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Vistos etc,

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários de São Paulo, Osasco e Região, qualificado às fls., propõe ação civil
coletiva em face de Banco do Brasil S/A. Afirma representar a categoria na
defesa de direitos individuais homogêneos de determinada coletividade de
empregados da ré. Afirma que esta ação se refere a empregados que
desempenham as funções de assistente de negócios junto à rede varejo - Agência
Estilo e Agência Varejo. Alega que teria havido interrupção do prazo prescricional
em face do ajuizamento de protesto interruptivo de prescrição contra a ré em
11.11.2011, e que tramitou perante a MM. 76ª Vara do Trabalho de São Paulo.
Afirma que a presente demanda relaciona-se com direitos que deverão retroagir a
11.11.2006, segundo prescrição quinquenal, e terão como termo final o dia
28.01.2013, data da instituição do novo plano de funções. Pretende
reconhecimento de que a ré teria imposto ilegalmente aos empregados que
ocupam as funções indicadas, jornada de 8 horas diárias, sem que exercessem
atribuições de especial fidúcia. Pretende reconhecimento de que os empregados
que desenvolvem estas atribuições, tinham direito à jornada diária de 6 horas.
Pede o reconhecimento do direito ora postulado, reconhecendo-se devidas como
horas extras as 7ª e 8ª horas trabalhadas, com reflexos nos títulos indicados,
adoção do divisor 150. Junta procuração e documentos (vol. apartado).
A reclamada apresenta defesa. Argui inépcia da petição inicial;
carência de ação. Argui cerceamento de defesa. Argui prescrição. Impugna os
pedidos. Afirma que os empregados das funções mencionadas ocupavam e ocupam
atribuições de confiança em conformidade com o art. 224, § 2º da CLT. Afirma a
improcedência dos pedidos. Junta procuração e documentos (volume apartado).
Manifestação do autor.
Depoimentos de partes e testemunhas; encerrada a instrução.
Razões finais.
DECIDE-SE
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1. Inépcia.
A petição inicial atende aos requisitos legais (CLT, art. 840 e
CPC, art. 282).
A alegação de que a função gratificada com jornada de 8
horas, antes da vigência do novo plano de funções do Banco, era denominada
Assistente A UN, não prejudica o julgamento do pedido, porque se trata das
mesmas funções, conforme esclareceu a reclamada em sua defesa (fls. 85 dos
autos).
A reclamada esclareceu que antes do plano de carreiras
implantado em 28 de janeiro de 2013, os segmentos Estilo e Varejo possuíam
cargo denominado Assistente A UN, com carga horária de 8 horas diárias, funções
estas cuja denominação foi alterada para Assistente de Negócios, com jornada de 6
horas diárias (fls. 85 dos autos).
Por isso, não se vislumbra nenhum equívoco formal na petição
inicial pelo fato de os cargos terem denominação diferente. Reputa-se
integralmente preservado à ré o seu amplo direito de defesa.
Rejeita-se a preliminar.

2. Pressupostos processuais e Legitimidade ativa.
O autor pretende ver reconhecido aos empregados da
reclamada que prestam serviços nas funções de Assistente de Negócios junto à
Rede Varejo, em Agências Estilo e Agências Varejo, de sua base territorial, o direito
à jornada de seis horas diárias e 30 semanais, em conformidade com o caput do
art. 224 da CLT, e reconhecendo-lhes, por consequência, o direito de receber como
horas extras as horas laboradas após a 6ª hora diária.
Reconhece-se a legitimidade ativa do Sindicato-autor. O
Colendo STF já afirmou que o art. 8º, inciso III da Constituição Federal, garante
aos Sindicatos ampla legitimidade como substitutos processuais das categorias que
representam, na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais
homogêneos de seus integrantes.
Nesse sentido a seguinte decisão em um dos casos paradigma:
"PROCESSO CIVIL. SINDICATO. ART. 8º, III DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
LEGITIMIDADE.
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.
DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU
INDIVIDUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 8º,
III da Constituição Federal estabelece a legitimidade
extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos
e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da
categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é
ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos
2

2

Documento elaborado e assinado em meio digital. Validade legal nos termos da Lei n. 11.419/2006.
Disponibilização e verificação de autenticidade no site www.trtsp.jus.br. Código do documento: 4052563
Data da assinatura: 24/07/2015, 02:48 PM.Assinado por: MARCELO DONIZETI BARBOSA

