem uma série de
requisitos objetivamente dispostos no PCS 2008, em cumprimento da limitação
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orçamentária prevista na Resolução nº. 09 de 08/10/1996, editada pelo Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais - CCE, o que demonstra não se tratar de
condição puramente potestativa, como alega o sindicato-autor.

Inexistindo irregularidade na conduta patronal, indefiro os pedidos autorais para
concessão e reajuste nos percentuais de progressões salariais, de forma retroativa, a
todos os substituídos elegíveis, dada a licitude das limitações dispostas no PCS 2008,
bem como em razão da discricionariedade na distribuição do percentual destinado às
progressões (por antiguidade, por merecimento ou funcional), decorrente do poder
diretivo, prerrogativa do empregador.

Indefiro, por fim, o pedido de aplicação para todos os substituídos do reajuste de 2,28%,
de forma retroativa a data base de 2013, correspondente à soma dos percentuais de
reajuste que seriam aplicados a título de progressões salariais, por antiguidade. Tal
indeferimento decorre do fato que, no ano de 2009, houve a concessão de 1 nível salarial
para todos os empregados da reclamada, com percentual de reajuste superior ao
pleiteado de 2,28%.

Com a devida vênia, a sentença merece parcial reparo.

É que as promoções por antiguidade independem de dotação orçamentária,

não podendo o empregador se furtar a concedê-las sob o argumento de que ultrapassam a sua alçada. Ao

caso não se aplica a legalidade administrativa estrita inserta no art. 37, , da CF/88, mas sim os arts.caput

169, § 1º, II, da CF/88 e 122 e 129 do Código Civil. Para a obtenção da progressão por antiguidade basta

o implemento dos seus requisitos objetivos, centrados no seu aspecto temporal, de modo que a prévia

dotação orçamentária consubstancia condição potestativa ilícita.

Nesse sentido, colho julgados do C. TST, em processos nos quais figura

como parte ré a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV:

RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E
ANTERIOR ÀS ALTERAÇÕES DA LEI Nº 13.467/2017. PROGRESSÕES POR
ANTIGUIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
INEXIGIBILIDADE. A concessão das promoções por merecimento, em razão do seu
caráter subjetivo, demanda o preenchimento dos requisitos previstos nas normas da
empresa. Por essa razão é que, no julgamento de processo que envolvia a análise do
Plano de Cargos e Salários da ECT, decidiu-se pela necessidade de deliberação da
diretoria da empresa, prevista em norma regulamentar, por não ser condição puramente
potestativa (E-RR-51-16.2011.5.24.0007, DEJT de 9.8.2013). Não há, portanto,
progressão automática por merecimento. Não obstante, o pleito ao recebimento da
promoção por antiguidade merece outro tratamento - em face da nova linha
interpretativa da SDI-1. É que se trata de benesse com critério puramente objetivo, qual
seja, tempo de serviço no mesmo nível salarial do empregado. Por essas razões, fixada a
nova orientação da SDI-1/TST, tendo o empregado cumprido o requisito objetivo
determinado pelo Plano de Cargos e Salários relativo ao tempo, a omissão quanto à
promoção afronta o art. 461, § 3º, da CLT, porquanto o referido Plano, uma vez
instituído, deve ser respeitado. A promoção por antiguidade é, obviamente, objetiva -
tempo -, não envolvendo o conceito de mérito (próprio à promoção por merecimento),

 Julgados destanão se submetendo a condições subjetivas ou dotação orçamentária.
 (RR-390-45.2016.5.12.0035, 3ª Turma,Corte. Recurso de revista conhecido e provido.

Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado, DEJT 05/04/2019.) - Sublinhei

RECURSO DE REVISTA. DATAPREV. PROGRESSÕES HORIZONTAIS POR
ANTIGUIDADE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. A ausência de deliberação da
diretoria da DATAPREV acerca de previsão orçamentária não constitui óbice à
concessão de progressão horizontal por antiguidade, porquanto se atribui a
inobservância da norma interna à empregadora. A promoção por antiguidade é auferida
por tempo decorrido, critério eminentemente objetivo. As condições puramente
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potestativas não são admitidas pelo Direito, pois "são aquelas que derivam do exclusivo
arbítrio de uma das partes", nos termos do art. 122 do Código Civil. Recurso de revista

(RR-54-10.2017.5.12.0034, 3ªconhecido por ofensa ao art. 122 do CCB e provido.
Turma, Relator Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT 08/02/2019.)

AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. LEI 13.467/2017. DATAPREV. PROMOÇÕES
POR ANTIGUIDADE. CRITÉRIOS. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
TRANSCENDÊNCIA. O art. 896-A, § 1º, II, da CLT prevê como indicação de
transcendência política, entre outros, "o desrespeito da instância recorrida à
jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal
Federal". Como o dispositivo não é taxativo, deve ser reconhecida a transcendência
política quando há desrespeito à jurisprudência reiterada do Tribunal Superior do
Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ainda que o entendimento ainda não tenha
sido objeto de súmula. A causa apresenta transcendência política, uma vez que a decisão
regional, ao estabelecer como requisito necessário para a concessão da promoção por
antiguidade a existência de dotação orçamentária, contraria a jurisprudência pacífica
desta Corte, que aplica de forma analógica a OJ 71 da SBDI-1 Transitória nessas
situações, em razão de a concessão das promoções por antiguidade estar vinculada
apenas à satisfação do requisito temporal, não estando submetida ao preenchimento de

 Reconheccondições puramente potestativas, como a existência de dotação orçamentária.
ida a transcendência política, mas constatado que o recorrente, nas razões de recurso de
revista, não atendeu ao requisito descrito pelo art. 896, § 1º-A, I, da CLT, uma vez que
transcreveu trecho insuficiente do v. acórdão regional, que não abrange a premissa
adotada pelo eg. TRT para afastar a aplicação da OJ 71 da SBDI-1 Transitória desta
Corte, não há como reformar a decisão agravada. Agravo de que se conhece e a que se

