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Relatório

PROCESSOS Nº 0100420-89.2020.5.01.0056

0100676-32.2020.5.01.0056 

0100457-27.2020.5.01.0021 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS PRÓPRIAS E

CONTRATADAS NA INDÚSTRIA E NO TRANSPORTE DE PETRÓLE O, GÁS, MATÉRIAS-

PRIMAS, DERIVADOS, PETROQUÍMICA E AFINS, ENERGIAS D E BIOMASSAS E OUTRAS

RENOVÁVEIS E COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS NO ESTADO DO  RIO DE JANEIRO -

SINDIPETRO-RJ  e SINDIPETRO  LP  –  SINDIPETRO  DOS  PETROLEIROS  DO  LITO RAL

PAULISTA ,  devidamente  qualificados,  ajuizaram  ações  civis  públicas  em  face  de  PETRÓLEO

BRASILEIRO S.A. PETROBRÁS.

No processo nº 0100420-89.2020.5.01.0056, o SINDIPETRO-RJ, na qualidade

de substituto processual,  alega, na inicial  de fls.  2/11 (id 5882b84), que, como uma das medidas de

enfrentamento à pandemia de COVID19,  a  ré  alterou a escala  de serviço dos seus  empregados que

laboram em plataformas marítimas de petróleo localizadas na sua respectiva base territorial, adotando

escala especial para essas equipes, cujo embarque passou a ser feito com isolamento prévio de 7 (sete)

dias em hotel disponibilizado pela reclamada, 21 (vinte e um) dias a bordo e 14 (quatorze) dias de folga,

tendo o isolamento prévio em hotéis passado a ser realizado na residência dos empregados a partir de

28/3/2020.

Afirma que, com as referidas medidas, a escala de serviço dos substituídos

deixou de ser de 14 (quatorze) dias de trabalho por 21 (vinte e um) dias de folga para se tornar uma escala

de 28 (vinte e oito) dias de trabalho para 14 (quatorze) dias de folga, considerando, como dias de trabalho,

os 7 (sete) dias de isolamento prévio e os outros 21 (vinte e um) dias de embarque, o que extrapolaria o

período máximo de embarque fixado pelo art. 8º, da Lei 5.811/72.

Requer  a  condenação da  reclamada ao  pagamento  de  horas  extraordinárias

relativas aos sete dias de isolamento prévio e aos dias de embarque que extrapolaram o limite estabelecido
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no art. 8º da Lei 5.811/72, remuneradas ao adicional estabelecido em norma coletiva, e reflexos.

Emenda à  inicial  às  fls.  194/195 (id  faafb3b)  para informar  que,  conforme

comunicado da ré, os dias que excederem a escala original de embarque serão pagos como horas extras

em setembro de 2020 e postulando o deferimento da tutela de urgência para determinar o pagamento,

como jornada  extraordinária,  dos  dias  que  excederem o  limite  fixado  pelo  art.  8º  da  sobredita  lei,

remunerada  nos  moldes  fixados  pela  norma  coletiva  em  vigor,  no  mesmo  contracheque  em  que

remunerado o período regular de embarque.

Manifestação  da  reclamada  acerca  do  pedido  de  tutela  às  fls. 212/225  (id

047e31b), confirmando a alteração e a postergação do pagamento das horas extras, e esclarecendo se tratar

de uma dentre outras medidas adotadas em seu plano de resiliência, que encontra respaldo na Medida

Provisória 927/20, mais especificamente no art. 3º, inciso V. Ainda, em audiência, informou que essa

situação excepcional “foi restrita aos meses de abril, maio e junho, pelo que a partir do mês de julho a

compensação e  pagamento  de  horas  extras  voltam a  observar  as  regras normalmente  adotadas  pela

empresa”, confirmando “o pagamento das horas extras relativas ao período de abril, maio e junho no mês

de setembro” (fls. 396/397, id e4e6447).

Tutela deferida em parte, nos termos da decisão de fls. 400/405 (id 55050e9).

Na sua defesa, às fls. 415/435 (id c9c3f56), além do que já foi mencionado em

sua manifestação sobre o pedido de tutela de urgência, a reclamada esclarece que a alteração da escala

para 21 (vinte e um) dias de trabalho por 21 (vinte e um) dias de folga objetivou a redução de contato

entre os empregados, que passaram a se apresentar para embarque a cada 42 (quarenta e dois) dias e não a

cada 35 (trinta e cinco) dias, como era feito anteriormente.

Informa que não houve a alteração na proporção entre o número de dias de

trabalho e dias de folga prevista em acordo coletivo, qual seja, 1 x 1,5, respectivamente.

Com relação ao isolamento prévio, confirma a sua ocorrência somente entre

19/3 a 28/3/2020, passando os empregados, após essa data, a realizá-lo em suas residências. Afirma que

esses dias foram considerados dias de trabalho em regime administrativo, com jornada de 8 horas diária,

uma vez que não se constituíram dias de trabalho embarcado, tendo respeitado a proporção trabalho x

folga para esse regime, prevista em norma coletiva prevista, ou seja, 5 x 2, respectivamente.

Postula, por fim, a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Pareceres do Ministério Público do Trabalho às fls.  802/807 (id b73f7e3) e

1121/1125 (id 85cdc09).

Já  no  processo  nº  0100457-27.2020.5.01.0021,  na  inicial  de  fls.  2/25  (id

85cdc09), o SINDIPETRO-LP, também na qualidade de substituto processual, narra os mesmos fatos

descritos  no  processo  nº  0100420-89.2020.5.01.0056,  ocorridos  com  os  seus  substituídos,  também

empregados da ré que laboram nas plataformas marítimas de sua base territorial.

Requer também o deferimento da tutela de urgência para pagamento das horas
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extras acima do limite fixado no art. 8º da Lei 5.811/72, remuneradas conforme norma coletiva, bem como

a condenação da reclamada ao pagamento das horas extraordinárias relativas à extrapolação desse limite e

aquelas concernentes aos sete dias de isolamento prévio ao embarque.

A ré apresentou exceção de incompetência às fls. 334/335 (id 13c7f05). 

Manifestação do excepto às fls. 367/371 (id 6ea6ca1).

Incompetência territorial afastada, nos termos da decisão de fls. 391/394 (id

c6e692f):

Vistos, etc.

SINDIPETRO LP –  SINDIPETRO DOS PETROLEIROS
DO LITORAL PAULISTA,ajuíza ação civil pública em face
de PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRÁS, alegando
que, como uma das medidas de enfrentamento à pandemia
de  COVID-19,  passou  a  ser  observada  escala  especial
para  as  equipes  que  continuarão  embarcando,  com
isolamento prévio de 7 dias em hotel disponibilizado pela
Petrobras, 21 dias a bordo e 14 dias de folga.

Contudo,  a  reclamada  informou  que  as  horas  extras
decorrentes desse excesso de jornada seriam pagas no mês
de setembro de 2020, postulando o pagamento das horas
extras decorrentes do excesso de jornada.

