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SENTENÇA

Vistos, etc.

RELATÓRIO

Trata-se de ação civil pública trabalhista movida por SINDICATO DOS

EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS NO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO, com qualificação nos autos, em face de  FININVEST S.A., pelos

fatos e fundamentos expostos na petição inicial. Resposta do réu, onde se opõe a todas as

pretensões da parte autora. Produziu-se prova documental. Razões finais em acordo com

o que permite a legislação. A conciliação não frutificou, apesar de tentada ex lege.  Este o

relatório, no essencial. 

FUNDAMENTAÇÃO

1. Preliminares

1.1. Legitimidade

 O primeiro óbice levantado pela defesa é de que o autor, não sendo o sindicato ao

qual se encontram vinculados seus empregados, não tem legitimidade ativa para

defendê-los judicialmente. É certo que a legitimação prevista no inciso V do artigo 5º

para o exercício da Ação Civil Pública deve, ainda que isso não esteja escrito no corpo da

lei, manter conexão com os interesses daquele grupo ao qual se vincula a associação. Não

faria sentido algum conferir-se legitimação à Associação de Magistrados da Justiça do

Trabalho da 17ª Região para defender interesse dos usuários das balsas da Praça XV no

Rio de Janeiro, para dar um exemplo. Todavia, não se exige que os beneficiários de

eventual decisão favorável sejam os associados, mas, tão somente, que tenham algum

vínculo jurídico, ainda que pendente de declaração judicial.
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 E é exatamente o caso dos autos. O sindicato-autor diz que os empregados da ré

são bancários e, assim, devem ser submetidos às normas próprias do setor. A legitimação

é clara, dado que o interesse aqui é coletivo, prescindindo de identificação individual pela

própria natureza do direito cuja tutela se busca. Isso porque a tese do autor busca

beneficiar qualquer um que tenha tido, possua ou venha a possuir vínculo jurídico

específico com a ré que os caracterize como bancários. Se isso é ou não uma pretensão

procedente, isso já é outra parte dessa história. Mas a legitimidade ativa está presente, de

modo que rejeito a preliminar.

1.2. Natureza do Direito

 A segunda preliminar ataca a natureza dos direitos cuja defesa se pretende na

inicial, dizendo-os individuais homogêneos. Não nego, porque estou convencido de que

não há mal algum em as partes conhecerem as dificuldades que assaltam os juízes ao

examinar seus pedidos, que o que mais me fez refletir ao longo da análise deste caso foi

justamente a extensão dos efeitos da decisão. Isso porque – e voltarei a isso adiante –

mesmo entre os bancários há aqueles que não se submetem à jornada de seis horas, fato

que, em princípio, parece tornar diferente o provimento para cada um. Mas não é

exatamente isso o que ocorre.

 A natureza do pedido, apesar de a inicial mencionar direitos individuais

homogêneos, é coletiva. Isso porque o estabelecimento da jornada de seis horas é mera

conseqüência da premissa principal desta ação, que reside na caracterização dos

empregados da ré como bancários ou não. Se bancários, cabe a jornada de seis horas. Não

sendo, desaparece o chão sobre o qual se assenta a pretensão.

 É claro que, de acordo com determinadas situações, mesmo bancários não têm tal

limitação. Mas não há espaço, mesmo aqui, para a individualização. Não será a situação

individual de cada trabalhador que determinará a natureza da relação, mas o fato de

pertencer ou não a determinado grupo, pois cada trabalhador individualmente

considerado somente poderá usufruir de eventual decisão favorável se pertencer ao grupo

que, sendo empregado da ré, executa atividades típicas de bancários. Não pertencendo a

esse grupo, não se beneficia da decisão. Os beneficiários desta decisão podem, em tese,
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ser admitidos no dia seguinte ao da prolação desta sentença, revelando que não são

identificáveis de imediato.

 E nem se diga que o pedido de letra “b” afastaria tal conclusão, porque ele é

meramente um acessório do pedido de letra “a”. E isso é bom que se diga, porque, em

tese, hora extra é geralmente direito individual homogêneo. Aqui, todavia, o pedido que

firma a natureza da causa é o de estabelecimento de obrigação ao réu de exigir apenas

seis horas de trabalho diário a seus empregados, sendo mera conseqüência o pedido de

pagamento de horas extras.

 Essas as razões pelas quais rejeito a preliminar.

