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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

PROC. Nº. TRT. RO - 0000951-34.2020.5.06.0023

Órgão Julgador: Terceira Turma

Relatora: Des. Virgínia Malta Canavarro

Recorrente: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DOS CORREIOS,
EMPREITEIRAS E SIMILARES, DE COMUNICAÇÃO DE LOGÍSTICA POSTAL, DE
CORRESPONDÊNCIA EXPRESSAS TELEGRÁFICAS, CONCESSIONÁRIAS,
PERMISSIONÁRIAS, COLIGADAS E SUBSIDIÁRIAS DA ECT NO ESTADO DE
PERNAMBUCO (SINTECT-PE)

Recorrida: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Advogados: José Livonilson de Siqueira e Cassiano Ricardo Dias de Moraes Cavalcanti

Procedência: 23ª Vara do Trabalho do Recife/PE

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO DO SINDICATO
REQUERENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. BENEFÍCIO
PREVISTO EM NORMA INTERNA (MANPES). Da análise da prova
documental, verifica-se que a empresa acionada instituiu o benefício
perseguido (adicional de 200% ou duas folgas compensatórias, por opção
do obreiro, decorrente do labor em dia de repouso/feriado, acrescido da
percepção do vale alimentação/refeição) e o regulamentou por meio de
normativo interno (MANPES), não havendo, até 01/02/2019, qualquer
vinculação do mesmo à norma coletiva. O regulamento da empresa é
considerado pela doutrina e jurisprudência como fonte autônoma de
direito do trabalho, gerando obrigações e vinculando, tanto empregador
quanto o empregado, não podendo ser alterado para impor condições
desfavoráveis ao trabalhador, consoante estabelecido no art. 468 da CLT. 
Apelo parcialmente provido.

Vistos etc.

Recurso Ordinário interposto por SINDICATO DOS

TRABALHADORES NAS EMPRESAS DOS CORREIOS, EMPREITEIRAS E SIMILARES, DE

COMUNICAÇÃO DE LOGÍSTICA POSTAL, DE CORRESPONDÊNCIA EXPRESSAS

TELEGRÁFICAS, CONCESSIONÁRIAS, PERMISSIONÁRIAS, COLIGADAS E

 contra decisãoSUBSIDIÁRIAS DA ECT NO ESTADO DE PERNAMBUCO (SINTECT-PE)

proferida pelo MM. Juízo da 23ª Vara do Trabalho do Recife/PE, que julgou , nosIMPROCEDENTES

termos da fundamentação de ID dc750ce, os pedidos formulados na reclamação trabalhista ajuizada em

face de .EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
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Embargos de declaração opostos pelo Sindicato-autor (ID ee36b12), os

quais foram rejeitados, conforme sentença de ID 7bac06d.

Por meio do arrazoado de ID 71aef19, o Sindicato-autor recorre

parcialmente da sentença de mérito, insistindo no deferimento do adicional de 200% ou duas folgas

compensatórias, por opção do obreiro, decorrente do labor em dia de repouso/feriado, acrescido da

percepção do vale alimentação/refeição, desde a supressão, ocorrida em 01/08/2020 e parcelas vincendas

até o reestabelecimento. Aponta que este direito foi, de fato, criado a partir do ACT 1995, porém, a partir

de 31/07/2006 passou a ter previsão no Manual de Pessoal - MANPES (Módulo 22, Capítulo 2, item 5).

Assevera que esta norma interna possui eficácia plena e aplicabilidade direta, imediata e integral. Pontua

que a ausência de previsão, em norma coletiva, do adicional em tela, em nada interfere no direito líquido

e certo dos obreiros substituídos. Pondera que a concessão de benefícios constitui mera liberalidade da

empresa, no entanto, quando criada uma política interna acerca de determinada situação, os empregados

incorporam tais vantagens aos seus contratos de trabalho. Salienta que os Correios, sabedores da previsão

da Norma Interna quanto ao adicional ventilado, modificou o Normativo Interno (Módulo. 19, Capítulo