(Ag-RR-1257-04.2016.5.12.0014, 6ª Turma, Relatora Desembargadoranega provimento.
Convocada Cilene Ferreira Amaro Santos, DEJT 23/11/2018.) - Sublinhei

RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.015/2014. DATAPREV.
DIFERENÇAS SALARIAIS. PROGRESSÃO POR ANTIGUIDADE. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA. Uma vez preenchido pelo reclamante o requisito de antiguidade no
cargo, conforme exigido pelo PCCS, constitui dever da reclamada a adoção das medidas
necessárias à implementação da promoção, inclusive a dotação orçamentária, pois o
direito à promoção possui previsão nas normas internas da própria reclamada e se
incorporou ao contrato de trabalho do empregado. Precedentes desta Corte. Recurso de

(RR-1304-43.2015.5.12.0036, 2ª Turma, Relatora Ministrarevista conhecido e provido.
Delaíde Miranda Arantes, DEJT 11/10/2018.)

RECURSO DE REVISTA. DATAPREV - PROGRESSÕES HORIZONTAIS POR
ANTIGUIDADE - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Cinge-se a controvérsia à
possibilidade ou não de concessão de progressões horizontais por antiguidade ao
empregado, em face da ausência de prévia dotação orçamentária. A ausência de
deliberação da diretoria da DATAPREV acerca de previsão orçamentária não constitui
óbice à concessão de progressão horizontal por antiguidade, porquanto se atribui a
inobservância da norma interna à empregadora. Registre-se, que, relativamente às
sociedades de economia mista e empresas públicas, a despesa com pessoal não se
submete à prévia limitação orçamentária, consoante norma inscrita no art. 169, § 1º, II,
da Constituição Federal. Assim, preenchido o requisito temporal, não pode a omissão da
empresa acarretar prejuízo aos empregados, o que enseja o reconhecimento ao direito à
discutida promoção. Precedentes. Recurso de revista conhecido por violação do art. 122

(RR-1421-64.2015.5.12.0026, 3ª Turma, Relator Ministro.do Código Civil e provido
Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT 29/06/2018.) - Sublinhei

Na mesma linha, os seguintes precedentes:

(...) II - RECURSO DE REVISTA. RECLAMANTE. LEIS NºS 13.015/2014 E
13.467/2017. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. PROGRESSÃO
HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO

 1 - A tese no acórdão recorrido, trecho transcrito, foi de que aORÇAMENTÁRIA.
reclamada integra a administração pública indireta do Estado e ficaria "sujeita aos
princípios da legalidade restrita", pelo que a concessão de aumento de remuneração de
pessoal dependeria de prévia dotação orçamentária, não dependendo unicamente do
alvedrio do administrador. 2 - Nesse contexto, aplicou a Corte regional, no tema das
promoções por antiguidade, a legalidade administrativa estrita de que trata o art. 37,
caput, da CF/88, incorrendo em má-aplicação do dispositivo constitucional. 3 - Porém, a
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jurisprudência do TST é de que nessa matéria se aplicam os arts. 122 e 129 do Código
Civil. Se o empregado cumpriu o requisito temporal contido no Plano de Cargos e
Salários da empresa, faz jus ao recebimento da promoção por antiguidade, não sendo
válido condicionar a sua obtenção a critérios unilaterais, que refogem à alçada dos
trabalhadores, por se tratar de condição potestativa ilícita, no caso dos autos à dotação

 4 - Pelo exposto, no caso concreto, houve má-aplicação do art.orçamentária. Julgados.
37, caput, da CF/88. 5 - Recurso de revista a que se dá provimento. (ARR-1002045-35.2
017.5.02.0049, 6ª Turma, Relatora Ministra Kátia Magalhães Arruda, DEJT 06/12/2019.)

(...) 3. PROGRESSÃO HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL TRANSITÓRIA 71 DA

 Discute-se o direito às promoções por antiguidade na hipótese em que oSBDI-1/TST.
empregado tem o pleito obstado em face da indisponibilidade orçamentária da empresa.
O TRT pontuou que o Plano de Cargos e Salários da empresa não estabelece a
obrigatoriedade da concessão de promoções por antiguidade a cada dois anos. Concluiu,
portanto, que referidas promoções serão concedidas de acordo com as verbas definidas
pela Diretoria e com a disponibilidade financeira da empresa. Na esteira da
jurisprudência desta Corte, a limitação orçamentária não constitui óbice ao deferimento
das promoções por antiguidade, se atendido o requisito temporal. Esse entendimento
decorre da circunstância de que, prevista em norma interna da empresa, a promoção por
antiguidade se incorpora ao contrato de trabalho do empregado. Recurso de revista
conhecido e provido. (...) (RR-10979-09.2013.5.12.0001, 5ª Turma, Relator Ministro
Douglas Alencar Rodrigues, DEJT 18/10/2019.)

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA -
PROCESSO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 E DA LEI Nº 13.015/2014 - EMATER -
AUTARQUIA ESTADUAL DE DIREITO PÚBLICO - PROMOÇÃO INTRACLASSE
POR TEMPO DE SERVIÇO - DIFERENÇAS SALARIAIS - DIREITO PREVISTO E
REGULAMENTADO PELA LEI ESTADUAL Nº 16.536/2010. 1. A jurisprudência
desta Corte firmou o entendimento de que a concessão de promoções por antiguidade
condiciona-se a critério puramente objetivo, relacionado ao transcurso do tempo. A
vinculação à disponibilidade orçamentária constitui condição unilateral e, nos termos do
art. 129 do Código Civil, não impede a concessão de progressões por antiguidade,
sobretudo quando o direito em questão e os requisitos para sua obtenção encontram-se
previstos em lei estadual, como é a hipótese dos autos. Em cumprimento à Lei Estadual
nº 16.536/2010, a autarquia reclamada tem a obrigação de providenciar dotação
orçamentária para a implementação dos direitos nela previstos. 2. Pondere-se, ad
argumentandum tantum, que o Tribunal Regional deixou consignado que a reclamada
não comprovou nos autos o alegado déficit orçamentário ou mesmo a inexistência de
dotação orçamentária para a implementação da promoção por tempo de serviço,
legalmente assegurada, tampouco foi capaz de demonstrar que a sua concessão
infringisse os limites de gastos definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Logo, uma
vez atendidos os requisitos objetivos para a aquisição da promoção por tempo de serviço
e afastados os obstáculos de ordem orçamentária alegados pela reclamada, não há como

(Ag-AIRR-1803-69.201se negar o direito pleiteado pelo reclamante. Agravo desprovido.
4.5.09.0028, 7ª Turma, Relator Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT
13/09/2019.)

EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI
Nº 13.015/2014 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - PCS -
DIFERENÇAS SALARIAIS - PROGRESSÕES POR ANTIGUIDADE. 1. A
jurisprudência dessa Corte firmou a compreensão de que a concessão de promoções por
antiguidade condiciona-se a critério puramente objetivo relacionado ao transcurso do
tempo. 2. A vinculação à disponibilidade orçamentária constitui condição unilateral e,
nos termos do art. 129 do Código Civil, não impede a concessão de progressões por
antiguidade, em que há estimativa precisa da quantidade de empregados passíveis de
promoção. 3. A norma interna da reclamada, instituidora da progressão horizontal por
antiguidade, ao incorporar-se ao contrato de trabalho do empregado, impõe à
empregadora a obrigação de providenciar dotação orçamentária para o seu

(E-RR-775-23.2015.5.10.0022,cumprimento. Recurso de embargos conhecido e provido.
Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, SBDI-1, DEJT 27/4/2018.)

Ante o alinhado, verificada a criação de condição puramente potestativa, d

 ao recurso ordinário do sindicato reclamante, para julgar procedente o pedido deou provimento
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diferenças salariais oriundas da progressão horizontal por antiguidade prevista no PCS 2008,observada a

prescrição parcial aplicável à hipótese (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação nº

0000179-41.2014.5.06.0004), com reflexos nas férias + 1/3 e 13ºs salários. A diferença salarial deferida

deve integrar a base de cálculo das horas extras, dos adicionais noturno e de periculosidade eventualmente

pagos aos substituídos e das gratificações de função que tenham o salário como base. O valor devido será

apurado em liquidação.

Não cabem reflexos no repouso semanal remunerado para os empregados

mensalistas.

Da mesma forma, são incabíveis reflexos no adicional de insalubridade,

porque ele tem como base de cálculo o salário mínimo.

Quanto às progressões salariais por mérito e pedido de aplicação para

todos os substituídos do reajuste de 2,28%, de forma retroativa a data base de 2013, mantenho a sentença

de improcedência, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Assinalo que a progressão por mérito tem

cunho eminentemente subjetivo, condicionada a critérios do regulamento empresarial, dentre eles a

existência de recursos financeiros. Na matéria, cito o seguinte julgado do C. TST:

(...) B) RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E
ANTERIOR À LEI 13.467/2017 . 1. FUNDAÇÃO CASA/SP. PCCS DE 2002.

 A SDI-1/TST, naDIFERENÇAS SALARIAIS. PROMOÇÕES POR MERECIMENTO.
sessão do dia 08/11/2012, no julgamento do processo E-RR-51-16-2011-5-24-007,
pacificou a controvérsia acerca da promoção por merecimento em face do
descumprimento, pelo empregador, da obrigação de realizar as avaliações como
pressuposto para a concessão da referida promoção. Segundo esse novo entendimento, a
condição prevista no regulamento empresarial para se efetuarem as promoções
horizontais por merecimento é válida (e não meramente potestativa), ao fixar
dependência das promoções não apenas da vontade da empregadora, mas também de
fatores alheios ao desígnio do instituidor dos critérios de progressão (desempenho
funcional e existência de recursos financeiros). Distingue-se, portanto, a promoção por
merecimento daquela por antiguidade, cujo critério de avaliação é inteiramente objetivo,
decorrente do decurso do tempo. Entendeu a SDI-1 que a promoção por merecimento
não é automática, sendo necessária a soma de requisitos estabelecidos no Regulamento
de Pessoal, entre os quais a avaliação satisfatória do empregado no seu desempenho
funcional. Trata-se, pois, de vantagem de caráter eminentemente subjetivo, ligada à
apuração e à avaliação do mérito obtido pelo empregado, em termos comparativos,
podendo o obreiro que atingir um determinado padrão de excelência profissional, cujos
requisitos encontram-se previstos no regulamento empresarial, concorrer com outros
empregados à promoção por mérito. Recurso de Revista não conhecido no aspecto. (...) (
RR-1000501-63.2017.5.02.0032, 3ª Turma, Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado,
DEJT 13/12/2019.)

Sob tais considerações,  ao recurso ordinário dodou parcial provimento

sindicato, nos termos da fundamentação.

Justiça gratuita
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O sindicato autor se insurge contra a não concessão do benefício da justiça

gratuita, argumentando ser "fato público e notório a dificuldade financeira que os sindicatos passaram a

enfrentar após a mudança na legislação trabalhista promovida pela Lei 13467/17 no tocante a retirada

".da obrigatoriedade do pagamento da contribuição sindical

Não prospera a irresignação.

O recorrente atua como substituto processual, pleiteando direito alheio em

nome próprio, de forma que o deferimento da gratuidade de justiça ao sindicato, pessoa jurídica de direito

privado, carece da inequívoca demonstração da situação de penúria financeira, o que não ocorreu na

espécie.

Nessa linha é a pacífica jurisprudência do C. TST. Confira-se:

(...) SINDICATO RECLAMANTE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. BENEFÍCIO
DA JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA

 A SDI-1 desta Corte Superior entende que aHIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
concessão de gratuidade da justiça a sindicato que atua na condição de substituto
processual, como ocorre na presente hipótese, depende de demonstração inequívoca da
hipossuficiência do ente sindical, não bastando para tanto a mera declaração de
hipossuficiência econômica. Precedente. Agravo de instrumento a que se nega
provimento.(AIRR-711-72.2013.5.04.0661, Relatora Ministra Maria Helena Mallmann,
Data de Julgamento: 26/06/2018, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 29/06/2018.)