Justiça do Trabalho - 2ª Região
81ª Vara do Trabalho de São Paulo
Processo 0000041-48-2014-5-02-0081

reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese
de substituição processual,
é desnecessária
qualquer
autorização dos substituídos. Recurso conhecido e provido."
(RE 193503, Relator Min. Carlos Velloso, Relator p/ Acórdão
Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2006,
DJe 23.08.2007, publicado em 24.08.2007, DJ 24.08.2007).
A legitimidade do autor também encontra fundamento na Lei
8.078/90, que em seus arts. 81 e 82, estabelece a possibilidade da defesa coletiva
de interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes
de origem comum, e reconhecendo como entes legitimados as associações
legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins
institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por esta Lei, dispensada
autorização assemblear.
O art. 91 da Lei 8.078/90, dispõe que os legitimados de que
trata o art. 82, poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou
seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos
individualmente sofridos, e o art. 95 da mesma Lei determina que em caso de
procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando-se a responsabilidade
do réu pelos danos causados.
O Colendo TST também já expressou orientação no mesmo
sentido, conforme se pode observar das ementas abaixo transcritas:
SINDICATO.
LEGITIMIDADE.
DIREITOS
INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS. HORAS EXTRAS. Ao contrário do que afirma a
Empresa, as horas extras, de maneira genérica, não podem ser
caracterizadas como direitos individuais heterogêneos apenas
pela questão afeta à individualização de cada substituído para
apuração do valor na execução. É a origem comum do direito
às horas extras e a forma da lesão perpetrada pelo empregador
que estabelecem o trato homogêneo ou heterogêneo do
referido direito individual. A homogeneidade deve vincular-se
ao direito postulado e não a sua quantificação. O Sindicato
vem a Juízo na defesa da categoria e postula direito que
diz respeito à coletividade de empregados que
representa, independentemente de quais empregados
tenham sofrido a lesão. A empresa, ao não pagar as horas
extras a todos os empregados que participavam de cursos e
palestra,
genericamente,
lesionou
o
direito
daquela
coletividade, ou seja, de seus empregados. Não resta dúvida,
portanto, tratar-se de direito individual homogêneo da
categoria representada pelo Sindicato. Embargos conhecido e
não providos. (Embargos em Embargos de Declaração em
Recurso de Revista n° TST-E-ED-RR-1500-66.2005.5.19.0004,
Ac. SDI-I, Relator Min. Carlos Alberto Reis de Paula, julg.
02/06/2011, grifo nosso).
SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE
ATIVA AD CAUSAM. HORAS EXTRAS, INTERVALOS, FERIADOS
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E HORAS IN ITINERE. Nos termos do entendimento desta
Subseção Especializada, o artigo 8.º, III, da Constituição
Federal assegura aos sindicatos a possibilidade de substituição
processual ampla e irrestrita, para agir no interesse de toda a
categoria. Assim, o sindicato, na qualidade de substituto
processual, detém legitimidade para ajuizar ação, pleiteando a
tutela de direitos e interesses individuais homogêneos,
provenientes de causa comum ou de política da empresa, que
atingem o universo dos trabalhadores substituídos, tais como
horas extras, intervalos, feriados e horas in itinere. Recurso de
embargos
conhecido
e
não
provido.
(E-RR-6954090.2007.5.03.0064, Ac. SDI-I, Relatora Min. Dora Maria da
Costa, julg. 15/8/2013, DeJT 23/8/2013)