1, Anexo 2, item 7), com vigência em 01/02/2019, condicionando o pagamento do adicional à previsão

da norma coletiva. Entende, no entanto, que esta modificação só pode atingir os empregados admitidos

após esta alteração. No particular, invoca a proteção do direito adquirido, previsto no inciso XXXVI do

art. 5º da Constituição Federal, bem como o entendimento consolidado na Súmula nº 51 do C. TST e a

norma do art. 468 da CLT. Destaca que é inverídica a alegação patronal de que passa por severa crise

financeira. Espera que a alteração promovida no normativo interno valha, apenas, para os empregados

contratados a partir da sua vigência, ocorrida em 01/02/2019. Roga pela pela antecipação dos efeitos da

tutela, considerando a fumaça do bom direito e o . Neste caso, pugna pela incidênciapericulum in mora

de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) ou outro valor a ser fixado. Espera, ainda, ainda, que lhe

sejam deferidos honorários advocatícios, em percentual entre 10% e 20%.

Contrarrazões no ID 6930103.

O Ministério Público do Trabalho, por meio de parecer da lavra da

Procuradora Regional do Trabalho Maria Angela Lobo Gomes, opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO:

Da admissibilidade
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O apelo é tempestivo (ciência da sentença dos embargos de declaração em

04/03/2022 e interposição do apelo em 16/03/2022). A representação processual é regular (ID b47761e).

As custas processuais foram dispensadas, conforme sentença de mérito, que aplicou os artigos 18 da Lei

n.º 7.347/85 e 87 do CDC (ID dc750ce). Assim, conheço do apelo, bem como das contrarrazões, eis que

apresentadas a tempo e modo.

Mérito

Do adicional de 200% sobre a hora normal no repouso trabalhado ou duas folgas compensatórias, 
por opção do obreiro, e a percepção do vale alimentação/refeição.

Na petição inicial (ID 10a857d), o Sindicato-autor explicou que, em 2019,

foi instaurado Dissídio Coletivo de Greve, tombado sob o nº 1000662-58.2019.5.00.0000. Pontuou que,

ao julgar este Dissídio, o C. TST prolatou sentença normativa que, posteriormente, foi parcialmente

suspensa por força de liminar emitida pelo STF. Complementou que, após ser exaurida a eficácia da

mencionada da sentença normativa, foi instaurado Dissídio de Greve (nº 1000203-57.2020.5.00.0000),

que gerou a exclusão de diversas cláusulas históricas de Acordos Coletivos de Trabalhos pretéritos. Neste

cenário, aduziu que a empresa acionada começou a negar direitos aos seus empregados, sob a

justificativa de que os mesmos não constavam nas sentenças normativas acima citadas.

Prosseguindo, o Sindicato-autor esclareceu que  queum dos direitos

passaram a ser sonegados, sob tal justificativa, diz respeito ao adicional de 200% sobre a hora normal no

repouso trabalhado - domingo e feriados, ou duas folgas compensatórias, por opção do obreiro, e a

percepção do vale alimentação/refeição. Contudo, defendeu que este direito já possuía previsão em

norma interna empresarial (Módulo 22, Capítulo 2, item 5, do Manual de Pessoal dos Correios -

MANPES), vigente desde 31/07/2006, com eficácia direta, imediata e integral. Explicitou que em 01/02

/2019, houve modificação da referida norma, para fazer remissão à previsão em acordo coletivo de

trabalho. Nada obstante, ponderou que tal alteração em nada modificou o direito dos empregados que já

recebiam a parcela, por se tratar de direito adquirido e diante da proibição de alterações lesivas das

condições de trabalho. Com base nesta causa de pedir, postulou (ID 10a857d - Pág. 20):