(...) II - RECURSO DE REVISTA DO AUTOR INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS
LEIS Nos 13.015/2014 E 13.105/2015 E ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº
13.467/2017. SINDICATO-AUTOR. SUBSTITUTO PROCESSUAL.
REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE

 1. O art. 514, alínea "b", daCOMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS.
CLT atribui ao sindicato o dever de "manter serviços de assistência judiciária para os
associados", encargo reafirmado pelo art. 14 da Lei nº 5.584/70 e referendado pela
Constituição Federal, quando diz caber-lhe "a defesa dos direitos e interesses coletivos
ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas" (art. 8º,
III). Para fazer face a tais despesas, os sindicatos contam com a contribuição sindical
obrigatória (CF, art. 8º, IV; CLT, arts. 578 a 670), com as mensalidades de seus
associados e, eventualmente, com contribuições assistenciais. 2. A mesma CLT, no art.
790, § 1º, afirma que o sindicato, naqueles casos em que "houver intervindo",
responderá, solidariamente, pelas custas impostas ao empregado que não tenha obtido
isenção. 3. Os arts. 790, § 3º, da CLT e 14 da Lei nº 5.584/70 direcionam a gratuidade de
justiça às pessoas físicas. Não há dúvidas, no entanto, de que a jurisprudência, em casos
especiais e desde que efetivamente demonstrada a fragilidade de suas finanças, tem-na
estendido às pessoas jurídicas. 4. O ordenamento jurídico, ao tempo em que define as
atribuições sindicais, oferece receitas para que tais entidades as atendam. 5. A
concessão de assistência judiciária a sindicato encontra óbvias restrições no
ordenamento jurídico: dependeria, na melhor das hipóteses, de demonstração de franca
impossibilidade de arcar com a responsabilidade legal. 6. Ausente a comprovação de
insuficiência de recursos, é desmerecida a gratuidade de justiça. Recurso de revista não
conhecido.(ARR-10232-06.2015.5.03.0077, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de
Fontan Pereira, Data de Julgamento: 26/06/2018, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT
29/06/2018.)

(...) SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. JUSTIÇA GRATUITA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.

 1. A Corte Regional não concedeu o benefício da Justiça Gratuita aoINDEVIDA.
sindicato ao fundamento de que "o Sindicato Autor tem grande porte, o que leva a crer
possuir arrecadação suficiente para arcar com as despesas judiciais". 2. A
jurisprudência desta Corte é no sentido de que, excepcionalmente, admite-se a
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concessão, às pessoas jurídicas, dos benefícios da Justiça Gratuita previstos no art. 3º da
Lei n.º 1.060/1950, desde que haja prova cabal e inequívoca da sua insuficiência
econômica (inexistente na espécie), não se aplicando a diretriz da OJ 304/SDI-I/TST.
Precedentes. 3. Na hipótese, as declarações de hipossuficiência dos substituídos e de
insuficiência de contribuições sindicais para cobrir os gastos com essas ações judiciais
não são suficientes para demonstrar a incapacidade econômica da pessoa jurídica. 4.
Incidência da Súmula nº 333 e do artigo 896, § 7º, da CLT. Recurso de revista não
conhecido, no tema. (...)(RR-93700-40.2009.5.05.0005, Relator Ministro Hugo Carlos
Scheuermann, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT
22/06/2018.)

Ausente prova cabal da miserabilidade jurídica,  o benefícioindefiro

postulado.

Honorários advocatícios e custas processuais

O Juízo singular condenou o sindicato autor ao pagamento de honorários

advocatícios pela mera sucumbência, nos moldes do art. 791-A, § 2º, da CLT, nos seguintes termos:

Dos honorários advocatícios

Indeferidos os pedidos, não há falar em honorários sindicais.

Considerando os critérios previstos no art. 791-A, 2º, CLT, arbitro os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor total da causa, por parte do
sindicato-autor, em favor do patrono da reclamada.

Com a devida vênia, a sentença merece reparos.

É que se trata de ação civil pública, regida pela Lei 7.347/85, cujo artigo

18 prevê a condenação em honorários advocatícios e custas processuais apenas nos casos em que ficar

comprovada a má-fé da associação autora, o que não é o caso.

Nessa linha é iterativa e atual jurisprudência do C. TST:

(...) AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SINDICATO
 Trata-se a presente demanda de ação coletiva, em que oSUCUMBENTE.

sindicato-autor representa, como substituto processual, todos os empregados da CBTU.
A ação coletiva (lato sensu) no ordenamento jurídico brasileiro é regida por um
microssistema especial, com regras e princípios próprios. Assim, aplicam-se-lhe
especialmente a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor. Nessa
esteira, a sucumbência da associação em ação coletiva atrai a regra dos arts. 87 do
CDC e 18 da LACP, segundo os quais, salvo comprovada má-fé, não é devida a
condenação da associação autora em honorários advocatícios. A disposição legal nesse
sentido visa inclusive a resguardar o sindicato em sua atuação em prol dos interesses da
coletividade que representa, de forma a dar efetividade ao art. 8º, III, da Constituição
Federal. Julgado da c. SDI-1. Recurso de revista conhecido por má aplicação da Súmula
219, III, do c. TST e provido. CONCLUSÃO: Recurso de revista parcialmente conhecido
e provido. (RR-10440-54.2016.5.03.0012, 3ª Turma, Relator Ministro Alexandre de
Souza Agra Belmonte, DEJT 10/05/2019.)