A ré argui exceção de incompetência, sustentando que a
base “a base territorial dos Sindicato Autor não engloba
qualquer Município do Rio de Janeiro”.

Manifestação  do  autor  ,  suscitando  o  entendimento
enunciado na OJ 130 da

SBDI-II do Tribunal Superior do Trabalho.

É o relatório.

A Consolidação das Leis  do Trabalho estabelece,  como
regra  geral  de  competência  territorial  das  Varas  do
Trabalho “a localidade onde o empregado, reclamante ou
reclamado, prestar serviços ao empregador” (art. 651).

Por  certo,  essa  regra  não  dá  conta  das  ações  civis
públicas, reguladas pela Lei

n. 7.347/85 que, em seu o art. 2º estabelece que “as ações
previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde
ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para
processar  e  julga  a  causa”,  do  que  se  infere  que  a
competência  para  as  ações  civis  públicas  e  ações
coletivas,  é  funcional,  observado,  também,  o  critério
territorial, sendo , portanto, de caráter absoluto.

Temos, ainda, o Código de defesa do Consumidor (Lei n.
8.078/90 ) que, em

seu art. 93, incs. I e II, da Lei n. 8.078/90 estabelece que
“ressalvada  a  competência  da  Justiça  ocorrer  o  dano,
quando de âmbito local; II – no foro da Capital do Estado
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ou  no  do  Distrito  Federal,  para  os  danos  de  âmbito
nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de
Processo Civil aos casos de competência concorrente”.

O  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  interpretando  os
referidos  dospositivos,  editou  a  OJ  130  da  SBDI-II  do
Tribunal Superior do Trabalho, que assim estabelece:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. LOCAL DO
DANO.  LEI  Nº  7.347/1985,  ART.  2º.  CÓDIGO  DE
DEFESA DO CONSUMIDOR, ART. 93

I – A competência para a Ação Civil Pública fixa-se pela
extensão do dano.

II – Em caso de dano de abrangência regional, que atinja
cidades sujeitas à jurisdição de

mais  de uma Vara do Trabalho, a  competência será de
qualquer das varas das localidades

atingidas, ainda que vinculadas a Tribunais Regionais do
Trabalho distintos.

III – Em caso de dano de abrangência suprarregional ou
nacional, há competência

concorrente  para  a  Ação  Civil  Pública  das  Varas  do
Trabalho das sedes dos Tribunais

Regionais do Trabalho.

IV – Estará prevento o juízo a que a primeira ação houver
sido distribuída.”

A delimitação da competência para a ação civil pública se
dá pela extensão do

dano, será competente o juízo do lugar onde ocorreu ou
poderá ocorrer o dano.

Na hipótese de dano, em decorrência de um mesmo fato,
ocorra dano em mais

de uma localidade, vários juízes serão competentes para
dar solução ao dissídio.

A despeito de opiniões conflitantes, nos parece claro que,
em se tratando de

dano de âmbito nacional, o local do ajuizamento da ação
coletiva pode ser qualquer capital de estado ou o Distrito
Federal, aplicando-se as regras de competência fixadas no
Código de Processo Civil para as hipóteses de eventual
conflito.

A prevenção, portanto, é que determinará a competência,
observadas  as  disposições  dos  arts.  54  e  seguintes  do
Código de Ritos.

E, nos exatos termos do art. 55:

“Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes
for comum o pedido ou a causa de pedir.”
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São, portanto, a identidade da causa de pedir e o pedido
que definem a conexão, da qual decorre a imposição de
reunião, para decisão conjunta (§ 1º), no juízo prevento
(art. 58), a fim de se evitar decisões conflitantes:

“...

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para
decisão  conjunta,  salvo  se  um  deles  já  houver  sido
sentenciado.

...

Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-
se-á  no  juízo  prevento,  onde  serão  decididas
simultaneamente.”

Federal, é competente para a causa a justiça local: I – no
foro do lugar onde ocorreu ou deva No caso, temos que a
norma  editada  pela  PETROBRÁS  alcança  todos  os
empregados lotados em plataformas marítimas de petróleo
que atuam em blocos exploratórios localizados em todo
território nacional, conforme, inclusive, reconhecido pela
ré em audiência realizada no processo principal.

Não há dúvida, portanto, acerca da abrangência nacional
do dano, o que atrai a competência de todas as Varas do
Trabalho das sedes dos Tribunais egionais do Trabalho,
entre elas, esta 56ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.

Com relação à conexão, é certo que estamos diante de um
mesmo  suposto  ato  ilícito.  Em  ambas  as  ações  os
sindicatos  sustentam  que,  como  uma  das  medidas  de
enfrentamento à pandemia de COVID-19,  a  empresa ré
alterou  a  escala  das  equipes  que  continuaram
embarcando, postergando o pagamento das horas extras
para o mês de setembro de 2020. Verifica-se, também, a
identidade  do  pedido:  o  pagamento,  como  jornada
extraordinária,  dos  dias  que  excederem o  limite  fixado
pelo art. 8º da Lei 5.811/72.

Salta aos olhos a perfeita identidade entre as ações que,
mais  do  que torná-las  passíveis  de  decisões  unificadas,
impõe  essa  unificação.  À  toda  evidência,  todos  os
empregados  que  permaneceram  trabalhando  em
plataforma  no  período  de  pandemia,  assim  como  a
empresa  reclamada,  merecem tratamento  uniforme  pelo
Judiciário, evitando-se, na prática, dois ou mais sistemas
de remuneração do trabalho extraordinário prestado em
iguais condições e para o mesmo empregador.

Essa necessidade de evitar decisões inconciliáveis sob o
aspecto prático ganha relevo diante do disposto no § 3º do
art. 55 do CPC, que dispensa seja estabelecida a conexão
entre processos que possam gerar esse risco para impor a
sua reunião:

“…

§  3º  Serão  reunidos  para  julgamento  conjunto  os
processos que possam gerar risco

de  prolação  de  decisões  conflitantes  ou  contraditórias
caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre
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eles.”

Por  fim,  não  há  dúvida  da  prevenção  deste  juízo,  nos
termos  do  art.  43  do  CPC,  tendo  sido  determinada  a
competência “no momento do registro ou da distribuição
da petição inicial”.

Por tratar-se de ação civil pública cujo denunciado dano
tem abrangência nacional, verifica-se a competência deste
juízo em concorrência com as demais Varas das sedes dos
Tribunais  Regionais  do  Trabalho,  inclusive  para  a
presente ação, assim como a prevenção em decorrência da
distribuição do processo 0100420-89.2020.5.01.0056.

Isto posto, rejeito a exceção de incompetência suscitada
pela reclamada.”

Declarada a conexão com o processo nº 0100420- 89.2020.5.01.0056 e deferida

a tutela de urgência requerida pelo sindicato-autor, nos termos da decisão de fls. 399/404 (id 8841f41),

integrada pela decisão de fl. 723 (id a792a5d), tendo em vista a interposição de embargos declaratórios

pela reclamada às fls. 419/422 (id f09effb).

Na sua defesa, às fls. 423/445 (id 2cd3680), a ré, quanto ao mérito, renova os

argumentos expostos no processo nº 0100420-89.2020.5.01.0056, requerendo também a improcedência

dos pedidos formulados pelo sindicato-autor.

Parecer do Ministério Público às fls. 884/889 (id de8e1c1).

No processo nº 0100676-32.2020.5.01.0056, o SINDIPETRO-RJ, informa “fato

superveniente, que guarda estreita relação com os fatos sobre os quais se funda a ação originária (...),

sendo comuns os pedidos e a causa de pedir” (fl. 2, id ac598cd - Pág. 1), qual seja, que o período de

isolamento prévio das equipes que trabalham nas plataformas marítimas da reclamada, realizado em hotéis

por ela disponibilizados, foi retomado em 27/07/2020, “contudo, ao invés de 7 (sete) dias, como praticado

até 28/03/2020, desta vez por 3 (três) dias antecedentes aos embarque, o que perdura até o momento” (fl.

7, id ac598cd - Pág. 6).

Requer a concessão da tutela de urgência para determinar o pagamento, como

jornada extraordinária, desses três dias, remunerados conforme previsto em norma coletiva e interna da

empresa e,  no mérito,  a  condenação da ré  ao  pagamento  das horas  extras  referentes a  esses  dias  e

reflexos. 

Prejudicado o exame da tutela de urgência requerida, nos termos da decisão de

fls. 178/179 (id 857326b).

Em sua defesa, às fls. 192/207 (id d2ff4e7), a reclamada confirma o isolamento

prévio informado para os trabalhadores das plataformas de Búzios (P-74, P-75, P-76 e P-77), alegando

que, como medida preventiva, estes “cumprem o isolamento em hotel, onde é realizada a coleta do exame

RT-PCR e só após o resultado, caso teste negativo, é autorizado o embarque” (fl. 197, id d2ff4e7 - Pág. 6).

Informa que esse período é tratado “como labor extraordinário, havendo o lançamento das horas diárias

como crédito, seguindo as regras previstas no Banco de Horas do ACT” (fl. 199, id d2ff4e7 - Pág. 8). 
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Suscita  a  falta  de  interesse  processual  do  autor,  na  medida  em  que  “está

conferindo o tratamento aos 3 ‘(três) dias de isolamento prévio em hotéis, na forma da norma coletiva’”

(fl. 201 (id d2ff4e7 - Pág. 10), destaques originais), requerendo a improcedência dos pedidos.

Parecer do Ministério Público do Trabalho às fls. 496/498 (id fc9d75d). 

As partes produziram prova documental.

Sem  mais  provas,  em  razões  finais,  as  partes  reportaram-se  aos  autos,

permanecendo inconciliáveis.

É o relatório.

Fundamentos

ÉTICA  E  MEMÓRIA:  A  SUPREMA  VIRTUDE  DA

COMPAIXÃO.

Este Juízo não poderá deixar de começar o presente ato com a compungida nota

de que, ontem, de 06 julho de 2021, morreram mais 1.388 (um mil, trezentos e oitenta e oito) pessoas,

vitimadas pela pandemia do COVID-19, e que já somam 546.000 (quinhentas e quarenta e seis mil)

mortes  no  País.  Nada  pode  ser  feito,  dito,  pensado,  decidido,  sem  que  enfrentemos  essa  dolorosa

realidade.

A  discussão  em  torno  da  acuidade  do  número  de  vitimados  é  derrisória,

hipócrita: que adianta saber se foram um, dois, três ou quantos, se sempre se fala no absurdo de milhares

de mortes por dia.

Que não nos percamos, ainda, na crueza e abstração do número, da estatística:

ontem morreram mais 1.388 (um mil, trezentos e oitenta e oito) avôs, avós, pais, mães, filhos e filhas,

irmãos e irmãs, cuidadores e cuidadoras, babás; doutores e doutoras, professores e professoras, alunos e

alunas;  magistrados  e  magistradas,  autores  e  autoras,  réus  e  rés;  médicos  e  médicas,  enfermeiros  e

enfermeiras,  pacientes  e  impacientes;  empregadores  e  empregadoras,  empregados  e  empregadas,

autônomos e autônomas; serventes e garis; enfim seres humanos sempre que, embora invisíveis no todo

do número, da estatística, do cotidiano e do status quo, eram universos de possibilidades, eram mundos de

abraços, eram sorrisos, eram olhares, gestos, sonhos e desilusões, memórias ou realidades, sempre, para

quem os via, diariamente, uma vez por semana, por mês, por ano, que importa, para alguém, para mim,

para você.

Que  fique  então  essa  compungida  nota,  que  escrevemos  com  o  coração

apertado e a alma a vazar pelos olhos, em terna lembrança de Helena, uma amiga nossa entre os 1825

mortos de 25/02/2021, a pior marca até aquele dia, ou em lembrança de cada um dos mortos até agora, a

nos dizer que só há, verdadeiramente, um único mandamento, norma, lei, regra que, sem distorção pelas

várias formas que pode ser dita, é: amai-vos, tende compaixão.
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Que  nos  critiquem,  então,  os  que  nos  querem julgadores  frios,  maquinais,

metálicos, desapaixonados, e que sonham com tribunais de inteligência artificial, a aplicar leis invariáveis,

em sua perfeição robótica, binária, até que todas as estrelas se apaguem e seja necessário, novamente,

fazer-se a luz, com toda a sua imensa e variada gama de cores, matizes, tons e possibilidades. 

REUNIÃO DE PROCESSOS.

Nos exatos termos do art. 55, do CPC:

“Art.  55.  Reputam-se  conexas  2  (duas)  ou  mais  ações
quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para
decisão  conjunta,  salvo  se  um  deles  já  houver  sido
sentenciado.”

Assim,  considerando  a  conexão  entre  os  processos  nº

0100420-89.2020.5.01.0056  e  0100457-27.2020.5.01.0021,  já  declarada  às  fls.  399/404  (id  8841f41)

(processo  nº  0100457-27.2020.5.01.0021),  e  verificado  que  o  pedido  do  processo  nº

0100676-32.2020.5.01.0056 decorre de fato comum àqueles, ou seja, horas extras resultantes da alteração

da escala de trabalho dos empregados que laboram em plataformas marítimas da reclamada, determino a

reunião das ações.

Proceda a Secretaria à reunião dos processos no sistema PJe.

INÉPCIA DA INICIAL.

No processo  nº  0100420-89.2020.5.01.0056,  a  reclamada alega que  não há

causa  de  pedir  para  o  pedido  de  alínea  “c”  da  inicial  (“O  pagamento  das  horas  extraordinárias,

correspondentes aos dias em que os substituídos permaneceram embarcados, além do limite estabelecido

pelo art. 8º da Lei 5.811/72, com o acréscimo pactuado na norma coletiva em vigor”, conforme fl. 10 (id

5882b84 - Pág. 9)).