A pretensão manifestada insere-se na categoria dos direitos
individuais homogêneos. Refere-se a grupo determinável de empregados da
reclamada que se inseriam nas mesmas condições de fato e de direito descritas na
petição inicial, não havendo se falar, neste caso, em apuração individualizada das
condições de trabalho de cada um dos substituídos. Nesse sentido, aliás, decisões
do Colendo TST, conforme se vê, inclusive, das ementas acima transcritas.
Com a devida vênia, considerada a essência da pretensão
deduzida nesta ação, é equivocado o argumento de que se pretende julgamento de
mérito apenas com base na nomenclatura dos cargos ocupados pelos substituídos.
A ação se refere a funções e cargos específicos, cujas atribuições são comuns,
ainda que atuem em agências e segmentos diferentes.
Outrossim, é pacífica a orientação da jurisprudência no sentido
de ser desnecessária a juntada de rol de substituídos em ações que busquem
amparo a direitos individuais homogêneos.
Nesse sentido, pode-se citar duas decisões, uma do Colendo
TST (TST-RR-962/2000-013-15-00.1,
Ac. 1ª Turma, Rel. Min. João Oreste
Dalazen, DJ 28.10.2005) e outra do Egrégio TRT de São Paulo (MS, Proc. 102962004-000-02-00-8, Ac. SDI, Rel. Des. Anelia Li Chum, DJe 20.09.2005).
Também vale citar a seguinte decisão do Colendo TST:
1. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Não
há que se cogitar de nulidade por negativa de prestação
jurisdicional, quando a decisão atacada manifesta tese
expressa sobre todos os aspectos manejados pela parte, em
suas intervenções processuais oportunas, ainda que de forma
contrária a seus desígnios. 2. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
Ausente a violação legal apontada e sendo necessário o
revolvimento de fatos e provas (Súmula 126/TST), não
prospera o apelo. 3. LEGITIMIDADE DO SINDICATO.
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO PROCESSUAL.
Em conformidade com a orientação jurisprudencial do STF, a
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substituição do sindicato é ampla e alcança todos os
integrantes da categoria representada. Logo, não há que se
falar na necessidade do rol de substituídos, muito menos
da completa identificação de todos eles. 4. ALTERAÇÃO
CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE PARA ASCENDENTES DOS
EMPREGADOS DA RECLAMADA. Deixando a parte de fazer
patentes as situações descritas nas alíneas do art. 896
consolidado, correto o despacho que nega curso à revista.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (AIRR 97740-31.2009.5.03.0002, Ac. 3ª Turma, Rel. Min. Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, julg. 25/05/2011, DEJT
03/06/2011, grifo nosso).
Dessa forma, não há se impor a esta ação que o autor
apresente, na fase de conhecimento, o rol de substituídos e que o faça com
fundamento em norma interna do Colendo TST (Provimento da Egrégia
Corregedoria Geral), que certamente é mais apropriada à fase de execução,
quando as decisões do Colendo Tribunal é no sentido de que não há necessidade de
sua apresentação. As regras do art. 840 da CLT e art. 282 do CPC, são voltadas
principalmente para ações individuais.
Assim, reconhece-se legitimidade ao autor para ajuizamento
desta ação. Rejeitam-se as preliminares arguidas pela reclamada, relacionadas com
a alegada falta de pressupostos de constituição válida e regular do processo, e
carência de ação.

3. Prescrição.
O Sindicato-autor, na defesa dos interesses da categoria, em
especial de empregados do Banco reclamado, ajuizou, em 11 de novembro de
2011, protesto interruptivo de prescrição, com a finalidade de interromper a
prescrição em relação aos trabalhadores substituídos que compõe sua base
territorial, no desempenho de função de natureza técnica, e que estejam sendo
submetidos indevidamente à jornada de 8 horas diárias (doc. 06 da petição inicial,
vol. apartado).
Referida medida judicial tramitou perante a MM. 76ª Vara do
Trabalho de São Paulo (Proc. nº 000375-68-2012-5-02-0076), e foi efetivada a
notificação da reclamada em 5 de março de 2012.
Não se trata de medida judicial genérica, que prejudicaria o
almejado efeito interruptivo da prescrição. A medida cautelar intentada visou
resguardar de modo específico o direito de ação daqueles trabalhadores
eventualmente prejudicados por decisão da reclamada, que lhes impões a
obrigação de cumprir jornada contratual de 8 horas diárias, quando na realidade
estariam amparados pela jornada de 6 horas a que se refere o caput do art. 224 da
CLT.
Os documentos anexados pelo autor comprovam a efetivação
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da medida (fls. 26/28-verso do doc. 06 da inicial), à qual se reconhece os efeitos
interruptivos a que se refere o art. 867 do CPC, em conformidade com o disposto
no art. 202 do Código Civil.
Rejeita-se a alegada prescrição total da pretensão. A situação
fática aqui questionada não se equipara a ato único do empregador, e que
impusesse a aplicação da Súmula 294 ou OJ 175 da SDI-I, ambas do Colendo TST
(esta última relativa a supressão de comissões). Não houve nenhuma alteração
contratual. Caso se julgue que a situação descrita estava em desacordo com a Lei,
tratava-se de lesão que se renovava mês a mês, atraindo a prescrição parcial.
Mesmo sob a ótica da Súmula 294, não mereceria acolhida a
preliminar de prescrição total, porque se trata de alegada lesão a direito
assegurado por preceito de Lei.
Portanto, acolhe-se em parte a preliminar de prescrição
arguida pela ré, para declarar-se prescritos os créditos, dos substituídos, anteriores
a 11 de novembro de 2006.

4. Dos limites do pedido.
O pedido possui abrangência expressamente delimitada.
Refere-se aos empregados que exercem as funções de Assistente de Negócios
junto à Rede Varejo - Agências Estilo e Agências Varejo, na base territorial do
autor, no período especificado na petição inicial.
Assim, preliminarmente, não há se cogitar de abrangência
nacional, suposta pela ré (item 2.3 da defesa).
O pedido se refere a alegados créditos dos substituídos
limitados ao período de 11 de novembro de 2006 (prescrição) a 28 de janeiro
de 2013, data de instituição de novo plano de funções pelo Banco reclamado.