(...) II - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº
13.015/2014 E DO NCPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO COLETIVA -

 ASUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - SINDICATO-AUTOR SUCUMBENTE
jurisprudência do TST firma-se no sentido de que, na ação coletiva, aplica-se a
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legislação concernente à defesa de direitos coletivos, na hipótese, CDC e Lei da Ação
Civil Pública. Assim, a questão dos honorários advocatícios deve ser regida pelos arts.
87, parágrafo único, do CDC e 18 da LACP , segundo os quais o autor da demanda
coletiva só será condenado ao pagamento da verba honorária nos casos de comprovada
má-fé, não evidenciada na hipótese. Recurso de Revista conhecido e parcialmente
provido. (ARR-226-83.2014.5.02.0082, 8ª Turma, Relatora Ministra Maria Cristina
Irigoyen Peduzzi, DEJT 22/03/2019.)

(...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SINDICATO SUCUMBENTE.
 Reconhecida a legitimidade ampla para atuar naSUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.

defesa coletiva da categoria, como substituto processual, e, diante da sua constituição na
forma de associação nos termos do artigo 53 e seguintes do Código Civil, aplicam-se ao
sindicato, quando autor de demandas coletivas, as disposições do Código de Defesa do
Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública, inclusive quanto aos honorários
advocatícios, por força de disposição expressa nessas leis de regência que autorizam a
aplicação subsidiária do Código de Processo Civil no que for cabível . Assim, havendo
sucumbência do sindicato, tanto o artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor, assim
como o artigo 18 da Lei 7.374/85, dispõem que a condenação da associação autora em
honorários advocatícios está restrita à comprovação de má-fé. No caso em apreço,
contudo, não se observa qualquer registro de ter havido má-fé comprovada do sindicato.
Essa ausência de má-fé mais se reforça quando se constata que a Turma reconheceu a
legitimidade ativa do Sindicato para a causa e determinou o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para o exame dos pedidos constantes do recurso ordinário do
reclamante. De tal modo, a condenação do sindicato sucumbente ao pagamento de
honorários advocatícios não se justifica porque ausente comprovada má-fé. Recurso de
embargos conhecido e provido. (E-ED-RR-1218-27.2010.5.09.0652, Subseção I
Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Augusto César Leite de
Carvalho, DEJT 27/10/2017.)

Sob tais considerações,  ao apelo do sindicato, paradou provimento

excluir a condenação em honorários de sucumbência. E diante do parcial provimento do pedido principal,

foram invertidos os ônus da sucumbência, de modo que as custas processuais passam a ser de

responsabilidade da empresa acionada.

Prequestionamento

Esclareça-se, desde já, que a fundamentação supra não permite

vislumbrar-se qualquer violação aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais a que se

reportaram as partes.

Por fim, a evitar questionamentos futuros, esclareço que os argumentos

pertinentes ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados, trilhando-se uma linha lógica de

decisão, que, obviamente, excluiu aqueles em sentido contrário. Quanto ao tema, pronunciou-se a mais

alta Corte Trabalhista do país, na Instrução Normativa nº 39, datada de 15.03.2016, que "não ofende o art.

489, § 1º, inciso IV do CPC a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame haja ficado

". (artigo 15, inciso III).prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante

Adverte-se, até em homenagem ao princípio constitucional da razoável

duração do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF), que eventual utilização de medida

procrastinatória ensejará adequada reprimenda, a teor do artigo 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.
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CONCLUSÃO:

Ante o exposto,  a prejudicial de prescrição suscitada emrejeito

contrarrazões, pela empresa reclamada. No mérito,  ao recurso ordinário dodou parcial provimento

sindicado acionante, para julgar procedente o pedido de diferenças salariais oriundas da progressão

horizontal por antiguidade prevista no PCS 2008,observada a prescrição parcial aplicável à hipótese

(cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação nº 0000179-41.2014.5.06.0004), com reflexos nas férias +

1/3 e 13ºs salários. A diferença salarial deferida deve integrar a base de cálculo das horas extras, dos

adicionais noturno e de periculosidade eventualmente pagos aos substituídos e das gratificações de função

que tenham o salário como base. O valor devido será apurado em liquidação.

Deduzam-se valores concedidos pagos sob idêntico título, a serem

comprovados quando da individualização da execução.

Para os fins do art. 832, § 3º, da CLT, declara-se a natureza salarial da

parcela deferida, exceto os reflexos sobre as férias proporcionais, terço constitucional de férias.

Juros e correção monetária nos termos da lei e da Súmula 381 do C. TST,

aplicando-se como índice o IPCA-E. O crédito é atualizável até que se torne disponível (Enunciado 04 do

TRT 6ª Região).

Recolhimentos fiscais e previdenciários na forma da Súmula 368 do C.

TST.

Arbitra-se à condenação o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Custas invertidas, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), pela reclamada.

ACORDAM os Membros Integrantes da Quarta Turma do Tribunal

Regional do Trabalho da 6ª Região, preliminarmente, por unanimidade,  a prejudicial derejeitar

prescrição suscitada em contrarrazões, pela empresa reclamada. No mérito, por igual votação, dar parcial

 ao recurso ordinário do sindicado acionante, para julgar procedente o pedido de diferençasprovimento

salariais oriundas da progressão horizontal por antiguidade prevista no PCS 2008,observada a prescrição

parcial aplicável à hipótese (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação nº

ID. 939b8fb - Pág. 17

Assinado eletronicamente por: ANA CLAUDIA PETRUCCELLI DE LIMA - 14/02/2020 11:52 - 939b8fb
https://pje.trt6.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20012816062658400000047541331
Número do processo: ATOrd 0000306-19.2018.5.06.0010
Número do documento: 20012816062658400000047541331



0000179-41.2014.5.06.0004), com reflexos nas férias + 1/3 e 13ºs salários. A diferença salarial deferida

deve integrar a base de cálculo das horas extras, dos adicionais noturno e de periculosidade eventualmente

pagos aos substituídos e das gratificações de função que tenham o salário como base. O valor devido será

apurado em liquidação. Deduzam-se valores concedidos pagos sob idêntico título, a serem comprovados

quando da individualização da execução. Para os fins do art. 832, § 3º, da CLT, declara-se a natureza

salarial da parcela deferida, exceto os reflexos sobre as férias proporcionais, terço constitucional de férias.