Afirma  que  não  há  informação  “no  sentido  de  que  a  Petrobras  estaria

descumprindo o Acordo Coletivo da Categoria ou Padrões Internos” e que não é esclarecido “em que

medida a Petrobras estaria ‘deixando’ de pagar as horas de labor para além do 14 dias do ciclo da escalar

regular de 14 x 21” (fl. 417, id c9c3f56 - Pág. 3).

O  sindicato-autor,  por  seu  turno,  afirma  que  a  inicial  “preenche  todos os

requisitos estabelecidos pelo art. 840, §1º da Consolidação das Leis do Trabalho, tanto que permitiu a

apresentação de extensa e pormenorizada defesa, inclusive com tópico específico em relação ao pedido

‘c’” (fl. 473, id 11aecb9 - Pág. 2).

De fato, nos exatos termos do § 1º do art. 840 da CLT,

“Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação
do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos
fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser
certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e
a  assinatura  do  reclamante  ou  de  seu  representante.”

Firefox https://pje.trt1.jus.br/primeirograu/VisualizaDocumento/Autenticado/d...

8 of 21 23/07/2021 11:56



(grifo nosso)

E da narrativa da inicial, é possível identificar os fundamentos do pedido em

questão, qual seja, “o período de embarque, que era, ordinariamente, de 14 (quatorze) dias, passou a ser de

21 (vinte e um) dias, extrapolando o período máximo de embarque fixado pelo art. 8º, da Lei 5.811/72”

(fl. 8, id 5882b84 - Pág. 7), o que justificaria, de acordo com o sindicato-autor, o pagamento desses dias

como horas extraordinárias.

Rejeita-se.

ILEGITIMIDADE ATIVA.

No processo nº 0100457-27.2020.5.01.0021, a ré informa que os empregados

“que eram lotados na Unidade de Negócios da Bacia de Santos (UN-BS), base de atuação do Sindipetro

LP, tiveram o seu imóvel de lotação alterado para a comarca do Rio de Janeiro a partir de 01/06/2020” (fl.

424, id 2cd3680 - Pág. 2). Esclarece que essa lotação é o local onde os empregados se apresentam para

embarcar nos vôos com destino às plataformas onde trabalham.

E considerando que este último município é abrangido pela representação do

SINDIPETRO-RJ, argui a ilegitimidade do SINDIPETRO-LP para representar os substituídos na referida

demanda.

Já o SINDIPETRO-LP afirma que as plataformas onde os empregados exercem

suas atividades se localizam na Bacia de Santos, que é abrangida por sua base territorial. Requer que

sejam aplicados ao presente caso “os termos do art.  651 da CLT, visto que, o local de prestação de

serviços  pelos  substituídos  continua  sendo dentro  da base territorial  do sindicato  autor”  (fl.  854,  id

77d4e48 - Pág. 2).

Inicialmente, verifica-se que não há controvérsia com relação ao local onde os

substituídos exercem suas atividades, ou seja, as Plataformas de Merluza (PMLZ), Mexilhão (PMXL),

P66, P67, P68, P69, P70 e P71, também confirmando as partes que tais plataformas estão localizadas na

Bacia de Santos (fls. 8 (id 8422a2d - Pág. 7) e 423 (id 2cd3680 - Pág. 1)). 

O denominado “imóvel de lotação” é, como esclarecido pela reclamada, tão

somente o local onde os empregados se apresentam para embarcar nos vôos com destino às plataformas

onde trabalham. 

Inalterado,  portanto,  o  local  da  efetiva  prestação de serviço  que, conforme

estatuto de fls. 35/56 (id f56882b), faz parte da base territorial do Sindipetro-LP (fl. 35, id 196930a - Pág.

1).

Assim, legitimado o sindicato-autor para propor a presente ação coletiva, na

qualidade de substituto processual.

Rejeita-se.

CARÊNCIA DE AÇÃO.
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No processo nº 0100676-32.2020.5.01.0056, a demandada alega que, como as

horas extraordinárias referentes aos três dias de isolamento prévio em hotéis, requeridas pelo reclamante,

estão sendo tratadas “como crédito no banco de horas da categoria” (fl. 194, id d2ff4e7 - Pág. 3), de

acordo com o previsto no acordo coletivo da categoria,

“não se vislumbra o necessário interesse processual com a
presente  demanda,  na  medida  em que  existe  Banco  de
Horas  previsto  em  Acordo  Coletivo  da  Categoria  e  a
questão posta nessa demanda deve ser analisada sobre a
ótica  do  que  fora  estabelecido  pelas  partes  pela  via
negocial” (fl. 195, id d2ff4e7 - Pág. 4).

O exame da  legitimidade  passiva  ad  causam,  da  possibilidade  jurídica  do

pedido e do interesse de agir, por tratarem-se de uma das condições da ação, se faz no plano abstrato, ou

seja, em função do direito afirmado abstratamente pelo autor, sendo a matéria arguida pela reclamada

relativa ao mérito da presente ação.

Rejeita-se.

SUBSTITUÍDOS.

Requer  a  reclamada  que  as  ações  sejam  limitadas  “exclusivamente aos

empregados expressamente indicados na petição inicial” (fl. 423, id 2cd3680 - Pág. 1, do processo nº

0100457-27.2020.5.01.0021, por exemplo, grifos e destaques originais).

E o sindicato-autor indicou adequadamente os substituídos das presentes ações:

- no processo nº 0100420-89.2020.5.01.0056, empregados que “exercem suas

atividades laborativas nas plataformas P74, P75, P76 e P77, localizadas no Campo de Búzios, na projeção

da costa do Estado do Rio de Janeiro” (fl. 5, id 5882b84 - Pág. 4);

- no processo nº 0100457-27.2020.5.01.0021, empregados que “se ativam nas

Plataformas de Merluza (PMLZ), Mexilhão (PMXL), P66, P67, P68, P69, P70 e P71, senda esta última

em teste, abrangidas pela Bacia de Santos” (fl. 8, id 8422a2d - Pág. 7);

- no processo nº 0100676-32.2020.5.01.0056, afirma que os “fatos que ensejam

o ajuizamento da presente ação são os mesmos que foram noticiados na petição inicial da ação originária,

contudo com periodicidade menor” (fl. 3, id ac598cd - Pág. 2).

Assim, temos que os substituídos das presentes ações são os empregados que

laboram  nas  plataformas  P74,  P75,  P76  e  P77,  localizadas  no  Campo  de Búzios  (processos  nº

0100420-89.2020.5.01.0056  e  0100676-32.2020.5.01.0056),  e  nas  plataformas  de  Merluza  (PMLZ),

Mexilhão  (PMXL),  P66,  P67,  P68,  P69,  P70  e  P71,  localizadas  na  Bacia  de  Santos  (processo  nº

0100457-27.2020.5.01.0021).

TRABALHO EXTRAORDINÁRIO. 