5. Da jornada de 6 horas diárias.
O autor afirma que a reclamada teria submetido seus
empregados que atuam nas funções de Assistente de Negócios junto à Rede Varejo
- Agências Estilo e Agências Varejo, em sua base territorial, ao cumprimento de
jornada contratual de 8 horas diárias, como se exercessem funções de confiança na
forma do § 2º do art. 224 da CLT, quando, segundo alega, não possuiriam
nenhuma atribuição que caracterizasse fidúcia especial, e o fazendo sem o
correspondente pagamento de horas extras pelas horas laboradas após a 6ª hora
diária.
Afirma
que
estes
trabalhadores
exerciam
atribuições
meramente técnicas, não se revestindo de nenhuma fidúcia que justificasse a
aplicação, a seus contratos de trabalho, da jornada a que se refere o § 2º do art.
6
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224 da CLT. Por essa razão, pretende seja reconhecido aos substituídos o direito de
receberem como horas extras as 7ª (sétima) e 8ª (oitava) horas trabalhadas
diariamente ou as que excederem a 30ª hora semanal.
A reclamada esclareceu que antes do plano de carreiras
implantado em 28 de janeiro de 2013, as Agências Estilo e as Agências Varejo
eram compostas por cargo denominado Assistente A UN, com carga horária de 8
horas diárias, funções que passaram a ser denominadas como Assistente de
Negócios, com jornada de 6 horas diárias (defesa, fls. 85 e 110 dos autos).
Alega que as Agências Estilo e as Agências Varejo possuem
dois segmentos cada, voltados cada um para atividades que lhe seriam específicas
- Relacionamento e Serviços (fls. 85/87 dos autos), e que os assistentes que
atuavam em cada um desses segmentos não possuíam as mesmas atribuições, não
se fazendo substituir uns pelos outros, em face das diferenças e complexidade de
cada área (fls. 87 dos autos).
No
entanto,
preliminarmente,
observa-se
que
estes
argumentos da defesa não impedem o julgamento do mérito propriamente dito.
Isso porque, a demanda versa a respeito do reconhecimento dos empregados que
atuam nas funções de assistente de negócios como funções de confiança ou não,
para os fins da aplicação do art. 224 da CLT.
Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa. Não há
ofensa ao art. 5º, LV da Constituição Federal. A demanda não envolve apuração
individual da situação pessoal de cada empregado. Refere-se à atribuições
contratuais dos cargos indicados e o enquadramento legal que a reclamada lhes
atribui, para os efeitos do art. 224 da CLT.
Além do mais, a reclamada teve plenas condições de produzir
todas as provas que julgasse necessárias, relativamente a todas as alegações que
apresentou em defesa.
Quanto ao alegado fato de que os substituídos teriam optado
livremente para ocuparem as funções apreciadas, igualmente não impede que se
reconheça qual deveria ter sido o regime legal de jornada corretamente aplicável.
No mérito propriamente dito, a reclamada afirma que após o
plano de carreiras implantado em 28 de janeiro de 2013, as funções de Assistente
A UN, passaram a ser denominadas Assistente de Negócios, sendo retiradas as
atribuições de maior fidúcia, tornando-se função técnica, o que teria permitido que
fossem enquadradas como funções meramente gratificadas com jornada de 6
horas. Alega, ainda, que a função de confiança Assistente A com jornada de 8
horas estaria em fase de extinção.
Contudo, conforme se vê da descrição feita pela reclamada às
fls. 113/114 dos autos, as atribuições do antigo Assistente A em Unidade de
Negócio com jornada de oito horas são iguais e praticamente as mesmas do atual
Assistente de Negócio com jornada de seis horas. Não se verifica nenhuma
atribuição que inserisse o Assistente A UN em cargo de confiança conforme o § 2º
do art. 224 da CLT.
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A descrição de fls. 113 dos autos, indica que as
responsabilidade funcionais do Assistente A UN eram meramente operacionais, sem
nenhum qualificativo de especial confiança. Esta situação foi corroborada em
audiência pelo depoimento das testemunhas.
A 1ª testemunha do autor, esclareceu que é empregado da ré
há 7 anos, e desde maio de 2010 exercendo as funções de Assistente de Negócios.
Afirmou que atualmente trabalha na Agência Tatuapé e respectivo posto de serviço
no Hospital Municipal do Tatuapé, atuando no segmento Varejo, atendendo pessoas
físicas e jurídicas.
Esclareceu que suas atividades consistem em abertura de
contas, atualização de cadastros, de senhas, comercialização de produtos bancários
como seguros, auxiliando o caixa eletrônico. Disse que na agência, suas funções
são as mesmas desenvolvidas no posto e também atendimento a pessoa jurídica,
envolvendo basicamente abertura de conta, entrega de cartões e talões de
cheques.
