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SENTENÇA

SEEB/ES – SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS NO ESPÍRITO SANTO ajuíza reclamação
trabalhista em face de FINASA PROMOTORA DE VENDAS.

Em sua inicial de fls. 02/04 o autor deduziu os pedidos de fls. 03/04,
colacionando aos autos os documentos de fls. 05/152 e 163/219.

Rejeitada a conciliação.

A empresa reclamada apresentou a contestação de fls. 223/281,
acompanhada dos documentos de fls. 282/284 e mais um volume de documentos contento
as convenções coletivas de 2003 a 2008, que entende ser as aplicáveis aos seus
empregados, todas firmadas pela Federação do Comércio do Estado do Espírito Santo.

As partes disseram não ter outras provas para produzir e em razões finais
se reportaram aos elementos dos autos. Conciliação rejeitada. A alçada é da vestibular. É o
relatório. Destarte, passamos para a fundamentação.

ILEGITIMIDADE ATIVA
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Conforme asseverou BARBOSA MOREIRA, citado por CLEANTO SIQUEIRA
ao se referir à legitimidade das partes em determinada relação processual,: “tais situações
jurídicas serão consideradas in statu assertionis – isto é, independentemente de sua efetiva
ocorrência, que só no curso do processo se apurará.

A argumentação tecida pelo Sindicato autor em sua petição inicial o legitima
ao ajuizamento da presente ação, mais ainda quando se trata de ação de cumprimento de
convenção coletiva, o que é plenamente possível ante os termos ampliativos dados ao artigo
872 da CLT pelo artigo 1º da Lei 8984, de 7 de fevereiro de 1995, que ampliou a competência
da Justiça do Trabalho, para permitir que a mesma concilie e julgue os dissídios que tenham
origem no cumprimento de convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos de trabalho,
mesmo quando ocorram entre sindicatos de trabalhadores e empregador.

Quanto a análise da representatividade do sindicato autor, a questão é de
mérito, não permitindo tal aprofundamento em nível preliminar.

Por derradeiro, a preliminar também foi arguida às fls. 232 dos autos, sob o
fundamento de que os interesses tutelado na inicial não são individuais homogêneos, motivo
pelo qual faltaria legitimidade ativa ao sindicato autor. Mais uma vez não assiste razão a
reclamada na preliminar arguida porque há legitimidade concorrente para a propositura da ação
de cumprimento, na medida em que tanto os empregados podem propô-la, com o sindicato.

Nas palavra do mestre Carlos Henrique Bezerra Leite, “se for o sindicato o
autor da ação, pensamos que se trata de legitimação extraordinária, uma vez que o sindicato
atua judicialmente em nome próprio( sujeito do processo), mas defendendo direito ou
interesses individuais homogêneos dos trabalhadores ( titulares do direito material deduzido em
juízo). Cuida-se aqui de autêntica ação coletiva para defesa de interesses individuais
homogêneos, nos moldes do artigo 92 do CDC.” Tal entendimento ainda está em consonância
com a Súmula 286, do Tribunal Superior do Trabalho.

Rejeita-se a preliminar.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR

O interesse processual nasce da necessidade da tutela jurisdicional do Estado,
invocada pelo meio adequado, que determinará o resultado útil pretendido, do ponto de vista
processual. 
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O interesse processual está presente sempre que a parte tenha a
necessidade de exercer o direito de ação para alcançar o resultado que pretende e ainda mais,
sempre que aquilo que se pede no processo seja útil pelo aspecto prático.

Conforme BARBOSA MOREIRA, citado por CLEANTO SIQUEIRA , asseverou:
“tais situações jurídicas serão consideradas in statu assertionis – isto é,
independentemente de sua efetiva ocorrência, que só no curso do processo se apurará”.

A argumentação tecida pelo sindicato autor em sua petição inicial guarda
pertinência lógica com a necessidade/utilidade do ajuizamento da ação de cumprimento, para
fazer com que a reclamada observe as disposições das normas coletivas que entende
aplicáveis.

Rejeita-se a preliminar.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Não constituirá validamente o processo a petição inicial a que faltar pedido
ou causa de pedir, estiver confusa, de forma que a conclusão não seja decorrência lógica da
exposição dos fatos, contiver pedido juridicamente impossível ou contiver pedidos entre si
incompatíveis.

No presente caso não se vislumbra qualquer das referidas hipóteses, razão
pela qual, afasta-se a preliminar argüida.

Rejeita-se a preliminar.

MÉRITO

DO ENQUADRAMENTO SINDICAL

A defesa negou a condição de bancário ou financiário dos seus
empregados, tudo sob o fundamento de que não é instituição financeira. Afirmou que não se
confunde com um banco e nem com sociedade de financiamento e investimento àquele
equiparado. Aduziu que sua atividade é prestação de serviços, assessorando financeiras e
bancos do grupo econômico, assessorando-as na concessão de crédito, integrando a
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categoria econômica especificamente prevista no quadro de enquadramento sindical das
empresas de serviços contábeis e das empresas de assessoramento, perícias ,
informações e pesquisas do Estado do Espírito Santo. Aduziu que seus empregados são
representados pelo Sindicato dos Empregados do Comércio do Estado do Espírito Santo.