Como  já  mencionado  nas  decisões  que  deferiram  a  tutela  de  urgência
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(processos nº 0100420-89.2020.5.01.0056 e 0100457-27.2020.5.01.0021), o regime de compensação de

jornada está especificamente regulado pela Consolidação e pela Constituição Federal. 

Nos termos do art. 59 da CLT: 

“A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de
horas  extras,  em  número  não  excedente  de  duas,  por
acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo
de trabalho. 

§ 1o A remuneração da hora extra será, pelo menos, 50%
(cinquenta por cento) superior à da hora normal. 

§ 2o Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por
força  de  acordo  ou  convenção  coletiva  de  trabalho,  o
excesso  de  horas  em  um  dia  for  compensado  pela
correspondente diminuição em outro dia, de maneira que
não exceda, no período máximo de um ano, à soma das
jornadas  semanais  de  trabalho  previstas,  nem  seja
ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.” (grifo
nosso) 

Não há dúvida, a pactuação do regime compensatório do banco de horas tem

que ser autorizada por instrumento coletivo. 

Essa  evidente  conclusão  é  reforçada  pela  literalidade  do  dispositivo

constitucional que trata do tema:

 “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de  outros  que  visem à  melhoria  de  sua condição
social: ... 

XIII  -  duração do trabalho normal  não superior  a  oito
horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a
compensação  de  horários  e  a  redução  da  jornada,
mediante  acordo  ou  convenção  coletiva  de  trabalho;”
(grifo nosso) 

À toda evidência, o legislador constitucional reconheceu a imprescindibilidade

da intervenção do  sindicato,  via  negociação coletiva,  por  se  estar  diante  de um regime de trabalho

excepcional. 

E, mesmo a Súmula 85 do TST, que admite a compensação de jornada por

acordo individual escrito, excepciona o banco de horas:

“...  V.  As  disposições  contidas  nesta  súmula  não  se
aplicam ao regime compensatório na modalidade “banco
de horas”, que somente pode ser instituído por negociação
coletiva.” (grifo nosso) 

Inevitável  reconhecer  a  excepcionalidade  desses  tempos  de  pandemia  e  a

necessidade  de  implementação  de  medidas  para  o  enfrentamento  do  estado  de  calamidade  pública

provocado pela COVID-19. 

Contudo, ajustes circunstanciais não podem ser feitos à custa das conquistas do
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direito do trabalho, especialmente das constitucionalmente positivadas. 

Nessa linha,  é  certo  que,  ao  elencar  a  adoção de banco de horas  entre  as

possíveis medidas de enfrentamento dos “efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública

e para  preservação do  emprego e da renda”  (art.  3º,  V),  a Medida Provisória  927/20 não afasta os

dispositivos  legais  e  constitucionais  que  regulam  esse  instituto.  Ao  contrário,  ao  referi-lo,  atrai  a

incidência dessas normas, em especial, a necessidade de negociação coletiva para a sua implementação. 

Tivesse  o  referido  diploma  legal  excluído  essa  exigência,  e  não  o  fez,

repetimos, estaríamos diante de clara inconstitucionalidade, por afronta ao disposto no acima transcrito

inciso XIII do art. 7º da Constituição. 

Mas não é só. Não estamos diante da implementação de um banco de horas,

mas da alteração das disposições de um banco já implementado. 

Conforme esclarecido pela reclamada, já há acordo coletivo a regular regime

compensatório,  admitindo  a  implementação  de  banco  de  horas  (Cláusula  11  –  fls.  271  e  272)  e

estabelecendo os critérios para compensação e pagamento do excesso de jornada. 

Então, temos que a reclamada alterou unilateralmente as condições pactuadas

com seus  empregados,  devidamente  representados  pelo  sindicato  da  categoria,  agora  ao  arrepio  dos

institutos que regem os negócios jurídicos e do equilíbrio da norma coletiva, resultado de concessões

recíprocas. 

Por qualquer ângulo que se examine a questão posta na presente ação, conclui-

se que a alteração das regras relativas ao banco de horas deveria ter sido negociada com o sindicato. 

A medida implementada pela reclamada afronta não só as disposições legais e a

específica imposição constitucional de negociação para adoção de sistema de compensação de jornada,

mas também as demais normas constitucionais que tratam da participação obrigatória do sindicado na

negociação coletiva, ressaltando a sua alta posição na função preventiva de conflitos e na formulação de

soluções para a acomodação da relação empregador/empregado (CF, art. 8º, VI). 

Não se pode perder de vista que o sindicato é representante do empregado, que,

por seu intermédio, participa do dissídio coletivo, influindo nas condições de trabalho, especialmente

quando se examina regra de fixação de escala de trabalho que lhe é tão gravosa (isolamento prévio de 7

dias em hotel disponibilizado pela Petrobras, 21 dias a bordo e 14 dias de folga). Impensável possa ser tal

jornada unilateralmente imposta pelo empregador.

Ainda,  para  a  caracterização  da  força  maior  alegada  pela  reclamada  é

necessário que o seu motivo afete substancialmente a situação econômica e financeira da empresa, nos

termos do parágrafo 2º do art. 501, da CLT, o que não foi demonstrado no presente caso, sendo certo que o

documento de fl. 545 (id 99d5a17 - Pág. 1) informa que a Petrobrás “bateu recorde” de exportação de

petróleo em abril de 2020.

E o excesso da jornada prevista no caput do artigo 61, da CLT, que pode ser
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exigido  “independentemente  de  convenção  coletiva  ou  acordo  coletivo  de  trabalho”,  conforme  seu

parágrafo primeiro, dispositivo esse que é invocado pela ré, somente é cabível nos casos de força maior ou

de “conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto”, hipóteses

não verificadas no caso.

Relevante destacar, também, os valores constantes dos itens 2.3, 2.5 e 2.6 do

Código de Ética do Sistema Petrobrás, norma própria a que tivemos acesso em processo outro e que

claramente incentivam a participação dos empregados nas condições de trabalho: 

“...  2.3.  disponibilizar  canais  formais  de  escuta  para
acolher e processar suas sugestões, visando melhoria dos
processos internos de gestão; 

... 

2.5.  reconhecer  o  direito  de  livre  associação  de  seus
empregados,  respeitar  e  valorizar  sua  participação  em
sindicatos e não praticar qualquer tipo de discriminação
negativa com relação a seus empregados sindicalizados; 

2.6.  busca  a  permanente  conciliação  de  interesses  e
realização de direitos, por meio de canais institucionais de
negociação,  no  seu  relacionamento  com  as  entidades
sindicais representativas dos empregados; 

...” (grifos nossos) 

Ainda, mesmo que mantida a proporção de dias de trabalho para dias de folga

(1  x  1,5,  respectivamente),  não há justificativa  para  a  alteração da escala  sem a devida negociação

coletiva.

Inevitável, pois, concluir-se que deverão ser afastadas as disposições relativas

ao banco de horas previsto no âmbito do referido plano.