Quanto à abertura de contas, esclareceu que tanto pessoa
física como jurídica, as atividades são informar o cliente dos documentos
necessários, coletar os documentos e inseri-los no sistema e depois digitalizá-los,
sendo que tem autonomia para efetuar o cadastramento da conta-corrente mas a
conta fica bloqueada até o deferimento pelo gerente, que é o único que tem o
poder para autorizar o desbloqueio.
Afirmou que em atividades relacionadas a crédito, é o gerente
ou o comitê que defere a operação; na parte de caixa eletrônico sua atividade é
apenas auxiliar o cliente; na parte de venda de produtos a tarefa também é o
lançamento no sistema da solicitação do cliente e é o gerente quem faz a análise e
aprovação, e na parte de seguros é a seguradora quem dá o aceite.
Esta 1ª testemunha esclareceu que começou na função de
Assistente de Negócios com jornada de 8 horas diárias e uma hora de intervalo,
sendo que não fez opção referente ao plano de funções implantado pela ré em
janeiro de 2013, e atualmente continua cumprindo jornada de 8 horas, com uma
hora de intervalo.
Declarou que após o dia 28.01.2013, não teve nenhuma
alteração em suas funções; os colegas Sérgio e Jailton, também do segmento
Varejo, exerciam as mesmas funções e optaram pela condição ofertada pela ré em
janeiro de 2013, passando a cumprir jornada de 6 horas; acrescentou que não
havia nenhuma diferença entre suas funções e as de Sérgio e Jailton.
Esta testemunha afirmou que na agência Brooklin havia os
segmentos Estilo e Varejo, e que os Assistentes de Negócios do segmento Estilo
exerciam as mesmas atividades que o depoente exercia no segmento Varejo, com
a única diferença que no segmento Estilo atendiam apenas pessoa física a partir de
determinada renda
Por fim, esclareceu que a diferença das atividades do
assistente e de um gerente é que este tem a função de prospectar o cliente
8
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avaliando os riscos e benefícios, trazendo a operação para a agência, e a tarefa do
assistente é imputar a operação no sistema sem nenhum tipo de alçada.
A 2ª testemunha do autor afirmou que é empregada da ré
desde 2005, atualmente na função de Assistente de Negócios, na agência de
Santana de Parnaíba, e assim desde abril de 2012. Explicou que antes, na mesma
função, trabalhou na agência Cruz Preta, hoje chamada Vila Pindorama, sendo que
em ambas o fez no segmento Varejo, efetuando atendimento a clientes, resolvendo
problemas de senhas e outras demandas de clientes, e também atua na parte
operacional, inserindo dados no sistema.
No atendimento a clientes, esclareceu que resolvia problemas
de senhas, dúvida de contas, cópias de contratos, pedido de abertura de conta; na
abertura de contas, colhia a documentação, passando para o gerente conferir com
os originais, digitalizava, inseria no sistema e enviava para o setor de cadastro e no
retorno fazia a abertura da conta, imprimindo os documentos para o cliente assinar
e depois passava para o gerente conferir e deferir a abertura da conta, tanto para
pessoa física quanto para jurídica.
Afirmou que se o cliente necessita de crédito é o gerente quem
aprova inicialmente a operação, e ela, testemunha, fazia a parte operacional,
imputando no sistema. Disse que geralmente oferece produtos do Banco ou de
terceiros, mas não lhes competia a aprovação.
Esclareceu que na agência há dois assistentes de negócios
sendo que o outro atua no atendimento de pessoas física e jurídicas não constantes
de alguma carteira específica de clientes, chamado grupo negocial, mas ela,
testemunha, trabalha em horário de 8 horas e o outro assistente, Jonatas, em
jornada de 6 horas.
Quanto ao depoimento da 1ª testemunha da ré, esclareceu ser
empregado da ré desde 2005, atualmente como Gerente de Relacionamento Alta
Renda em Agência Estilo. Afirmou que não ocupou a função de assistente de
negócios e ocupa função de gerente desde 2010, e como gerente de
relacionamento desde 2013; como gerente, vem trabalhando em agências.
Afirmou
que
possui
assistentes
de
negócios
como
subordinados, mas antes de 2013, foi gerente de serviços e não teve assistentes
subordinados diretamente mas com estes se relacionava na agência.
A testemunha explicou que, como gerente de relacionamento,
o assistente que a ela estava subordinado cuidava mais da parte operacional e ela,
testemunha, da parte negocial.
Afirmou que o assistente é responsável por imputar no sistema
os dados para abertura de conta que ela, testemunha, autoriza; confere
documentos e imputa dados no sistema em casos de financiamento que coube a
ela, testemunha, deferir. Esclareceu que o assistente não tem nenhuma autonomia
e é responsável pela parte operacional, a qual chamou de "backoffice".
Quanto