2. Financeiras e Bancários

 A interpretação que se deve dar ao caso não é a da lógica que regula o mercado

financeiro, mas a trabalhista. Não estamos, aqui, tratando da responsabilidade das

empresas frente ao Banco Central do Brasil ou perante clientes e consumidores. A

questão aqui é a aplicação de normas de proteção ao trabalho e é este princípio que deve

nos guiar. E assim sendo, a interpretação acerca da aplicação das normas existentes ao

caso concreto (e situações correlatas) deve seguir os princípios de Direito do Trabalho e

não de Direito Financeiro, Comercial ou de Empresas.

 Reza o artigo 17 da Lei 4.595/64:

Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da

legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que

tenham como atividade principal ou acessória a coleta,

intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de

terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor

de propriedade de terceiros.

 Parece-me óbvio que a aplicação de recursos de que trata a norma acima não se

restringe às aplicações, mas, igualmente ao financiamento das dívidas celebradas através
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das compras feitas com os cartões de crédito. Afinal, quando se executa um negócio

jurídico envolvendo crédito pelo uso de Cartões de Crédito, na prática (ainda que

especialistas tenham nomes mais técnicos e difíceis), o que se faz é emprestar ao usuário

dinheiro para pagamento, sem juros, na próxima fatura ou com juros (e outras parcelas

acessórias), caso esse mesmo usuário opte por não efetuar o pagamento integral. Esse

empréstimo é uma aplicação de recurso financeiro. E, no caso da ré, quem fazia esse

aporte financeiro para responder pelo pagamento aos vendedores do produto comprado

através do Cartão de Crédito era um Banco, como comprova à saciedade a documentação

de fls. 52/61, trazida pelo próprio réu.

 Assim, embora reconhecendo ser certo que somente o Banco Central do Brasil

pode conceder autorização para que as instituições financeiras funcionem no Brasil, nos

termos do artigo 10 da lei citada, o fato é que o tratamento dispensado aos empregados

não carece dessa regulamentação. Ou seja: é bastante que a principal empresa do grupo

seja autorizada a funcionar como instituição financeira para que toda a atividade seja

legitimada, como efetivamente vem sendo. E, então, revela-se uma vinculação entre essas

empresas que não permite qualquer raciocínio lógico que possa conduzir à conclusão de

que as atividades desses empregados não sirvam exatamente ao propósito da instituição

financeira que controla o grupo econômico. 

 Essa norma do artigo 10 citado não tem preocupações trabalhistas e nem deveria

ter. Destina-se, como bem colocado no primeiro artigo da norma, a regular e estruturar o

Sistema Financeiro e não as relações laborais. 

 Note-se que lei mais recente, para que não se venha com o argumento de que, na

década de 60 não havia tal preocupação, também trata como instituição financeira as

operadoras de cartão de crédito e assemelhadas. Falo da Lei Complementar 105 de 2001,

cujo artigo 1º, § 1º, reza:

Art. 1º As instituições financeiras conservarão sigilo em suas

operações ativas e passivas e serviços prestados.

        §1º São consideradas instituições financeiras, para os efeitos

desta Lei Complementar:

        I – os bancos de qualquer espécie;
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        II – distribuidoras de valores mobiliários;

        III – corretoras de câmbio e de valores mobiliários;

        IV – sociedades de crédito, financiamento e investimentos;

        V – sociedades de crédito imobiliário;

        VI – administradoras de cartões de crédito;

        VII – sociedades de arrendamento mercantil;

        VIII – administradoras de mercado de balcão organizado;

        IX – cooperativas de crédito;

        X – associações de poupança e empréstimo;

        XI – bolsas de valores e de mercadorias e futuros;

        XII – entidades de liquidação e compensação;

        XIII – outras sociedades que, em razão da natureza de suas

operações, assim venham a ser consideradas pelo Conselho

Monetário Nacional.

 Não desconheço que essa norma trata de sigilo nas operações das instituições

financeiras. Mas isso não importa. O que interessa é o abraçamento pelo legislador, da

tese de equiparação entre essas instituições, diante da inevitável constatação de que a

complexidade das relações entre as empresas principais e suas subordinadas ou coligadas,

não permite mais o distanciamento no tratamento legal.

 E, embora isso esteja claro nos autos, devo lembrar que entre os objetivos sociais

da ré, encontra-se a administração de cartões de crédito tanto dela quanto de terceiros (fls.

99/100), tal como previsto no inciso VI da norma acima reproduzida.

 Afastados os argumentos esteados nas normas do sistema financeiro, impõe-se

uma outra visão do assunto.