E com relação ao tratamento dado às horas realizadas no período de isolamento

prévio (”dia de trabalho em regime administrativo, com jornada de 8 horas diária – porque não se tratou

de trabalho embarcado – respeitando-se a proporção trabalho x folga de 5x2, prevista no Anexo IX do

ACT  201/2020  (que  gera  0,4  dias  de  folga)”  (fl.  427,  id  c9c3f56  -  Pág.  13,  do  processo  nº

0100420-89.2020.5.01.0056,  por  exemplo,  grifos  e  destaques  originais),  tal  tratamento  se insere  nas

mudanças implementadas pelo plano de resiliência que, como já ressaltado, não foi objeto de negociação

coletiva,  pelo  que,  nesse  período,  deveria,  no  mínimo,  ser  observado  o mesmo regime  de  trabalho

(“relação de dias de trabalho para dias de folga de 1 x 1,5 (um por um e meio), jornada diária de 12 (doze)

horas”, conforme cláusula 52 do ACT 2019-2020 (fl. 295, id afa91b2 - Pág. 15).

Voltamos, então, para a imperatividade da negociação coletiva a autorizar essa

situação excepcional de trabalho, ou de disponibilidade do tempo do empregado para o empregador, que,

em nada, pode ser equiparada ao regime de trabalho administrativo.

A jornada de trabalho nesse regime encontra-se regida pela cláusula 55 da

norma coletiva (fls. 297), que estabelece carga de trabalho semanal de 40 horas e jornada de 8 (cláusula
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56, § 1º) e pressupõe que, trabalhadas essas 8 horas, o empregado terá ampla liberdade para administrar

seu  tempo.  No sentido  oposto  dessa  liberdade,  o  período  de  isolamento  prévio,  como indica  a  sua

designação,  coloca  o  empregado,  por  sete  ou  três  dias,  despendendo  do  período,  à  disposição  do

empregador, sendo-lhe impossibilitado o convívio com a família e amigos ou qualquer outra atividade que

importe em deslocamento ou contato com terceiros.

À  toda  evidência,  esse  isolamento  prévio  encontra  muitos  mais  pontos  de

contato  com  o  Regime  Especial  de  Campo  e  com  as  circunstâncias que  justificam  seu  especial

regramento, em particular a impossibilidade de retorno à rotina doméstica.

Assim,  inexistindo  disposição  normativa  que  autorize  essa  excepcional

situação, cada dia de confinamento prévio deverá ser equivalente a 1,5 dias de folga, com jornada de 12

horas. 

Inevitável, pois, concluir-se que deverão ser afastadas as disposições relativas

ao banco de horas previsto no âmbito do referido plano.

Assim, a consequência da invalidade do regime instituído unilateralmente pela

reclamada  não  seria  a  pretendida  pelos  sindicatos  reclamantes  - o  pagamento,  como  jornada

extraordinária, dos dias que excederem o limite fixado pelo art. 8º da Lei 5.811/72” -, mas a possibilidade

de compensação nos termos do banco de horas instituído por norma coletiva.

Ocorre  que,  como  bem  pontuado  pelos  reclamantes,  a  comunicação  da

demandada quanto à alteração implementada foi no sentido de que pagaria como extraordinárias as horas

além do limite permitido na mencionada lei, afastando a adoção do banco de horas previsto em norma

coletiva:

“Não  haverá  prejuízo  para  a  remuneração  dos
trabalhadores.  Todos  receberão  remuneração  normal,
inclusive os não convocados para o embarque, e aqueles
que tiverem extensão de seus turnos receberão pagamento
de  horas-extras,  considerando  inclusive  o  período  de
isolamento.” (fls. 38, grifo nosso)

Assim, revendo os parâmetros fixados na decisão de fls. 400/405, que procurou

garantir  a  remuneração  mínima  do  trabalho  extraordinário,  afastando,  com  maior  urgência  a  sua

postergação, exatamente por  tratar-se de tutela de urgência,  agora, temos como certo que o trabalho

extraordinário decorrente do período de pandemia não poderá integrar o banco de horas, devendo ser pago

nos termos previstos nas normas coletivas vigentes no período, não se admitindo a compensação pelo

banco de horas.

Ainda,  o  pagamento  das  horas  extras  relativas  ao  período  de  isolamento,

considerados os critérios adotados pela reclamada, deverão ser acrescidas às horas de trabalho em Regime

Especial de Campo. Isto posto, observado o inicial período de isolamento de 7 dias, sucedido por 14 dias

de embarque, temos que o reclamante esteve à disposição da reclamada e trabalhou por 21 dias, pelo que

deveria usufruir de 31,5 dias de folga, tendo, contudo usufruído de 21, pelo que devidas horas extras

relativas a 10,5 dias, ou seja, 126 horas. E, no período em que foi observado 3 dias de isolamento, fará jus
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a 54 horas extras, que deverão ser acrescidas das horas extras decorrentes do excesso de jornada no

período de efetivo embarque. 

Confirmada, pois, a tutela deferida para afastar a incidência das disposições

relativas ao banco de horas previsto no âmbito do plano de resiliência implementado pela reclamada,

alargando-a para afastar, também, a incidência do bando de horas previsto em norma coletiva da categoria,

 e julgar procedentes as horas extras realizadas pelos substituídos, observados os par e consequentes

reflexos nas férias, gratificação natalina, repouso semanal remunerado e FGTS, tudo a ser apurado em

regular liquidação de sentença.

O  Sindipetro_RJ  pediu  expressamente  que  o  cálculo  dos  reflexos  na

gratificação  de  férias  observe  a   “  forma  pactuada  na  norma  coletiva  em  substituição  ao  terço

constitucional”. . Por certo, deverão ser observados os parâmetros adotados pela reclamada no cálculo da

parcela, exatamente o previsto na cláusula 6ª do ACT 2109-2020 (fl. 269):

“A  partir  de  01/10/2019,  a  Companhia  pagará  a
Gratificação de Férias  a  todos  os  seus  empregados  da
seguinte forma: 1/3 (um terço) correspondente ao previsto
no Art.  7º, XVII da Constituição, acrescido de 2/3 (dois
terços) pagos na forma do Art.  144 da CLT, totalizando
3/3 (três terços) da remuneração mensal do empregado.”

Assim, sendo esse o critério, seria desnecessário o pedido explícito, pelo que

esse deverá ser observado, também, em relação aos substituídos da base territorial do Sindipetro-LP, que

postula “férias com abono”. 

Observe-se, então, com relação às férias, a cláusula 6º do acordo coletivo.

Autoriza-se a dedução dos valores quitados a idênticos títulos.

Quanto aos demais reflexos das horas extras pretendidos pelo SINDIPETRO-

LP (“adicional de periculosidade, complemento da RMNR, anuênio, sobreaviso, horas extras, adicional

noturno, dobra de turno, AHRA” (fl. 24, id 8422a2d - Pág. 23)), a reclamada afirma que

“as  horas  extras  não  repercutem  no  cálculo  desses
adicionais,  porque essas verbas referidas pelo sindicato
são calculadas com base no salário base do empregado
(conforme  previsto  no  ACT  da  categoria)  e,  portanto,
conforme se disse, sofrem reflexos de eventual hora extra
realizada” (fl. 441, id 2cd3680 - Pág. 19).