"  a concessão da medida liminar, inaudita altera pars, em sede de tutela de urgência, naa)
modalidade de antecipação de mérito, no sentido que:

a.1) o labor em jornada extraordinária seja pago com o adicional de 70% sobre o valor da
hora normal, calculado sobre todas as verbas de natureza salarial, nos termos da Súmula
nº 264, do TST, inclusive, com o pagamento das parcelas vencidas desde a supressão,
ocorrida em 01/08/2020, e parcelas vincendas até o restabelecimento do adicional em
tela;
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a.2) o labor em dia de repouso - domingo e feriado seja pago com adicional de 200%
calculado sobre o valor pago no dia de jornada normal de trabalho ou, por opção
do obreiro, a concessão de duas folgas compensatórias, além de 01 (um) vale refeição
/alimentação, com o pagamento das parcelas vencidas desde a supressão, ocorrida
em 01/08/2020, e parcelas vincendas até o restabelecimento do adicional em apreço;

c.3) deverá a empresa demandada as devidas providências para o cumprimento da
decisão judicial, com a devida comprovação nos presentes autos;

E para tanto, requer, em caso de descumprimento da ordem judicial, seja imposta multa
diária, por empregado prejudicado, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) ou outro
valor a ser fixado ao prudente arbítrio de Vossa Excelência, sem prejuízo das demais
cominações nas searas criminais e cíveis.

b) ao final seja confirmada a liminar, tornando-a definitiva, condenando o demandado ao
pagamento do adicional de 70% sobre o valor da hora normal quando do labor em
jornada extraordinário, calculado sobre todas as verbas de natureza salarial, nos termos
da Súmula nº 264, do TST, bem como o adicional de 200% calculado sobre o valor
pago no dia de jornada normal de trabalho no dia de repouso - domingo e feriado,
ou por opção do obreiro, a concessão de duas folgas compensatórias, além de 01

" - g.n.(um) vale refeição/alimentação

Em sua contestação (ID d24e7c2), a empresa acionada se defendeu,

meritoriamente, alegando que o direito invocado pelo Sindicato-autor atualmente não possui mais

previsão, seja em acordo coletivo, seja em sentença normativa. Esclareceu que, na sentença normativa

prolatada no Dissídio Coletivo n.º 1000662-58.2019.5.00.0000, com vigência até 31/07/2020, restou

consignado, na Cláusula 64, a manutenção do adicional objeto desta demanda. Contudo, destacou que, no

julgamento do Dissídio de Greve n.º 1001203-57.2020.5.00.0000, os Ministros do TST entenderam que

não seria possível impor cláusulas com impacto econômico direto ou indireto e, assim, deferiram a

manutenção de apenas algumas cláusulas normativas, dentre as quais não se encontra a do benefício aqui

postulado. Pontuou, ainda, que o MANPES não instituiu o direito perseguido, mas apenas estabeleceu

normas procedimentais necessárias à implementação do direito.

Na sentença de mérito, o Juízo Monocrático rejeitou as prejudiciais

arguidas pela reclamada e, no mérito, julgou totalmente improcedente a presente ação coletiva. Vejamos:

"DO ADICIONAL DE 70% NAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS. TRABALHO
EM REPOUSO/FERIADO COM ADICIONAL DE 200% OU DUAS FOLGAS
COMPENSATÓRIAS

A matéria discutida no presente feito possui importantes repercussões sobre os direitos
dos trabalhadores integrantes da categoria.

Em síntese, tem-se que os benefícios do adicional diferenciado de horas extraordinárias
em dias normais e da concessão de adicional de 200% para o trabalho em dias de
repouso ou feriado ou de duas folgas compensatórias, a critério do trabalhador, e de um
vale-alimentação/refeição foram criados, respectivamente, nos acordos coletivos de
trabalho de 1991 e de 1995.

Posteriormente, as parcelas foram reguladas no Manual de Pessoal dos Correios -
MANPES. Na versão de 2006 do MANPES, os temas foram disciplinados no Módulo
22, Capítulos 2, item 5, e Capítulo 3, item 2. Na atual versão do MANPES, publicada no
início de 2019, as verbas encontram-se reguladas no Módulo 19, Capítulo 1, Anexo 2,
itens 7 e 8.
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Após a edição da versão atual do MANPES, seguiram-se dois dissídios coletivos perante
o Tribunal Superior do Trabalho envolvendo a categoria. O primeiro, tombado sob o n.º
1000662-58.2019.5.00.0000, decorreu do insucesso na negociação coletiva que vinha
sendo desenvolvida entre o sindicato e a empresa. O segundo, tombado sob o n.º
1001203-57.2020.5.00.0000, foi ajuizado após a deflagração de movimento paredista.