 Em princípio, a criação de empresas para atuação no mesmo ramo ou ramo

correlato, não representa qualquer ilegalidade. A ilicitude surge quando essa criação leva

à lesão de direitos trabalhistas e ao afastamento de garantias aos trabalhadores. E, a meu

ver, é o que ocorre no presente caso e, desde logo, deixo claro que o critério é objetivo,
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de modo que a intenção do grupo econômico se mostra irrelevante. Ou seja, não cabe

perquirir se quis ou não, com isso, causar prejuízos à classe obreira.

 A jurisprudência trabalhista já vem se firmando no sentido de destinar a

trabalhadores apanhados dentro dessas situações os mesmos direitos destinados aos

empregados formais das empresas tomadoras dos seus serviços, como nos mostra a

Súmula 239 do Tribunal Superior do Trabalho:

Nº 239 - BANCÁRIO. EMPREGADO DE EMPRESA DE

PROCESSAMENTO DE DADOS. (INCORPORADAS AS

ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS NºS 64 E 126 DA SDI-1) É

bancário o empregado de empresa de processamento de dados que

presta serviço a banco integrante do mesmo grupo econômico,

exceto quando a empresa de processamento de dados presta

serviços a banco e a empresas não bancárias do mesmo grupo

econômico ou a terceiros.

Mutatis mutandis, a súmula 239 nos serve para mostrar que a criação pela

empresa principal de empresas satélites com o escopo de lhe prestar serviços que numa

visão estreita escapariam da sua finalidade (na verdade a cadeia produtiva é tão complexa

que dizer que uma atividade não é essencial representa um risco de gafe produtiva ou

tecnológica) não pode jamais representar prejuízo para os trabalhadores, afastando-os dos

direitos garantidos aos que são formalmente contratados pela empresa principal.

 Por esta razão, acolho a tese de que os empregados da ré são bancários e que aos

mesmos se aplicam as regras da Sessão I, Capítulo I, Título III, da Consolidação das Leis

do Trabalho. Corolário disso, condeno a ré a ajustar a carga horária de seus empregados,

adotando a regra geral do limite de seis horas diárias, observadas as peculiaridades que

serão adiante tratadas.

 Diante da evidente dificuldade administrativa para implementação desta ordem,

fixo o prazo de 120 dias, prorrogáveis por mais 60 a critério do juiz da execução, sob

pena do pagamento de multa no valor de R$ 4.150,00 (quatro mil, cento e cinquenta
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reais) ao dia, reversível em favor do Fundo de Amparo ao Trabalhador, a contar do

trânsito em julgado.

 Corolário dos deferimentos acima, é devido o pagamento como extra das sétima e

oitava horas de trabalho, desde a admissão de cada empregado beneficiado (respeitada a

prescrição adiante apreciada) e até a efetiva redução da jornada, ainda que no prazo para

cumprimento da obrigação de fazer, dado que aquele prazo tem a única função de

permitir ao réu cumprir a obrigação, não afetando o mérito da questão. E, como é óbvio,

diante da habitualidade, são devidos os reflexos dessas horas extras nos depósitos do

FGTS, nas férias e natalinas gozadas no período de apuração e, para os que foram ou

vierem a ser dispensados até o trânsito em julgado, nas verbas resilitórias pagas.

 Deve ser abordado, para que não pareça omissão, que a execução nas ações civis

públicas trabalhistas não pode se limitar à obrigação de fazer ou não fazer e à condenação

de multa e indenizações para o fundo de que trata a LACP. É mister que esse utilíssimo

instrumento tenha a sua leitura e interpretação voltadas para a satisfação final e completa

reparação das lesões provocadas pela conduta do réu, o que, nas lides trabalhistas, não se

pode conceber que não passe pelo pagamento dos direitos violados. Assim, exigir que

cada beneficiário ajuíze uma ação de execução própria ou promova por si mesmo a

execução nos autos em que foi proferida a decisão, não tem a menor lógica quando

comparado a toda a legitimação que se dá aos entes que podem promover a ação civil

pública.

2.1. Situações Específicas

 Estabelecido que os empregados da ré são bancários, deve ser deixado claro que a

eles se aplicam as disposições constantes dos artigos 224, § 2º e 62, II da Consolidação

das Leis do Trabalho. É dizer, para que não se cogite de sentença condicional: os gerentes

gerais das agências e aqueles que ocupam cargos de chefia em que o “valor da

gratificação não seja inferior a 1/3 (um terço) do salário do cargo efetivo” não são

beneficiários da ordem de redução da jornada, ressalvada, como é óbvio, a postulação

individual de cada um deles em ação própria. 
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 Tal situação deverá ser verificada na fase de cumprimento da sentença, assim

como outras situações específicas (pessoal de categoria diferenciada, para dar mais um

exemplo).