De fato,  conforme documento de fls.  506/507 (id 2c843c0 e 44b84ca),  não

impugnado pelo  sindicato-autor,  o  complemento  de RMNR,  os  adicionais  por tempo de  serviço,  de

sobreaviso, noturno e de periculosidade compõem a base de cálculo das horas extras.

Indefere-se o reflexo das horas extras nas horas extras por evidente bis in idem.

Não há comprovação de que a dobra de turno integra a base de cálculo das

horas extras, mas o sindicato-autor tampouco demonstrou que as referidas horas se constituem como base

de cálculo da parcela em questão. Indeferem-se, pois, os reflexos das horas extras na dobra de turno.
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A reclamada alega que:

“(...) apesar de ter incluído a P-71 no rol de plataformas,
de se notar que esta plataforma ainda não se encontra em
atividade, estando em fase de instalação, de forma que os
substituídos nela lotados não estão se ativando em escalas
de  embarque  e,  por  este  motivo,  não  devem  ser
beneficiários com uma eventual procedência.”

Essa informação é confirmada na inicial, uma vez que o sindicato-autor alega

estar a referida plataforma “em teste” (fl. 8, id 8422a2d - Pág. 7).

Contudo,  não há  comprovação de que os  empregados  que  nela  atuam não

estejam laborando em escalas de embarque. 

De qualquer sorte, para que sejam alcançados pelos efeitos da presente decisão,

os substituídos, na execução do presente título, deverão comprovar as condições fáticas que ensejaram o

deferimento das parcelas ora deferidas, inclusive para fins de fixação dos períodos em que houve trabalho

em escala alterada por medidas de enfrentamento à pandemia da COVID-19.

Por fim,  tendo em vista  o  deferimento  das  horas extraordinárias e  tendo a

presente decisão, inclusive, afastado a forma de tratamento dado aos dias de isolamento prévio, não há

que se falar em condenação do SINDIPETRO-RJ em litigância de má-fé (requerimento formulado pela ré

no processo nº 0100676-32.2020.5.01.0056).

DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

Após  o  deferimento  da tutela  de urgência,  os sindicatos  informaram que a

reclamada não estava cumprindo corretamente a decisão.

Os principais questionamentos acerca do cumprimento da tutela deferida dizem

respeito à forma de cálculo das horas relativas ao período de isolamento prévio e à adoção do banco de

horas previsto em norma coletiva da categoria.

É certo que a referida decisão não fixou parâmetros específicos para cálculo das

horas extras relativas ao período de confinamento, não tendo afastado o critério eleito pela reclamada, o

que somente se dá na presente decisão.

A observância  das  normas que regem o  banco de horas  foi  expressamente

determinada pelo juízo, exatamente pela precariedade da decisão, conforme já referido no item anterior.

Ainda,  eventuais  equívocos  pontuais,  como  o  descontos  indevidos  não

caracteriza inobservância da tutela de urgência.

Já a ausência de quitação de todas as horas extras relativas aos meses de abril,

maio e junho de 2020, observados os critérios utilizados para os empregados não abrangidos pela presente

ação, é evidente descumprimento da referida ordem que expressamente fixa como parâmetro mínimo que

todas as horas extras relativas aos meses de abril, maio e junho de 2020 deverão ser quitadas até setembro
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de 2020. Não tendo sido observado o banco de horas para pagamento das horas extras dos empregados

não alcançados pela presente ação, não há de sê-lo em relação aos substituídos.

Assim,  independentemente  do  trânsito  em  julgado  da  presente  decisão,

determina-se que a reclamada pague aos substituídos, no prazo de 30 dias, diferenças de horas extras,

observados os parâmetros adotados para os empregados vinculados a Sindicatos diversos dos Autores da

presente ação, sob pena de multa de 5% sobre o valor devido por dia de atraso, em favor dos substituídos. 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

O SINDIPETRO-RJ, no processo nº0100676-32.2020.5.01.0056, requereu “o

benefício do art. 18 da Lei 7.347/85” (fl. 8, id ac598cd - Pág. 7).

Já  o  SINDIPETRO-LP,  no  processo  0100457-27.2020.5.01.0021,  também

pleiteou “a isenção de custas e outras despesas” (fl. 5, id 8422a2d - Pág. 4), conforme disposto no mesmo

dispositivo supramencionado. 

Tratando-se de ações civis públicas ajuizadas pelos sindicatos representantes de

categoria profissional, aplica-se, supletivamente, o estabelecido no referido artigo:

“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 despesas processuais”.

Defere-se, pois, o benefício.

VERBA HONORÁRIA.

Nos exatos termos do art. 791-A da CLT, 

“Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão
devidos  honorários  de  sucumbência,  fixados  entre  o
mínimo  de  5% (cinco  por  cento)  e  o  máximo  de  15%
(quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação
da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

§ 1o Os honorários são devidos também nas ações contra
a Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver
assistida  ou  substituída  pelo  sindicato  de  sua
categoria” (grifos nossos).

Assim, devidos honorários no importe de 15% sobre o valor da condenação  em

favor dos sindicatos-autores.

CORREÇÃO MONETÁRIA.

O Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática proferida pelo Ministro

Gilmar  Mendes,  na  ADC 58  MC-AGR /  DF,determinou  “a  suspensão  do  julgamento  de  todos  os

processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e
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899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.”

Posteriormente, em decisão que rejeitou o pedido de medida cautelar no agravo

regimental, apresentado pela Procuradoria-Geral da República, vieram os seguintes esclarecimentos:

“Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos
da  decisão  recorrida,  esclareço  mais  uma  vez  que  a
suspensão  nacional  determinada  não  impede  o  regular
andamento de processos judiciais, tampouco a produção
de  atos  de  execução,  adjudicação  e  transferência
patrimonial  no que diz  respeito  à parcela do valor  das
condenações que se afigura incontroversa pela aplicação
de  qualquer  dos  dois  índices  de  correção.”  (grifos  no
original)

Estamos,  portanto,  diante  da  hipótese  delimitada  pela  referida  decisão,

impondo-se a observância da determinação de suspensão, até que seja proferida decisão de mérito nos

autos ADC 58 MC-AGR/DF. 

Contudo,  nos  termos  do  esclarecimento  acima  transcrito,  a  suspensão  não

impede o prosseguimento do feito com relação à parcela incontroversa do valor das condenações pela

aplicação de  qualquer  dos  dois  índices  de  correção,  remetendo  para  um momento  posterior  e  mais

oportuno a fixação do índice definitivo a incidir  sobre os valores apurados, conforme expressamente

referido naquela última decisão:

“A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no
resultado  da  diferença  entre  a  aplicação  da  TR  e  do
IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o
pronunciamento final da Corte quando do julgamento de
mérito desta ADC.”