Os dois benefícios anteriormente mencionados - que são objeto da presente ação -, além
de outras verbas, deixaram de ser previstos nas sentenças normativas proferidas em
ambos os dissídios coletivos.

Por isso, em agosto de 2020, a demandada orientou seu Departamento de Governança
Corporativa em relação à revogação de dispositivos previstos no MANPES, a exemplo
daqueles que disciplinavam as parcelas discutidas nestes autos.

O debate travado neste processo refere-se, então, à questão de considerar-se ou não o
MANPES como fonte autônoma de direitos trabalhistas. Em caso positivo, dele seria
possível extrair o direito a continuidade do recebimento dos benefícios, sem
possibilidade de alteração em relação aos empregados já contratados, por força do art.
468 da CLT e da Súmula n.º 51 do C. TST. Em caso negativo, a supressão - já realizada,
sublinhe-se - seria lícita.

Aqui, alguns aspectos merecem destaque.

Não há dúvidas quanto à possibilidade de estabelecimento de novos direitos trabalhistas
por norma interna do empregador (seja ou não seu regulamento empresarial). O Direito
do Trabalho foi e prossegue sendo desenvolvido a partir da percepção da necessidade de
estabelecimento na legislação de um conjunto de direitos reputados como mínimos em
determinado momento histórico, sem prejuízo (e, em verdade, com o incentivo) da
possibilidade de ampliação desse rol por negociação coletiva, por deliberação unilateral
da empresa ou por pactuação individual entre as partes.

É dizer, o MANPES ser fonte de novos direitos. pode No entanto, em relação aos direitos
discutidos neste processo, o Manual claramente limita-se a sistematizá-los no rol de
benefícios da categoria e a detalhar, especificar os procedimentos para a sua fruição. Com
o acertadamente afirmado pela acionada, trata se de um regramento de operacionalização

À luz da boa-fé objetiva, não háda concessão das parcelas, sem propósito inovatório.
espaço para considerar-se que a edição do MANPES destinava-se à instituição dos
referidos direitos em fonte autônoma, mas simplesmente à consolidação e ao
estabelecimento de procedimentos relativos aos benefícios em um cenário de crescente
complexidade do ponto de vista normativo (considerando as leis e os diplomas coletivos)
e gerencial.

A fonte de tais direitos eram os acordos coletivos de trabalho sucessivamente firmados
pela categoria. Isso significa que sua exigibilidade estava condicionada à vigência de tais
diplomas. Com o advento de sentença normativa que substituiu o ACT e não prosseguiu
consagrando as parcelas, elas deixam de integrar o rol de vantagens dos trabalhadores.

Em verdade, o efeito buscado nesta ação pelo sindicato autor é o de obtenção daquilo
que não foi possível assegurar na negociação coletiva e, posteriormente, no dissídio
coletivo. Não há, todavia, sustentação normativa para tanto.

Por tais fundamentos, julgo improcedentes os pedidos.

DAS DESPESAS PROCESSUAIS

Em conformidade com o art. 18 da Lei n.º 7.347/85 e o art. 87 do CDC, inexistindo
qualquer elemento indicativo da ocorrência de má-fé por parte do ente sindical, declaro a
isenção do autor em relação ao pagamento de honorários advocatícios, custas e despesas
processuais em geral."
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Contra esta sentença o Sindicato-autor se insurge apenas parcialmente e

pede que seja restaurado o benefício correspondente ao adicional de 200% sobre a hora normal no

repouso trabalhado ou duas folgas compensatórias, por opção do obreiro, e a percepção do vale

alimentação/refeição.

Entendo que a razão lhe acompanha.

A solução da controvérsia envolve a definição da natureza do benefício

postulado e exige-nos perquirir se este decorreu de mera liberalidade do empregador, incorporando-se ao

patrimônio contratual dos empregados, ou se foi previsto e/ou condicionado exclusivamente à negociação

coletiva.

Nesse aspecto,  do entendimento do magistrado de origem,data vênia

entendo que o direito em epígrafe nem sempre esteve vinculado a prévio ajuste em norma coletiva.

No Manual de Pessoal com vigência em 31/07/2006, Módulo 22 (Jornada

de Trabalho), Capítulo 2 (Jornada Normal de Trabalho), itens 5.6, 5.6.1 e 5.6.2 (ID 8c7c3ed - Pág. 10

/11), consta a seguinte previsão:

"5.6 Quando, por necessidade do serviço, o empregado for convocado para trabalhar no
repouso semanal será assegurado ao empregado o pagamento do valor equivalente a
200% (duzentos por cento), calculado sobre o valor pago pelo dia de jornada normal de
trabalho.

5.6.1 O valor a título de Repouso Trabalhado poderá ser trocado pela concessão de duas
folgas compensatórias, por opção do empregado, desde que previamente negociado com
a chefia imediata. Os dias de folgas compensatórias deverão ser anotados no verso do
cartão de ponto.

5.6.2 Na situação prevista no subitem 5.6 deste capítulo, o empregado fará jus a um vale-
alimentação/refeição, de acordo com a modalidade cadastrada para recebimento usual
(Acordo Coletivo de Trabalho), desde que não tenha optado pela concessão de folgas
compensatórias."

Somente posteriormente, na alteração realizada no MANPES, em 01/02

/2019, que a empresa demandada fez constar taxativamente a vinculação do direito em referência à

previsão em instrumento coletivo. Observe-se(ID 998101c - Pág. 9):

"7.6 Para os empregados não sujeitos à escala de revezamento, quando, por necessidade
do serviço, forem convocados para trabalhar no repouso semanal será assegurado o
pagamento do valor equivalente a 200%, calculado sobre o valor pago pelo dia normal de
trabalho, , independentemente daconforme disposto no Acordo Coletivo de Trabalho
quantidade de horas trabalhadas no dia de repouso.

7.6.1 O valor pago a título de repouso trabalhado pode ser trocado pela concessão de 2
(duas) folgas compensatórias, por opção do empregado, desde que previamente
negociado com a chefia imediata."
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Percebe-se, assim, que a empregadora instituiu o benefício,

regulamentado-o por meio do mencionado normativo interno (MANPES), não havendo, em nenhum

momento até 01/02/2019, nas condições estabelecidas para sua concessão, limitação à vigência de norma

coletiva. E, não se pode entender que essa condição estivesse subentendida nos regulamentos anteriores

àquela data, porque, quando a empresa quis estabelecer nesse sentido, foi como procedeu.

Ademais, é sabido que o regulamento da empresa é considerado pela

doutrina e jurisprudência como fonte autônoma de direito do trabalho, gerando obrigações, vinculando

tanto empregador quanto empregado, não podendo ser alterado para impor condições desfavoráveis ao

trabalhador, posto que, consoante estabelecido no art. 468 da CLT, norma imperativa e cogente, a

alteração nas condições de trabalho é permitida desde que haja acordo entre as partes, e ainda assim que

não resultem, direta ou indiretamente, em prejuízos ao empregado.

Por outro lado, embora se reconheça a necessidade de a empresa, que

conta com mais de cem mil empregados, estabelecer normas procedimentais, inclusive para facilitar a

operacionalização, no caso, não se trata de mero regulamento, mas de regra específica prevendo e

assegurando direito aos beneficiários.

Logicamente que a empresa pode alterar ou extinguir tais benefícios,

inclusive em decorrência da situação econômica, mas os seus efeitos não alcançarão os empregados que

foram contratados antes da alteração, de conformidade com o entendimento da Súmula n.º 51, I, do TST

("I - As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só

, não podendoatingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento.")

aludido verbete sumular ser tido como inconstitucional, por interpretar regras contidas no ordenamento

jurídico.

Atente-se que esse entendimento é plenamente aplicável à EMPRESA

BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, vez que os seus empregados se submetem ao regime

celetista, não se configurando, portanto, ofensa ao princípio da legalidade.

E não se diga que a sentença normativa proferida pelo C. TST, em que se

baseia a empresa para promover a exclusão do direito perseguido pelo ente sindical, pode se sobrepor ao

regramento interno da empresa (MANPES), pois este constitui fonte autônoma de Direito do Trabalho e,

como tal, só pode ser alterada por negociação coletiva de trabalho (artigo 611-A, VI, da CLT).

Logo, as alterações promovidas pela sentença normativa não podem

atingir os benefícios assegurados pelo empregador em Regulamento Interno, consoante disposições do

art. 468, , da CLT:caput
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"Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas
condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou
indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente
desta garantia".

Destarte, deve a demandada ser condenada na obrigação de fazer de

restabelecer o benefício sob enfoque, bem como ao pagamento das parcelas vencidas desde a supressão

(ocorrida em 01/08/2020), e as parcelas vincendas até o seu efetivo restabelecimento, para aqueles

empregados admitidos até a data da referida modificação do MANPES (ocorrida em 01/02/2019).

Nesse mesmo sentido opinou a douta Procuradora Regional do Trabalho,

ao se pronunciar sobre a questão, no parecer de ID 7e5d5b7, do qual colho o seguinte trecho:

"Diferentemente do que constou na sentença a quo, as disposições contidas nas normas
coletivas são muito claras e conferem o direito dos trabalhadores à percepção do
adicional ou gozo de dois dias de folgas, mais a percepção do vale alimentação/refeição
pelo dia de trabalho em feriados ou repouso semanal remunerado.

Somente no item 5.6.2, que faz referência ao vale-alimentação/refeição há um
condicionamento para o pagamento da parcela. A disposição normativa prevê que o vale
será pago em patamar equivalente àquele vale alimentação/refeição regularmente
previsto no acordo coletivo de trabalho (o vale alimentação/refeição pago para o trabalho
em dias normais).

Mas as demais previsões são totalmente desvinculadas das normas coletivas. Em nenhum
momento a ECT indicou que estaria realizando mera regulamentação daquilo que
constou em alguma norma coletiva. Ao contrário, o regulamento empresarial é muito
claro ao conferir o direito ao adicional de 200% ou folga por dois dias aos trabalhadores
que laborarem em dias de repouso ou feriados.

E o item 5.6.2 somente confirma tudo isso, mostrando que a norma interna não estava
regulamentando nenhuma norma coletiva, já que dispõe que o vale alimentação/refeição
será pago em patamar equivalente ao que for previsto em acordo coletivo de trabalho. Ou
seja, haverá o pagamento do vale alimentação/refeição, desde que acordo coletivo de
trabalho preveja essa parcela.

Ao contrário do que foi posto na sentença, a boa-fé objetiva incutiu a legítima
expectativa e confiança da categoria de que o adicional de 200% ou as folgas, mais o
vale-alimentação/refeição seria adimplido em situações de trabalho em feriados ou dias
repouso semanal.

E tanto é verdade que a norma interna estava desvinculada e não fazia mera
regulamentação de norma coletiva, que no ano de 2019 a ECT alterou a disposição para
passar a prever, agora sim, que o adicional de 200% ou os dois dias de folgas, mais o
vale-alimentação/refeição, somente seriam concedidos caso existisse disciplina em
norma coletiva.

A modificação do regulamento empresarial revela que, antes de sua alteração, a
disposição tinha plena eficácia e era genuína fonte do direito que foi concedido por
liberalidade do empregador.

O simples fato de a categoria profissional ter alcançado êxito em negociações coletivas
com a mesma previsão não significava que o empregador estava obrigado a conceder o
mesmo direito em norma interna. Ao assim proceder, o próprio empregador resolveu
blindar o direito por duas vias, não tendo dito, em momento algum, nem na norma
interna nem na coletiva, que a previsão interna tinha o simples desiderato de conferir
eficácia e exequibilidade à norma coletiva. Nada disso existiu, data maxima venia.
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O empregador, em exercício do Poder Regulamentar, previu em norma interna o direito
de os empregados receberem o adicional ou folgas, mais o vale alimentação/refeição pelo
trabalho em feriados ou RSR.