2.2. Peculiaridades das Horas Extras

 A condenação relativa ao pedido de letra “b” se limita às sétima e oitava horas

trabalhadas em cada dia, pois além disso estaríamos completamente distantes da natureza

coletiva que dá suporte ao ajuizamento desta ação civil pública.

 Por outro lado, não há suporte para que se defira apenas o adicional das horas

extras aos que vêm trabalhando oito horas e não estão nas exceções acima, dado que a

condição de bancário é pretérita, não sendo esta decisão constitutiva, mas declaratória a

respeito dessa condição.

2.3. Trabalhadores Abrangidos

 Não há suporte para a pretensão da ré de que a decisão se limite aos empregados

que trabalhem na área de jurisdição desta Vara. Isso porque a decisão beneficia a todos os

empregados da ré que são bancários nos termos desta decisão. A única limitação está

ligada à área de atuação do sindicato autor, diante da limitação imposta pela própria

extensão da sua legitimidade. É de se aplicar, em casos como esse, o princípio que

norteou o legislador na criação do artigo 93 do CDC, apesar do contido no artigo 16 da

LACP. 

2.4. Prescrição

 Regular e oportunamente arguida, acolho a prescrição para declarar inexigíveis as

reparações das lesões cuja actio nata foi anterior a 09.6.2003, assim como dos

empregados que já se encontram desligados desde 08 de junho de 2006, computada a

projeção do aviso prévio.

2.5. Coisa Julgada e Litispendência
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 Não deve existir esse tipo de confusão nas ações civis públicas. A própria

diversidade na natureza das ações afasta a tríplice identidade. Todavia, na prática, é

importante que se adotem medidas para evitar duplo beneficiamento ou conflitos entre

decisões. Assim, na execução da parte condenatória desta sentença não serão

beneficiados aqueles que já tenham, por algum modo, obtido decisão a respeito da

mesma matéria ou celebrado acordo judicial que tenha dado quitação de pedido idêntico. 

 Quanto aos que tenham ação em curso, não serão beneficiados os que, tendo

tomado ciência da existência da presente ação, no prazo de trinta dias não tenham

manifestado sua opção pela ação coletiva, nos termos do artigo 104 do Código de Defesa

do Consumidor.

3. Honorários Advocatícios

 Agindo em nome próprio, mas na defesa dos interesses da categoria, o sindicato

funciona tal qual nas assistências em ações individuais, de modo que não há razão para se

dar tratamento diferenciado, data venia  dos ponderosos argumentos em contrário.

Assim, condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do sindicato

autor, no percentual de quinze por cento sobre o valor dado à causa na inicial.

4. Liquidação, Deduções, Tributos

A correção monetária utilizará os índices de correção do primeiro dia do mês

subseqüente ao vencido (Enunciado 381 do Tribunal Superior do Trabalho). Os juros são

os da lei vigente em cada época própria. Não há qualquer parcela passível de

compensação. Autorizo a dedução do que pago a idêntico título, para evitar

enriquecimento sem causa. 

 As parcelas relativas à cota previdenciária (apenas valores históricos) e ao IRRF

deverão ser descontadas do reclamante, devendo o reclamado comprovar nos autos o
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repasse ao INSS e à União, pena de execução. A cota previdenciária patronal fica a cargo

do reclamado. Com relação ao desconto das cotas previdenciárias, esclareço que como o

atraso decorreu de culpa do empregador, não responde o trabalhador pelas multas, juros e

correção monetária, que devem ser assumidos inteiramente pelo infrator, consoante o

disposto no artigo 216, § 5º, do Decreto 3.048/99. 

DISPOSITIVO

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos contidos na

presente ação, para condenar o réu ao pagamento das verbas e ao cumprimento das

obrigações deferidas, nos termos e limites da fundamentação. 

Custas pela ré, de R$ 1.000,00, calculadas sobre o valor arbitrado de R$

50.000,00, conforme art. 789 da CLT.

Juros e correção monetária na forma da lei, observada a fundamentação.

Cumprimento em oito dias. 

Intimem-se as partes.

 Vitória, 17 de setembro de 2008.

Juiz NEY ALVARES PIMENTA FILHO


