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UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (REQUERIDA
PELO BANCO DO BRASIL)

Em face da interposição de Recurso de Revista pelo reclamado,
contendo pedido  de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, constato a
existência de decisões conflitantes entre as Turmas do Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região, no tocante à matéria: SINDICATO PROFISSIONAL -
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - LEGITIMIDADE ATIVA - HORAS
EXTRAS ALÉM DA SEXTA DIÁRIA PARA ASSISTENTE "A" EM
UNIDADE DE APOIO - BANCO DO BRASIL - DIREITOS INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS.
 

TESE ADOTADA PELA DECISÃO PROFERIDA NESTES
AUTOS , Processo TRT/SP nº 1001103-92.2013.5.02.0291- 14ª Turma, publicado
no DEJT em 19 de dezembro de 2014:
 

(...)

A existência de aspectos comuns nos interesses metaindividuais
em disputa permite a utilização de ações coletivas. No caso dos autos, o sindicato
requereu o pagamento da 7ª e 8ª horas como extraordinárias, para os
empregados designados como Assistente "A" UN, código 4940 e Assistente "A"
UN, código 4942, uma vez que não detêm poder de mando, gestão ou de decisão,

. Neste aspecto, o C. TST já firmou entendimentotampouco possuem subordinados
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no sentido de que tal conduta constitui irregular enquadramento dos empregados
bancários, sendo fonte comum de lesões aos interessados, o que autoriza a atuação
do sindicato, consoante ementa abaixo transcrita, in verbis:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA -
SINDICATO PROFISSIONAL - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL -
LEGITIMIDADE ATIVA - IRREGULARIDADE DE ENQUADRAMENTO -
JORNADA DE TRABALHO - DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS.
Segundo a moderna exegese do art. 8°, III, da Constituição Federal, deve ser
reconhecida a possibilidade de substituição processual ampla dos sindicatos na
defesa de interesses coletivos e individuais homogêneos dos integrantes da
categoria que representa. Na hipótese, o sindicato profissional requer o
enquadramento dos trabalhadores que ocupam o cargo de assistente de negócios
como bancários não excepcionados pela regra do art. 224, § 2º, da CLT, uma vez
que exercem funções meramente burocráticas, sem qualquer fidúcia,
reconhecendo-se a jornada de seis horas, com a consequente condenação ao
pagamento de horas extraordinárias, reflexos e aplicação do divisor diferenciado.
Logo, o pleito do sindicato está fundamentado e tem como causa de pedir a
alegação de prática empresarial ilícita consistente no irregular enquadramento de
trabalhadores bancários. Ou seja, a fonte das lesões é comum a todos os
empregados interessados, devendo ser considerados direitos individuais
homogêneos, possibilitando a atuação do sindicato profissional como substituto
processual. Ressalte-se que a homogeneidade do direito se relaciona com a sua
origem e com a titularidade em potencial da pretensão, mas não com a sua
quantificação e expressão monetária. Precedentes

(...)

(AIRR - 874-17.2010.5.09.0015 , Relator Ministro: Luiz Philippe
Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 07/05/2014, 7ª Turma, Data de
Publicação: DEJT 09/05/2014)."
 

TESE DIVERGENTE : Processo TRT/SP nº
0002384-55.2013.5.02.0015, 1ª Turma,  publicado no DOE. em 11.12.2014:

 Na hipótese, não extraio do objeto da ação (pagamento de horas
extras acima da 6ª diária a todos os ocupantes do cargo de Assistente A em
Unidade de Apoio junto ao Centro de Serviços de Suporte Operacional) a feição
de direito individual homogêneo.

Ainda que supostamente exista uma situação comum envolvendo
os substituídos (enquadramento indevido em cargos de confiança bancário),
entendo que os direitos pleiteados dependem da aferição das peculiares condições
de trabalho de cada um. Particularmente, seria necessário apurar as atribuições
incumbidas a cada funcionário exercente da citada função de Assistente A.

E mesmo que produzida a prova testemunhal vindicada pelo
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sindicato-autor, não se lograria demonstrar que todos os substituídos estão
equivocadamente inseridos na exceção do artigo 224, §2º, da CLT, sem
desempenhar funções que demandem especial fidúcia.

Em verdade, entendo que os direitos invocados possuem clara
feição heterogênea (meramente individuais), não advindo da origem comum
requisitada pela tutela coletiva. A necessidade de investigação da rotina de
trabalho de cada substituído evidencia a particularidade das relações jurídicas
formadas, o que obsta o tratamento conjunto pretendido pelo recorrente. Destarte,
afigura-se mesmo inadmissível a substituição processual pelo sindicato da
categoria.

Evidenciada a ilegitimidade ativa da entidade sindical, nego
provimento ao recurso.
 

Caracterizada a divergência, determino que se proceda à
uniformização de jurisprudência, nos termos dos §§ 3º, 4º e 5º do art. 896 da CLT
(alterados pela Lei nº 13.015/2104).

Formem-se autos apartados, encaminhando-os à Secretaria do
Tribunal Pleno para que, após registro e autuação, seja a questão submetida à
apreciação da Comissão de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal. Após,
retornem os autos principais à Assessoria de admissibilidade recursal, posto que
nesses autos já foi lavrado acórdão com relação à matéria supra citada.

Determino, outrossim, o sobrestamento de todos os feitos em fase
de exame de admissibilidade de recurso de revista, em que idêntica matéria esteja
sendo discutida, dando-se às partes ciência dessa circunstância.
 
 

 

São Paulo, 21 de maio de 2015.

 

Des. Wilson Fernandes

Vice-Presidente Judicial
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