Juros e correção monetária nos termos da lei e da Súmula 381 do C. TST, aplicando-se como índice o

IPCA-E. O crédito é atualizável até que se torne disponível (Enunciado 04 do TRT 6ª Região).

Recolhimentos fiscais e previdenciários na forma da Súmula 368 do C. TST. Arbitra-se à condenação o

valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Custas invertidas, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais),

pela reclamada.

 

ANA CLÁUDIA PETRUCCELLI DE LIMA
Desembargadora Relatora

 
 
 
 
 
 
 

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

 

Certifico que, em sessão ordinária hoje realizada, sob a presidência da

Exmª. Srª. Desembargadora NISE PEDROSO LINS DE SOUSA, com a presença do Ministério Público

do Trabalho da 6ª Região, representado pelo Exmº. Sr. Procurador Waldir de Andrade Bitu Filho, e das

Exmªs. Srªs. Desembargadoras  Ana Cláudia Petruccelli de Lima (Relatora) e Gisane Barbosa de Araújo,

foi julgado o processo em epígrafe nos termos do dispositivo supramencionado.

 

Certifico e dou fé.
 

Sala de Sessões, 13 de fevereiro de 2020.
 

Paulo César Martins Rabêlo
Chefe de Secretaria da 4ª Turma

 

 

mf
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

PROC. Nº TRT - 0000306-19.2018.5.06.0010 (ED-ROT)

 
 

Órgão Julgador : Quarta Turma

Relatora : Desembargadora ANA CLÁUDIA PETRUCCELLI DE LIMA

Embargante : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS,
INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Embargada : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -
DATAPREV
Custos Legis : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

Advogados : Gisele Lucy Monteiro de Menezes Cabreira e Juliana Cavalcante Albuquerque

Procedência : 10ª Vara do Trabalho de Recife - PE

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
 Verificada omissão naORDINÁRIO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.

apreciação de pedido recursal, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios. E
mbargos declaratórios parcialmente acolhidos, com a atribuição de
efeitos infringentes.

Nos aclaratórios de ID. 9593a3e - fls. 1.872/1.873, o Sindicato reclamante

suscita omissão no julgado, quanto aos pedidos constantes das alíneas "a" e "j" da petição inicial. Diz que

apesar da inversão do ônus da sucumbência, o acórdão se pronunciou apenas sobre as custas. Entende que

este E. Colegiado deve "o v. acórdão apresentar pronunciamento sobre a antecipação de tutela postulada

nos autos, bem assim sobre a condenação da embargada em honorários sucumbenciais em favor do

". Pede o provimento dos embargos declaratórios.sindicato embargante

Impugnação pela empresa reclamada sob o ID. e51591b - fls. 1.878/1.883.

É o relatório.

VOTO:
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Quanto à alegada omissão em apreciar o "pedido" de antecipação de tutela,

julgo que não tem razão o embargante.

É que em momento algum do seu recurso ordinário, o Sindicato

embargante apresentou argumentos fáticos e jurídicos pelos quais entendia que deveria haver a

antecipação dos efeitos da tutela por esta E. Corte Regional. Ao final da fundamentação recursal acerca da

incorreção das progressões funcionais, limitou-se a requerer o seguinte:

Como visto acima, a ilegalidade é patente e os substituídos mais prejudicados foram
exatamente os que tem mais tempo de serviço, que deram suas vidas para o crescimento
da recorrida e foram prejudicados, em sendo assim, deve ser reformada a decisão
recorrida, para o fim de deferir os pedidos postulados na exordial (letras "a" a "j" como

, corrigindo-se as distorções ocorridas de forma retroativase aqui estivessem transcritas)
ao ano de 2010, com as diferenças e repercussões pleiteadas na exordial.- Sublinhei

O Sindicato embargante sequer se deu ao trabalho de transcrever o pedido

da letra "a", e, reitero, não trouxe qualquer fundamentação que indicasse a sua insurgência sobre a

antecipação dos efeitos da tutela.

Assim, considerando a forma como o recurso foi elaborado, não se observa

qualquer omissão, no aspecto, por parte deste Colegiado. O julgamento foi proferido nos exatos limites da

insurgência recursal trazida no documento de ID. 1b63689.

De outra parte, no que se refere ao pedido de condenação da empresa

acionada ao pagamento de honorários advocatícios, tem razão o Sindicato. É que no item VI do seu

recurso, pediu expressamente, na parte final, a condenação da recorrida "no pagamento dos honorários

.sindicais, bem assim em custas e demais encargos processuais

Passo à analisar o pedido de honorários advocatícios.

A Lei 7.347/1985, no seu art. 18, apenas trata dos honorários advocatícios

devidos pela associação autora e quando comprovada a sua má-fé. Nada trata acerca dos honorários

devidos pela parte vencida. Vejamos:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas,
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da asso

, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesasciação autora
processuais. - Sublinhei

Registro que a previsão de pagamento de honorários advocatícios pela

parte autora apenas quando comprovada a sua má-fé serve justamente para não inibir os representantes

sindicais na atuação dos interesses coletivos, valorizando o ajuizamento coletivo de ações, o que termina

por render homenagens aos princípios da celeridade e economia processuais.
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Logo, entendo não ser possível aplicar a tese da simetria entre as partes

autora e ré. Assim, vencida a parte ré da ação civil pública, aplica-se a regra dos honorários

sucumbenciais previsto no  do art. 791-A da CLT, com a redação da Lei 13.467/2017, com ocaput

destaque de que a presente demanda foi ajuizada em 06/04/2018.