Registre-se que a reclamada não trouxe aos autos qualquer comprovante
de sua filiação ao sindicato que declarou ser seu representante. Da mesma forma também
não trouxe qualquer prova de que sequer cumpre a convenção coletiva dos comerciários,
como alegou em sua defesa. Da mesma forma não fez qualquer prova de repasse de
contribuição sindical compulsória a qualquer sindicato.

A atividade do empregador é, sem maiores questionamentos, o critério
mais relevante para ser feito o enquadramento sindical. Questão mais complexa ocorre
quando se verifica, no caso concreto, que o empregador exerce mais de uma atividade,
como, por exemplo, a indústria e o comércio. Nestas hipóteses, dois critérios devem ser
observados: em primeiro momento, deve ser aferida a existência de atividade
preponderante no âmbito do empregador, de acordo com o previsto no art. 581, §nº, da
CLT; o segundo critério, que representa verdadeira exceção ao primeiro, ocorre nos casos
em que o empregado exerce profissão diferenciada, assim considerada a regulada por lei
específica, ante a previsão do art. 511, §nº, da CLT.

Da leitura do relatório circunstanciado feito pela Fiscalização do Trabalho,
fls. 216/217 dos autos, constatou-se que a empresa FINASA PROMOTORA DE VENDAS
LTDA realiza operações de crédito e financiamento por meio de financiamento de veículos e
até 2007 pelo financiamento de outros bens. Registre-se que 99,95 do capital da empresa
ré pertence ao Banco Finasa S.A. Concluiu a fiscalização que a atividade principal do
estabelecimento concentra-se na concessão de crédito e financiamento.

Verifica-se que a empresa ré fundamenta sua existência e suas atividades
na resolução nº 003110, do Banco Central do Brasil, para dizer ser um correspondente
bancário, entretanto não fez prova de estar autorizada pelo Banco Central a funcionar e mais
grave ainda não observou que a referida resolução veda à instituição financeira a
contatação, para prestação dos serviços referidos no caput, incisos I e II, de empresa cuja
atividade principal seja a prestação de serviços de correspondente, vale dizer, a resolução
veda a condição de filial do correspondente, o que de fato se observou no presente caso.

Conforme constatado pela fiscalização do trabalho, a empresa reclamada é
preponderantemente uma financeira, ainda que queira dizer que está prestando serviços
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para terceiros que diga-se de passagem são bancos e financeiras do mesmo grupo
econômico, seus sócios controladores.

Ante o exposto, declaro a condição de financiário dos empregados
da reclamada em Vitória-ES, sendo obrigatória a observância pela mesma das
Convenções Coletivas 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007,  2007/2008 e 2008/2009, dos
Financiários, sendo condenada exclusivamente, ante os limites do pedido, nas
diferenças salariais entre o pago e o piso convencional, o auxílio-refeição, a ajuda
alimentação, a décima terceira cesta alimentação a partir da convenção 2007/2008, o
reembolso creche e a multa convencional pelo descumprimento das convenções.

INCLUSÃO DE SUBSTITUÍDOS

Em se tratando de substituição processual, legitimação extraordinária, é
possível a identificação dos beneficiários da sentença até o momento da liquidação do julgado,
aplicação analógica dos artigos 95 e 97, do Código de Defesa do Consumidor, que regula as
ações para defesa de interesses individuais homogêneos.

Assim, a identificação dos empregados beneficiados pelos termos da presente
decisão deverá ocorrer na liquidação de sentença.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Presentes os requisitos da Lei 5584/70, devida a condenação da
reclamada no pagamento de honorários advocatícios, na linha de entendimento das
Súmulas 219 e 329, do C. TST, no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Julgo procedente em parte o pedido.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo
PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na inicial, na forma  dos comandos
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emergentes da FUNDAMENTAÇÃO, os quais integram o presente decisum, para todos os
efeitos legais, observado o seguinte:

Correção monetária e juros, na forma da legislação vigente, observadas,
ainda as Súmulas 200 e 307 do Colendo TST. Juros de mora contados do ajuizamento da
ação, na forma do art. 883, da CLT, sendo juros simples de 1% ao mês civil, pro rata die.
Correção monetária contada do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento da
obrigação.

Custas processuais, pela reclamada, no montante de R$600,00(seiscentos
reais), calculadas sobre o valor da condenação, arbitrado em R$30.000,00(trinta mil reais),
para fins de direito.

Intime-se as partes.

Prazo de cumprimento de 8(oito) dias.

Vitória, 27 de janeiro de 2010.

ADIB PEREIRA NETTO SALIM
JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO


