
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
4ª Vara do Trabalho de São Paulo – SP

Processo 0002319-93.2013.5.02.0004
1

TERMO DE AUDIÊNCIA

PROCESSO Nº 0002319-93.2013.5.02.0004

Aos  dez  dias  do  mês  de  janeiro  de  2014,  às  17h32,  na  sala  de 
audiências da  4ª Vara do Trabalho de São Paulo - SP,  por ordem do MM. Juíza do 
Trabalho,  Dra.  FERNANDA  ZANON  MARCHETTI,  foram  apregoados  os  litigantes: 
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE 
SÃO PAULO, OSASCO E REGIÃO, Autor, BANCO DO BRASIL S/A., Ré.

Ausentes as partes.
Conciliação prejudicada.
Submetido o processo a julgamento foi proferida a seguinte 

S E N T E N Ç A

SINDICATO  DOS  EMPREGADOS  EM 
ESTABELECIMENTOS  BANCÁRIOS  DE  SÃO  PAULO,  OSASCO  E  REGIÃO, 
qualificado  na  inicial,  ajuizou  ação  trabalhista  por  substituição  processual  em face  de 
BANCO DO BRASIL S/A.,  postulando, em síntese, condenação da ré ao pagamento de 
horas extras e reflexos de todos os “ASSISTENTES B EM UNIDADES DE APOIO junto 
ao CSO, justiça gratuita e honorários advocatícios. 

Deu à causa o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Juntou 
documentos.

Em audiência  inaugural  (fls.  19),  presentes  as  partes,  conciliação 
rejeitada.  A  ré  apresentou  defesa  escrita  sob  a  forma  de  contestação,  impugnando  os 
pedidos e requerendo a improcedência da ação. Adiada a sessão.

Em audiência de instrução (fls. 19), presentes as partes, conciliação 
rejeitada. Colhido o depoimento de duas testemunhas.

Encerrada a instrução processual, com a expressa concordância da 
parte presente. 

Razões finais remissivas. 

Rejeitada a última proposta conciliatória.

É O RELATÓRIO
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FUNDAMENTAÇÃO

1. ILEGITIMIDADE DE PARTE

Analisando  a  causa  de  pedir  remota  da  presente  demanda,  com 
relação às irregularidades supostamente perpetradas pela reclamada quanto às horas extras 
pode-se  concluir  que  dos  pedidos  decorrentes  do  alegado  exsurge  o  problema  da 
homogeneidade como pressuposto para a tutela coletiva de direitos individuais. O conceito 
de direitos individuais homogêneos está expresso no inciso III do art. 81 do Código de 
Defesa do Consumidor, como sendo aqueles direitos decorrente de origem comum, de que 
sejam titulares pessoas perfeitamente identificáveis e individualizáveis.

A  classificação  desses  direitos  causa  transtorno  na  seara  laboral, 
como no caso sub judice. Isto porque, apresentada a contestação, tais pedidos, como o de 
condenação  da  reclamada  ao  pagamento  das  horas  extras  ensejam  obrigatoriamente  a 
instrução probatória com relação a cada substituído para se aferir as reais atribuições de 
cada empregado, o que obviamente pode não ser uniforme para todos os substituídos. 

Para  apuração  das  atribuições  de  cada  substituído  seria 
imprescindível  a  realização  de  prova  oral,  quer  porque  os  contratos  de  trabalho  são 
personalíssimos quanto a cada trabalhador, quer porque nem todos os empregados podem 
estar na mesma situação jurídica, o que, inclusive, restou comprovado nos depoimentos 
das testemunhas REGINA BOCARIOL e ANDRÉ HAIDAMUS (fls. 157). 

De  outro  modo,  caso  o  pedido  seja  julgado  procedente,  haverá 
desrespeito ao princípio da sentença genérica (CDC, art. 95), que norteia a tutela coletiva 
de  direitos  em nosso  ordenamento  jurídico,  pois  como  é  possível  condenar  de  forma 
genérica, de forma a beneficiar de maneira uniforme, lesados individualmente que estão 
em situações individuais que não possuem semelhança entre si? A resposta é que prolatada 
sentença genérica, condenando ao pagamento de horas extras para os empregado que não 
exercem função de confiança, com os respectivos reflexos nas demais verbas para cada 
empregado seria enunciar provimento judicial abstrato que não resolve o litígio, que nada 
acrescenta ao que já existe na lei e que repete apenas algo que o ordenamento jurídico 
prescreve. 