Assinalo que antes mesmo da edição da mencionada Lei, o C. TST já

havia acrescentado o item III à sua Súmula 219, passando a cristalizar o entendimento de que cabível o

pagamento de "honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como substituto

.processual

O precedente a seguir bem ilustra essa temática :

(...) SINDICATO - SUBSTITUTO PROCESSUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
 O reconhecimento de novos direitos às coletividades- SÚMULA Nº 219, III, DO TST.

requer a criação de novos mecanismos de tutela coletiva. As transformações sociais
interferem na organização do Estado, ocasionando reflexos na ciência do Direito e na
forma de prestação da atividade jurisdicional. Surgem outros paradigmas na sistemática
processual que impõem a necessária compreensão dos institutos sob uma perspectiva
inovadora, desprendida dos esteios tradicionais. No Brasil, o grande marco foi a edição
da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que tratou de regulamentar, de
forma direta e abrangente, os interesses e legitimados para as ações coletivas. Tem-se
um verdadeiro microssistema para a defesa dos interesses coletivos, que não se confunde
com o processo civil, de cunho individualista, mas também dele não é totalmente
independente. Consoante dito, a sociedade está diante de novos direitos, cuja efetivação
requer uma nova sistemática. A interpretação a ser conferida, diante da legislação já
existente, deve adequar-se aos novos direitos que se pretende resguardar. Nesse sentido,
os arts. 90 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e 19 da Lei da Ação Civil
Pública (LACP) permitem a aplicação das normas do Código de Processo Civil naquilo
em que não contrariar suas disposições. Especificamente em relação aos sindicatos, nos
termos do art. 8º, III, da Constituição Federal, compete-lhes a defesa dos direitos e
interesses coletivos ou individuais da categoria em questões judiciais. O art. 82, IV, do
CDC confere legitimidade para a defesa coletiva de interesses difusos ou coletivos às
associações legalmente constituídas e que incluam entre seus fins institucionais a defesa
dos interesses e direitos difusos e coletivos, dispensada a autorização assemblear. Os
sindicatos são constituídos na forma de associação, a teor do art. 511, e seguintes, da
CLT, e detêm, por conseguinte, legitimidade para atuar na defesa coletiva da categoria,
como substitutos processuais. Reconhecida, portanto, a atuação coletiva dos sindicatos
como associação, sujeita-se ela às disposições do Código de Defesa do Consumidor e da
Lei da Ação Civil Pública, inclusive quanto aos honorários advocatícios. Nas aludidas
leis, há previsão específica no tocante à condenação da parte autora ao pagamento da
verba em comento, que somente ocorrerá quando for comprovada a má-fé (arts. 87,
parágrafo único, do CDC e 17 da LACP). O sindicato, portanto, quando for autor de
demandas coletivas, não estará sujeito ao pagamento de honorários advocatícios (salvo
comprovada má-fé), o que se coaduna com a realidade da coletivização das demandas.
Resta saber se, ao ensejo de sair vencedor da demanda, fará jus aos honorários
advocatícios. Assegurar a percepção de honorários ao sindicato, quando atua como
substituto processual, é inserir o processo do trabalho na moderna teoria processual,
que, longe da concepção dogmática do período conceitual do processo guiado pelo
liberalismo jurídico, caminha para a coletivização das demandas, em face do
reconhecimento das lesões a direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais
homogêneos, e, sobretudo, para o rompimento do individualismo processual. O
pagamento de honorários advocatícios deve ser visto como forma de incentivo à defesa
judicial coletiva. O CDC e a LACP, no tocante à parte ré da ação coletiva, nada
dispuseram a respeito do pagamento de honorários advocatícios à parte vencedora, o
que permite a aplicação das disposições pertinentes previstas no Código de Processo
Civil, a teor dos arts. 90 do CDC e 19 da LACP. Sendo procedente a ação, caberá ao réu
o pagamento dos honorários advocatícios, consoante diretriz do art. 20 do Código de
Processo Civil, segundo o qual a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as
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despesas que antecipou e os honorários advocatícios. A atuação coletiva deve ser
prestigiada e, para tanto, faz-se necessário o oferecimento aos entes coletivos de meios
para buscar os direitos dos integrantes da categoria, o que inclui a percepção dos
honorários advocatícios. O Tribunal Pleno desta Corte Superior, atento à nova realidade
que se descortina, na sessão extraordinária do dia 24/5/2011, firmou o entendimento de
que são devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure
como substituto processual. Acresceu, em face disso, o item III à Súmula nº 219 do TST.
Recurso de revista não conhecido.(RR-104100-30.2006.5.05.0002, 1ª Turma, Relator
Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT 19/04/2013.)

Nesses termos e tendo em conta os parâmetros estabelecidos no § 2º do art.

791-A da CLT, mormente o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, bem como

o tempo exigido para o trabalho do advogado, fixo os horários de sucumbência devidos pela empresa ré

no importe de 10% do valor da condenação.

Sob tais considerações,  os aclaratórios apresentadosacolho parcialmente

pelo Sindicato autor, para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, dar provimento ao recurso ordinário do

autor, para condenar a empresa ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do

Sindicato acionante, no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

ACORDAM os Membros que integram a Quarta Turma do Tribunal

Regional do Trabalho da Sexta Região, por unanimidade,  os aclaratóriosacolher parcialmente

apresentados pelo Sindicato autor, para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, dar provimento ao recurso

ordinário do autor, para condenar a empresa ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos

patronos do Sindicato acionante, no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

 

ANA CLÁUDIA PETRUCCELLI DE LIMA
Desembargadora Relatora

 
 
 
 
 
 

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
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Certifico que na sessão ordinária eletrônica realizada hoje, das 9:30 às

10:30 horas, sob a presidência da Exmª. Srª. Desembargadora GISANE BARBOSA DE ARAÚJO, com a

presença do Ministério Público do Trabalho da 6ª Região, representado pelo Exmº. Sr. Procurador José

Laízio Pinto Júnior, e dos Exmºs. Srs. Desembargadores Ana Cláudia Petruccelli de Lima (Relatora) e

José Luciano Alexo da Silva, foi julgado o processo em epígrafe nos termos do dispositivo

supramencionado.

 

 
Certifico e dou fé.

 
Sala de Sessões, 02 de abril de 2020.