à

existência

dos

segmentos

Estilo
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testemunha da reclamada esclareceu que o segmento Estilo atende somente
pessoa física e de alta renda, e o Varejo tem pessoa física, jurídica e governo,
diferenciando-se quanto à renda na parte da pessoa física.
Por fim, a testemunha da reclamada afirmou que na Agência
Consolação havia assistente com jornada de 8 horas e não havia nenhuma
diferença entre as atividades do assistente com jornada de 8 horas e as do
assistente com jornada de 6 horas.
Assim, no que se refere ao conteúdo das atividades dos
Assistentes de Negócio, anteriormente denominados Assistente A UN, não se
verificou que tivesse acesso ou manipulasse informações estratégicas ou de caráter
altamente sigilosas, e que fossem diferentes do sigilo protege todas operações
bancárias e que abrangem todos os empregados do Banco.
O fato de os Assistentes A UN, atualmente denominados
Assistente de Negócios, receberem gratificação de função (comissão de cargo), não
os convertia obrigatoriamente em cargos de confiança na forma do § 2º do art. 224
da CLT. Segundo se vê, no caso, a comissão de função remunerava apenas a maior
quantidade de atribuições.
Inaplicável a Súmula 102 do Colendo TST. Aplicável, sim, a
Súmula 109, que estabelece a seguinte orientação: "O bancário não enquadrado no
§ 2º do art. 224 da CLT, que receba gratificação de função, não pode ter o salário
relativo a horas extraordinárias compensado com o valor daquela vantagem".
Rejeita-se, outrossim, o argumento de que para se acolher o
pedido, o feito estaria necessariamente vinculado à declaração de nulidade do ato
de comissionamento de cada substituído, retroagindo à data do comissionamento.
O reconhecimento do direito dos substituídos dispensa a reconstituição temporal
dos atos de gestão praticados pela reclamada, principalmente porque a lesão ao
direito se renovava mês a mês.
Não há se falar, em caso de procedência do pedido, em ofensa
aos arts. 442, 444 e 468 da CLT ou ao art. 5º, XXXVI da Constituição Federal (a lei
não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada) ,
porque o poder diretivo do empregador deve necessariamente se conformar à Lei,
principal efeito desta decisão.
Da mesma forma, o fato de os substituídos terem aderido a
algum programa funcional adotado pela reclamada não impede que se reconheça o
verdadeiro enquadramento legal das funções exercidas.
Ainda no que se refere ao poder diretivo do empregador, não
há ingerência externa na gestão da reclamada e nem tentativa de se "transmudar a
estrutura da empresa" (fls. 131 dos autos), porque foi a própria reclamada quem, a
partir de 28 de janeiro de 2013, adotou novo plano de cargos e salários,
enquadrando na regra do caput do art. 224 da CLT, com jornada de seis horas
diárias, as mesmas funções aqui mencionadas.
Portanto, são equívocos lógicos sugestionar pretensa ofensa
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aos dispositivos legais e constitucionais descritos ao final das fls. 131 dos autos.
A Orientação Jurisprudencial 17 da SDI-I do Colendo TST, por
sua vez, se refere a cargo de confiança. Situação não encontrada neste feito.
Dessa forma, conforme se vê da prova dos autos, o Assistente
A UN, atualmente denominado Assistente de Negócios, independentemente do
segmento no qual atue, se em segmento Estilo ou em segmento Varejo, não
ocupava e não ocupa atribuições de especial confiança a que se refere o § 2º do
art. 224 da CLT. Não tinha e não tem autonomia funcional que o diferencie como
cargo de confiança e é responsável exclusivamente pela parte operacional das
tarefas em cada segmento, muito usualmente chamada "backoffice".
Reconhece-se, portanto, que os empregados da reclamada ora
substituídos, que na base territorial do autor ocupavam funções de Assistente A
UN, atualmente denominadas Assistente de Negócios, sejam em segmento Estilo,
seja em segmento Varejo, no período de 11 de novembro de 2006 (prescrição) a
28 de janeiro de 2013, estavam abrangidos pela regra do caput do art. 224 da CLT,
com direito à jornada contratual de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) semanais.
Assim, os substituídos nesta condição tem direito a receber
como horas extras as 7ª e 8ª horas trabalhadas diariamente, ou assim as horas
que excediam a jornada semanal de 30 (trinta) horas, no período mencionado,
devidas com adicional de 50%, e adotando-se como base de cálculo a remuneração
composta por todas as verbas salariais fixas, tais como: salário básico mensal,
complemento de vencimento padrão, adicional por tempo de serviço, gratificação
de função, em conformidade com cláusula da norma coletiva (cláusula 8ª, doc. 09
da inicial).
As horas extras devidas produzirão reflexos em descansos
semanais remunerados (domingos), em feriados e em sábados, em férias mais de
1/3, 13º salários e depósitos do FGTS.
As horas extras devidas terão reflexos também em gratificação
semestral, licença-saúde e licenças-prêmio indenizadas, e em PLR, desde que as
horas extras integrem expressamente a base de cálculo destes títulos.
Quanto aos reflexos das horas extras compensadas, deverão
ser seguidos os critérios fixados nas normas coletivas ou acordos de compensação.
A gratificação semestral não integra a base de calculo das
horas extras (Súmula 253 do Colendo TST).
Em face do contido na cláusula 8ª da norma coletiva, é
inaplicável a orientação da Súmula 113 do Colendo TST.
Aplicável a orientação contido na Orientação Jurisprudencial
394 da SDI-I do Colendo TST.
Os valores devidos serão apurados adotando-se o divisor 180
(item II da Súmula 124 do Colendo TST), porque não há ajuste individual expresso
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e nem coletivo no sentido de se considerar o sábado como parte integrante do
descanso semanal remunerado dos substituídos.
Não se pode confundir a regra contida no parágrafo 1º da
cláusula 8ª da Convenção Coletiva como ajuste expresso nesse sentido, porque a
norma coletiva não estabelece que o descanso semanal remunerado é composto
por sábados, domingos e feriados.
O que a cláusula estabelece é uma descrição minuciosa dos
dias que receberão os reflexos das horas extras. Prevê um critério para os reflexos
das horas extras trabalhadas durante toda a semana (de segunda a sexta-feira),
para que os sábados não fiquem excluídos e com valor inferior ao valor dos
domingos (descanso semanal) e dos feriados.
Ao mencionar isoladamente o descanso semanal remunerado,
naturalmente que a cláusula está se referindo aos domingos, dia que de modo
clássico é previsto como sendo o descanso semanal de todos.
A expressão "inclusive" se refere aos reflexos. Reflexos no
descanso semanal e reflexos inclusive nos sábados e nos feriados. Não prevê que
os sábados integram o descanso semanal da categoria.
Se assim fosse, todo trabalho prestado em sábados deveria ser
pago em dobro. Mas, não se vislumbra nenhuma cláusula determinando que o
trabalho em sábados deva ser remunerado em dobro (como se fosse descanso
semanal remunerado da categoria).
Ao mencionar que os reflexos também atingiriam os sábados,
sem incluir os sábados expressamente como parte do descanso semanal, quer-se
compreender que a regra se referiu apenas aos reflexos das horas extras no salário
do dia respectivo.
A cláusula normativa, por uma razão óbvia, deveria ser
singelamente mais clara, para ser compreendida como se fosse um ajuste
expresso. Ajuste expresso se entende como ajuste expresso.
As horas extras serão calculadas respeitando-se a evolução
salarial e deverão ser computados os dias efetivamente trabalhados, observandose faltas, licenças e férias usufruídas.