E aquele momento oportuno será a execução, sendo certo que a decisão de

mérito encontra-se ainda pendente de exame de embargos de declaração.

RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS.

A  dedução  da  contribuição  previdenciária  incidente  sobre  as  parcelas  de

natureza salarial decorre de determinação legal (Lei 8.620, de 05.01.93), pelo que não pode ser transferida

pela  reclamada,  mesmo porque não representa  qualquer  prejuízo  aos  substituídos,  uma vez que esta

dedução seria procedida pela ré mesmo com o cumprimento tempestivo das parcelas ora deferidas. Por

certo,  a  reclamada não poderá proceder  à dedução da contribuição previdenciária incidente sobre os

salários quitados no curso do contrato de trabalho

O mesmo se dá com relação ao imposto de renda, ressaltamos a competência

deste juízo para determinar os valores que poderão ser deduzidos do salário dos substituídos, devendo ser

observado o critério estabelecido no art. 20 da recente Medida Provisória nº 497 de 27.07.10 altera aLei

no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que passa a vigorar acrescida do seguinte art. 12-A:

“Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes
de  aposentadoria,  pensão,  transferência  para  a  reserva
remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,
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quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao
do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no  mês  do  recebimento  ou  crédito,  em  separado  dos
demais rendimentos recebidos no mês.

§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica
obrigada  ao  pagamento  ou  pela  instituição  financeira
depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos  pagos,  mediante  a  utilização  de  tabela
progressiva resultante da multiplicação da quantidade de
meses  a  que  se  refiram  os  rendimentos  pelos  valores
constantes da tabela  progressiva mensal  correspondente
ao mês do recebimento ou crédito. 

§  2o  Poderão  ser  excluídas  as  despesas,  relativas  ao
montante dos rendimentos tributáveis, com ação judicial
necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.”

Assim, com a alteração da legislação que rege a dedução do imposto de renda

sobre valores recebidos em decorrência de sentença ou acordo judicial, deverá ser observado o critério

fixado no § 1º acima transcrito. 

EXECUÇÃO INDIVIDUAL.

Tratando-se de ações coletivas,  é de se ressaltar  as dificuldades da fase de

execução, uma vez que podem acarretar tumulto processual, que acabaria por inviabilizar a celeridade

processual e, consequentemente, a prestação jurisdicional, mormente em caso de oposição de embargos à

execução.

Neste sentido a lição do Professor LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO

(AÇÕES  COLETIVAS:  A  TUTELA  JURISDICIONAL  DOS  DIREITOS  INDIVIDUAIS

HOMOGÊNEOS, Forense, 2000, p. 189 e 190):

"As  ações  coletivas  para  defesa  de  direitos  individuais
homogêneos  são  o  maior  exemplo  da  renovação  dos
esquemas processuais clássicos, em um processo que foi
estruturado com gênio por  nossos  processualistas,  para
adaptar o sistema das class actions ao nosso padrão do
civil  law,  através  da  absoluta  desconsideração  dos
aspectos pessoais dos direitos individuais em jogo, o que
permite a apreciação global dos fatos jurígenos invocados,
para reconhecimento ou não do dever genérico do réu.
Fixada  que  seja  a  obrigação  geral,  os  milhares,  ou
milhões,  de  interessados  deverão  provar,  em  processos
individuais, que possuem o direito em tese reconhecido. A
plena efetividade desse sistema reclama induvidosamente
a competência  centralizada para  o  julgamento da  ação
coletiva,  mas  a  disseminação  da  competência  para  as
ações de liquidação individual da sentença, sob pena de
ser irremediavelmente desperdiçada a tutela coletiva, pelo
congestionamento dos feitos individuais” (grifos nossos).

No caso, em se tratando de horas extras, deverão ser identificados cada um dos

substituídos  alcançados  pela  presente  decisão,  ou  seja,  os  empregados  que  trabalharam em Regime

Especial de Campo e alcançados pelo plano de resiliência instituído pela reclamada, apurado o número de
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horas extras trabalhadas, deduzidas as pagas, tudo com observância das parcelas consideradas para cálculo

do salário-hora e para fins de incidência dos reflexos deferidos. 

Ora, é plenamente razoável que este Juízo determine o desmembramento do

presente feito, em ações individuais de execução, a ser distribuídas livremente.

Por meio da livre distribuição, é possível impedir o congestionamento deste

Juízo sentenciante da ação coletiva - o que violaria a boa administração da Justiça, inviabilizando as

execuções individuais e a própria efetividade das ações coletivas, tornando inócua a regra do artigo 98, §

2º, I, do CDC. 

Nesse sentido, também é o Precedente nº 32 deste Tribunal:

“PRECEDENTE Nº 32 - Conflito de Competência. Ação
individual  de  execução  de  sentença  proferida  em  ação
coletiva.  Com base nos artigos 98 e 101 do Código de
Defesa  do  Consumidor,  aplicado  supletivamente  no
processo trabalhista, pode o trabalhador optar entre o foro
de seu domicílio ou o foro do juízo da ação coletiva, em
livre  distribuição,  para  ajuizar  ação  de  execução  de
sentença.”

Pelo  exposto,  quando  do  trânsito  em  julgado,  cada  um  dos  substituídos

interessados deverá ingressar com ação individual própria, de livre distribuição, para liquidar e executar

seu crédito, assim como os honorários devidos em favor do sindicato ora deferidos, vez que incidente

sobre os valores devidos a cada um dos substituídos, optando entre o foro de seu domicílio ou o foro do

juízo da ação coletiva. 

Dispositivo

 Isto posto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE,  o pedido para condenar a

reclamada, a pagar aos substituídos, com os acréscimos de juros e correção monetária, diferenças entre os

valores pagos e os devidos a título de horas extras,  observados os parâmetros fixados na fundamentação,

e consequentes reflexos nas férias, gratificação natalina, repouso semanal remunerado e FGTS, tudo a ser

apurado em regular liquidação de sentença.

A reclamada pagará, ainda, ao sindicato assistente, honorários no importe de

15% sobre o valor da condenação.

Ainda,  independentemente  do  trânsito  em julgado da  presente  decisão,

determina-se que a reclamada pague aos substituídos, no prazo de 30 dias, diferenças de horas extras

relativas aos meses de abril,  maio e  junho,  observados os  parâmetros  adotados  para os empregados

vinculados a Sindicatos diversos dos Autores da presente ação, sob pena de multa de 5% sobre o valor

devido por dia de atraso, em favor dos substituídos.

Custas,  pela  reclamada,  no  importe  de  R$  10.000,00,  calculadas  sobre  R$

500.000,00, valor arbitrado à condenação para os efeitos legais.
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Intimem-se as partes.

Encerrou-se.

ROSANE RIBEIRO CATRIB

juíza do trabalho

RIO DE JANEIRO/RJ, 22 de julho de 2021.

ROSANE RIBEIRO CATRIB

Juíza do Trabalho Substituta
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