 
Paulo César Martins Rabêlo

Chefe de Secretaria da 4ª Turma
 
 

 

mf

ANA CLAUDIA PETRUCCELLI DE LIMA
Relator
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 

 4ª VARA DO TRABALHO DO RECIFE

AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 4631, 

 IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE - CEP: 51150-004

 ATOrd 0000306-19.2018.5.06.0010

AUTOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 

PROCESSAMENTO DE DADOS, INFORMATICA E 

TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE 

 PERNAMBUCO

RÉU: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA 

PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV

D E S P A C H O

 

Sentença de mérito com reformas pelo E.TRT/C.TST.

 

Considerando o trânsito em julgado:

Fica notificado o(a) reclamado(a) para liquidar o julgado, no prazo de 8 (oito) dias

úteis, observando a quantificação da contribuição previdenciária total, indicando o limite de

responsabilidades de cada parte pela parcela respectiva, nos termos do art. 879 da CLT.

Decorrido o prazo supra, deverá o reclamante, também em 8 (oito) dias, apresentar sua

impugnação fundamentada com indicação dos itens e valores objeto da discordância, e/ou

seus cálculos de liquidação com a inclusão das contribuições previdenciárias incidentes.

Apresentado os cálculos apenas pelo reclamante, intime-se o reclamado para também em

8 (oito) dias, apresentar sua impugnação fundamentada com indicação dos itens e valores

objeto da discordância, e/ou seus cálculos de liquidação com a inclusão das contribuições

previdenciárias incidentes, sob pena de preclusão.

Não apresentados cálculos pelas partes, no prazo concedido nos itens 1 e 2, à liquidação

pela Contadoria. Há determinação expressa no acórdão transitada em julgado quanto

ao índice a ser aplicado: “Juros e correção monetária nos termos da lei e da Súmula

381 do C. TST, aplicando-se como índice o IPCA-E”
Caso a contribuição previdenciária apurada seja superior a R$ 20.000,00, inclua-se a

UNIÃO (PGF) no cadastro processual do presente feito e proceda-se à sua intimação para

se manifestar sobre os cálculos, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, nos termos

do art. 879, § 3°, da CLT.
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6.  

7.  

8.  

Após a revisão ou liquidação dos cálculos pela contadoria, intimem-se as partes para

apresentar impugnação fundamentada, em 8 (oito) dias úteis, sob pena de preclusão (art.

879, § 2°, da CLT).

Impugnados os cálculos, encaminhe-se o processo à Contadoria para que sejam

analisados os pontos discordantes, caso existam, adequando-os à planilha do Juízo, com a

dedução de valores referentes a depósito recursal do(s) reclamado(s), condenado(s) caso

exista .

Em seguida, voltem conclusos para homologação dos cálculos.

 

RECIFE/PE, 27 de outubro de 2020.

LIDIA ALMEIDA PINHEIRO TELES

Juiz(a) do Trabalho Substituto(a)
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EXMO.(A) SENHOR(A) DR.(A) JUIZ(A)FEDERAL DA 4ª VARA DO TRABALHO DO RECIFE-PE.

  

  

  

 

 

PROCESSO Nº: 0000306-19.2018.5.06.0010

 

SINDPD/PE- SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS, INFORMÁTICA E

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, já qualificado nos autos do processo em epígrafe,

no qual contende com a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV, 

 à presença de V. Exa. expor e requerer o que segue:VEM

V. Exa. determinou que a reclamada apresentasse os cálculos de liquidação da presente demanda, e que em seguida o autor fizesse
a impugnação aos mesmos.

O objeto da presente demanda compreende um número grande de substituídos, como também tem conteúdo bastante complexo,
pois envolve percentuais de progressão por antiguidade.

Diante do número de substituídos e do teor da coisa julgada a ser liquidada o SINDPD/PE entende prudente que seja
designado perito judicial para realização da liquidação do julgado, o que fica neste ato requerido, e em sendo deferido tal
pleito se reserva o direito de indicar assistente técnico.

 

Espera deferimento.

Recife, 06 de novembro de 2020.

 

Gisele Lucy M. de Menezes Cabreira

OAB/PE 17.242
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EXMO. SR. DR. JUIZ DO TRABALHO DA VARA DO TRABALHO DE RECIFE- PE.

 

 

 PROCESSO Nº: 0000306-19.2018.5.06.0010

 

 

 

 

 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES  PREVIDÊNCIA SOCIAL -DA  DATAPREV, vem, respeitosamente,

à presença de V. Exa., por sua advogada signatária, nos autos da Reclamação movida por  DOSSINDICATO

TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS,  E TECNOLOGIA  INFORMAÇINFORMÁTICA DA

 ÃO DO  ESTADO DE PERNAMBUCO, vem, com o devido respeito a Vossa Excelência, por intermédio de seu patrono,

para, consoante despacho de Id , apresentar  em consonância com o exposto abaixo:MANIFESTAÇÃO,

 

O magistrado concedeu o prazo comum de 08 dias para que as partes apresentassem cálculos subsidiando a liquidação do

presente processo. Entretanto tal prazo é bastante exíguo, tendo em vista que o processo envolve um vultuoso número de

substituídos.

 

Além disso, cada substituído possui suas particularidades, sendo impossível realizar o reenquadramento e a liquidação de

todas as diferenças salariais que dentro do prazo de 08 dias.Tamanha é a complexidade que a parte autora não apresentou

cálculos, pleiteando perícia contábil.

 

Todas as medidas cabíveis para cumprir a ordem judicial estão sendo tomadas, porém a Reclamada pleiteia a dilação do

prazo razoável, no mínimo 60 dias, para efetuar o reenquadramento de todos os substituídos e apresentar cálculos de 

liquidação.

 

Portanto, requer a dilação do prazo inicialmente concedido pelo período de 60 dias.

 

 

Fortaleza, 11 de novembro de 2020.

 

Termos em que,
Pede e aguarda provimento.
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Juliana Cavalcante Albuquerque

OAB/CE nº: 25.021
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