6. Da restituição de valores.
Como se disse acima, rejeita-se o argumento de que para se
acolher o pedido, seria necessário declarar a nulidade do ato de comissionamento
de cada substituído, retroagindo o julgamento à data do comissionamento. A lesão,
como se viu, repetiu-se mês a mês.
Rejeita-se a pretensão da ré de se restituir valores recebidos a
título de gratificação de função, sendo inaplicáveis a este caso a regra do art. 182
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do Código Civil. Trata-se de título que não se confunde com horas extras e a
pretensão da reclamada corresponderia à compensação indireta da gratificação de
função com as horas extras que se tornam devidas.
A esse respeito, a Súmula 109 do Colendo TST é expressa ao
estabelecer que: "O bancário não enquadrado no § 2º do art. 224 da CLT, que
receba gratificação de função, não pode ter o salário relativo a horas
extraordinárias compensado com o valor daquela vantagem".
A pretensão da reclamada contém indireta forma de se
contornar ou impedir a aplicação do preceito contido na mencionada Súmula 109.
Não há se compensar a gratificação de função com horas
extras, porque é indevida a compensação de verbas de diversa natureza jurídica. A
gratificação de função era usada pela reclamada para remunerar o trabalho
prestado pelos substituídos, com clara natureza salarial (CLT, art. 457), mas não
se confunde com horas extras.
A gratificação de função nem sempre se refere a cargos com
especial fidúcia. Pode estar se referindo, por exemplo, à eventual obtenção, pelo
empregador, da maior dedicação, presteza, qualidade, agilidade, produtividade,
interação funcional, ainda que o empregado ocupe um cargo meramente
operacional na organização.
Aliás, foi a reclamada quem determinou as funções,
remuneração e jornada dos substituídos, destes obtendo a força de trabalho tal
como foi por ela requisitada. Não cabe ao empregador pagar remuneração pelo
trabalho prestado e, após, postular a devolução dos valores pagos.