Nesse  diapasão,  se  considerarmos  a  eventual  situação  jurídica  de 
efetivar tais direitos na prática, caso sejam julgados procedentes, temos que a via da tutela 
coletiva neste caso tornar-se-á inócua, pois será demasiadamente onerosa a tentativa de 
liquidar  os  créditos  oriundos  da  condenação,  e  posteriormente  iniciar  uma  quantidade 
monstruosa de execuções individuais para satisfazer os créditos devidos a cada trabalhador 
individualmente.  Basta  considerar  a  dificuldade  de  operacionalizar  a  execução  neste 
particular, que tramitará perante o Juízo que prolatou a sentença genérica (CLT, art. 877), 
ensejando uma situação fática inusitada: execuções que nunca terão fim.
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Vale trazer à baila os princípios da economia processual e celeridade 
(duração razoável do processo), que devem respaldar toda a atuação do Poder Judiciário na 
prestação  da  tutela  jurisdicional.  Logo,  considerados  os  princípios  supratranscritos  e  a 
necessidade  de  produzir  prova  diferenciada  das  atribuições  de  cada  substituído, 
inevitavelmente gerará investigação individual da situação de cada trabalhador. 

Resta claro, portanto, que tais princípios serão desrespeitados e será 
desvirtuada a finalidade da tutela coletiva, que também deve se pautar por tais princípios. 
Aliás,  esta  é uma das premissas fundamentais  do acesso à Justiça  por meio das ações 
coletivas, a busca da duração razoável do processo. 

Outrossim,  a  medida  judicial  escolhida  pelo  requerente  não  é 
adequada para a tutela pretendida, pois não se trata de ação de cumprimento propriamente 
dita, consoante preconizada no art. 872, parágrafo único da CLT. Ademais, a pretensão do 
sindicato  autor  mais  se  enquadra  como  uma  ação  trabalhista  plúrima,  onde  ocorre  o 
chamado litisconsórcio multitudinário, e cuja limitação pode ser imposta pelo juiz, quando 
existente  o  risco de comprometer  a  rápida  solução  do litígio  ou dificultar  a  defesa  da 
reclamada.  Nesse  sentido,  leciona  Mauro  Schiavi,  “na  ação  de  cumprimento  não  há 
dilação probatória, uma vez que a prova é documental e pré-constituída. Deve o autor  
juntar aos autos cópia do instrumento normativo e também por parte do réu também é 
documental, qual seja o cumprimento dos pedidos postulados pelo autor.”, in Manual de 
Direito Processual do Trabalho – 2ª Edição/2009- Editora LTR. 

Vale transcrever julgados que corroboram o que foi trazido à tona 
até o presente momento, in verbis:

“Ação  Civil  Pública.  Cabimento.  Há  previsão  legal  
que  torna  inquestionável  o  manejo  da  ação  civil  
pública  no  âmbito  da  Justiça  do  Trabalho  para  a 
tutela  de  direitos  difusos,  coletivos  e  individuais  
homogêneos,  quando  desrespeitados  direitos  
constitucionalmente  garantidos.  Todavia,  incabível  a 
medida quando o que se pleiteia é a tutela de direitos  
materiais  individualizáveis,  que,  não  obstante  a  
origem  comum,  impõe  a  aferição  de  circunstâncias 
pessoais  de  cada  titular  integrante  do  grupo  ou  da 
categoria.  Constatando-se  que  as  questões  pessoais  
prevalecem  e  alteram  potencialmente  o  direito,  os  
interesses  caracterizam-se  como heterogêneos  e  não 
tuteláveis  por  meio  da  ação  civil  pública,  por 
impossibilidade  jurídica  do  pedido  (grifei).”  
(Fragmento  da ementa  do acórdão n.  20040395566, 
do  TRT  da  2ª  Região,  publicado  no  DOE  de 
13.08.2004, Relator Paulo Augusto Câmara).
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“Ementa:  Defesa  de  direitos  individuais  puros  ou 
heterogêneos. Ilegitimidade da entidade sindical para 
atuar  como substituto  processual.  Os  entes  sindicais  
possuem legitimidade para a defesa dos interesses da 
categoria,  seja  individual,  seja  coletivo,  envolvendo 
toda  a  classe  que  representa,  ou  mesmo parte  dela.  
Todavia,  a  possibilidade  de  o  sindicato  atuar  como 
substituto processual na seara individual restringe-se à  
defesa  dos  interesses  individuais  homogêneos,  assim 
entendidos  aqueles  decorrentes  de  origem  comum  e 
cuja dimensão coletiva se sobrepõe à individual (art.  
81, inciso III, da Lei 8078/90). Em se tratando de ação  
de  índole  individual  pura  ou  heterogênea,  o  ente  
sindical  não  detém  legitimidade  para  postular  o  
decreto  de  nulidade  das  alterações  contratuais  e  o 
pagamento  de  horas  extras,  em  razão  da  suposta  
violação ao contido no art. 71 da CLT. Inteligência do  
art. 8º, inciso III, da Lei 8078/90 e do art. 6º do CPC.  
Extinção  do  processo  sem  resolução  de  mérito,  nos  
termos  do  art.  267,  inciso  VI,  do  CPC,  ante  a  
ilegitimidade ativa “ad causam”, que ora se mantém.” 
(ementa  do  acórdão n.  20110305226,  do  TRT da 2ª  
Região,  publicado  no  DOE de  30.06.2011,  Relatora  
Jane Granzoto Torres da Silva).