7. Justiça Gratuita, honorários e ofícios.
Rejeita-se o pedido de Justiça Gratuita. Trata-se de ação
coletiva, proposta pelo Sindicato da categoria. Ainda que substituindo integrantes
da categoria com estes o autor não se confunde. Os benefícios da Justiça Gratuita
são voltados aos trabalhadores (Lei 1060/50 e CLT, art. 790, § 3º).
Os honorários advocatícios são devidos porque presentes os
requisitos legais (item III da Súmula 219 do Colendo TST). Portanto, a ré deve
pagar ao autor honorários fixados em 15% do valor abaixo arbitrado à condenação.

8. Época própria.
Aplicável a orientação da Súmula 381 do Colendo TST. Nesse
sentido já decidiu o Colendo TST, à luz da Orientação Jurisprudencial 124 da SDI-I
(TST-RR-00689/1998-042-15-00.5, Ac. 2ª Turma, Relator Min. Renato de Lacerda
Paiva, julg. 07.05.2003).
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PELO EXPOSTO, julga-se PROCEDENTE EM PARTE o pedido
para, nos autos da ação civil coletiva que o Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários de São Paulo, Osasco e Região propõe em face de
Banco do Brasil S/A:
I) declarar prescritos os créditos, dos substituídos, anteriores a
11 de novembro de 2006;
II) reconhecer que os empregados da reclamada ora
substituídos, que na base territorial do autor ocupavam as funções de Assistente A
UN, cargo atualmente denominado Assistente de Negócios, independentemente do
segmento no qual atue, se em segmento Estilo ou em segmento Varejo, no período
de 11 de novembro de 2006 a 28 de janeiro de 2013, estavam abrangidos pela
regra do caput do art. 224 da CLT, com direito à jornada contratual de 6 horas
diárias e 30 semanais;
III) reconhecer que os empregados da reclamada ora
substituídos, que na base territorial do autor ocupavam funções de Assistente A
UN, atualmente denominadas Assistente de Negócios, segmento Estilo ou
segmento Varejo, no período de 11 de novembro de 2006 a 28 de janeiro de 2013,
tem direito a receber como horas extras as 7ª e 8ª horas trabalhadas diariamente
ou as horas que excediam a jornada de 30 horas semanais, com adicional de 50%
e reflexos em descansos semanais remunerados (domingos), em feriados e em
sábados, e em férias mais de 1/3, 13º salários e depósitos do FGTS, e com reflexos
em licença-saúde e licenças-prêmio indenizadas, adotando-se o divisor 180.
Os valores devidos serão apurados nos limites
Fundamentação, compensando-se os valores pagos sob mesmos títulos.

da

Honorários advocatícios são devidos pela ré ao autor, no
importe de 15% do valor abaixo arbitrado à condenação.
Juros e correção monetária na forma da Lei (CLT, art. 883 e Lei
8177/91, art. 39), da Súmula 381 do Colendo TST e Orientação Jurisprudencial 302
(FGTS) da SDI do TST.
A reclamada deverá recolher o imposto de renda e a
contribuição previdenciária devida, relativamente aos valores da condenação,
efetuando os descontos das quantias que couberem aos substituídos (OJ nº 363 da
SDI-I do C. TST).
Aplicáveis as Súmulas 368 e 414 do Colendo TST, os
Provimentos CGJT 1/96 e 02/2002, e Ordem de Serviço - INSS 66/97, sendo que o
imposto de renda será apurado e devido de acordo com as orientações constantes
na Instrução Normativa RFB nº 1.127 (DOU de 08.02.2011), mas aplicando-se,
quanto aos juros, a Orientação Jurisprudencial nº 400 da SDI-I do Colendo TST.
Fato
gerador
dos
recolhimentos
previdenciários
em
conformidade com o art. 276, caput, do Decreto 3.048/99, e orientação do Colendo
TST no julgamento do Recurso de Revista 81900-57.2003.5.21.0012 (Ac. 3ª
Turma, Min. Maurício Godinho, julg. 07.08.2012) e Recurso de Revista 88300-
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57.2000.5.05.0491
29.08.2012).

(Ac.

8ª

Turma,

Min.

Dora

Maria

da

Costa,

julg.

Em

Após o trânsito em julgado, oficie-se a DRT.
Custas pela reclamada, sobre o valor arbitrado à condenação
de R$ 300.000,00, no importe de R$ 6.000,00.
Intimem-se.
São Paulo, 24 de julho de 2015.

Marcelo Donizeti Barbosa
Juiz do Trabalho
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