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  EM  RECURSO  DE 
REVISTA.  SUBSTITUIÇÃO  PROCESSUAL.  
SINDICATO.  HORAS  EXTRAS.  SITUAÇÕES 
FUNCIONAIS  DISTINTAS E  VARIÁVEIS.  PEDIDOS 
DE  HORAS  EXTRAS.  ILEGITIMIDADE.  A 
jurisprudência  desta  Corte  é  pacífica  no  sentido  de  
reconhecer, após pronunciamento do STF a respeito do  
art. 8º, III, da CF, que o sindicato profissional detém 
legitimidade para ajuizar, como substituto processual,  
ação  pleiteando  a  tutela  de  direitos  e  interesses 
individuais  homogêneos,  provenientes  de  causa 
comum,  que  atingem  o  universo  dos  trabalhadores 
substituídos. Todavia esta não é a hipótese em exame,  
tendo em vista que o acórdão recorrido foi taxativo ao 
asseverar que a discussão se trava em torno de direitos  
individuais  heterogêneos,  em  que  resta  ausente  a  
identidade  de  realidade  fática  entre  os  substituídos.  
Diante disso, não se visualiza a violação do art. 8º, III,  
da  Constituição  Federal.  Agravo  de  instrumento 
conhecido  e  não  provido.  (Processo  nº  AIRR  -  
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702/2007-011-06-40,  8ª  Turma,  Ministra  Relatora  
Dora Maria da Costa, DJ – 07/11/2008).

Nesse contexto, emerge cristalino que no presente caso a defesa da 
ré  seria  demasiadamente  prejudicada  em  função  da  dificuldade  de  demonstrar  o  fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo dos vários direitos postulados pelo sindicato autor na 
qualidade  de  substituto  processual.  Resta  claro  também  que  por  razões  de  segurança 
jurídica e até mesmo de proteção a cada substituído, melhor seria o manejo da reclamação 
trabalhista individual.

Por todo o exposto, EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO por considerar heterogêneos os direitos postulados na presente demanda.

2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Improcede o pedido de honorários advocatícios vez que na Justiça do 
Trabalho  estes  não  decorrem  da  simples  sucumbência  da  parte  adversa,  mas  sim  da 
presença dos requisitos da Lei 5.584/70, mormente no percentual de 20%, pois na Justiça 
do Trabalho,  quando devidos  estão limitados  a  15% sobre o valor  líquido  apurado na 
execução, artigo 11 da Lei 1.060/50.

Ademais, vige na Justiça do Trabalho o jus postulandi, porquanto se 
as partes quiseram contratar advogado particular devem arcar com o ônus de sua escolha, 
não havendo se falar em indenização por perdas e danos.

Prejudicado o pleito de justiça gratuita aos substituídos.

DISPOSITIVO

POSTO ISTO, nos termos e limites da fundamentação supra, que 
integra este dispositivo para todos os efeitos legais, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO os  pedidos  de SINDICATO  DOS  EMPREGADOS  EM 
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO, OSASCO E REGIÃO em 
face de BANCO DO BRASIL S/A., nos termos do art. 267, inciso VI do CPC.

Custas  pelo  sindicato-autor  no  importe  de  R$  800,00  (oitocentos 
reais), calculadas sobre o valor da causa, fixada em R$ R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Intimem-se as partes.

Nada mais.

FERNANDA ZANON MARCHETTI
JUÍZA DO TRABALHO
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