Essa espécie normativa, mais benéfica, adere o contrato de trabalho dos obreiros. Mesmo
que eventualmente a disposição regulamentar seja revogada/alterada, a condição mais
benéfica já aderiu ao contrato do recorrido e não pode ser alterada em prejuízo do
trabalhador, conforme disposição do art. 468 da CLT: (...)

Por isso, ainda que não subsista mais sentença normativa ou acordou ou convenção
coletiva de trabalho dispondo a respeito desse direito ou mesmo se o regulamento seja
revogado ou alterado, os trabalhadores continuam tendo o direito já adquirido, porque
houve a adesão contratual e não é possível haver alteração contratual lesiva.

Em verdade, a questão deve ser considerada como direito adquirido do empregado e,
justamente por isso, está constitucionalmente protegida contra qualquer tipo de investida
que busque afastar o exercício do direito pelo titular (art. 5º, XXXVI, da CRFB).

Por tudo isso, eventual revogação/alteração da norma interna que disciplinou o direito ao
adicional de 200% ou folga por dois dias, mais percepção de vale alimentação/refeição
pelo trabalho em feriados ou dias de repouso, somente seria capaz de atingir a esfera
jurídica de novos empregados, conforme já sedimentado na Súmula 51, I, do C. TST: (...).

Com esses fundamentos, entendo que o recurso deve ser provido para condenar a ECT na
obrigação de restabelecer o adicional de 200% sobre a hora normal em dia que houve
trabalho em feriados ou dias de repouso, ou conceder duas folgas compensatórias, por
opção do obreiro, na forma do que estava previsto nos itens 5.6, 5.6.1 e 5.6.2 do Módulo
22, Capítulo 2, do Manual de Pessoal dos Correios - MANPES, com redação vigente a
partir de 2006. Somente podendo ser aplicada a nova redação do regulamento
empresarial, modificada em 2019, aos empregados contratados após a alteração
normativa. Além disso, deve haver o pagamento do adicional e dos vales-alimentação
/refeição de forma retroativa, desde o momento em que a ECT deixou de cumprir a
disposição que aderiu o contrato de trabalho (01.08.2020)."

É imperioso registrar que, em caso análogo ao presente, a Terceira e a

Quarta Turmas deste Regional adotaram igual entendimento:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO DO REQUERENTE. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA COLETIVA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS. BENEFÍCIO PREVISTO EM NORMA INTERNA (MANPES).
REQUISITOS ATENDIDOS.A solução da controvérsia, no caso, envolve a definição
da natureza do benefício postulado, ou seja, se decorreu de mera liberalidade do
empregador, incorporando-se ao patrimônio contratual dos empregados, ou se previsto e
/ou condicionado exclusivamente à negociação coletiva. Assim, de acordo com a prova
produzida nos autos, a empregadora instituiu o benefício, regulamentado-o por meio do
mencionado normativo interno (MANPES), não havendo, em nenhum momento até 21/6
/2012, nas condições estabelecidas para sua concessão, limitação à vigência de norma
coletiva. E, não se pode entender que essa condição estivesse subentendida nos
regulamentos anteriores àquela data, porque, quando a empresa quis estabelecer nesse
sentido, foi como procedeu. Ademais, é sabido que o regulamento da empresa é
considerado pela doutrina e jurisprudência como fonte autônoma de direito do trabalho,
gerando obrigações, vinculando tanto empregador quanto empregado, não podendo ser
alterado para impor condições desfavoráveis ao trabalhador, posto que, consoante
estabelecido no art. 468 da CLT, norma imperativa e cogente, a alteração nas condições
de trabalho somente é permitida desde que haja acordo entre as partes, e, ainda assim,
que não resultem, direta ou indiretamente, em prejuízos ao empregado. Portanto, pelo
fato de não ter sido reproduzida, outra vez, a cláusula 59.ª na sentença normativa do
Dissídio Coletivo, não autoriza concluir que o benefício em questão deixou de fazer
parte da esfera jurídica e condições contratuais dos empregados admitidos até 21/6/2012.
Apelo parcialmente provido. (Processo: ROT - 0000979-62.2020.5.06.0003, Redator:
Carmen Lucia Vieira do Nascimento, Data de julgamento: 10/03/2022, Terceira Turma,
Data da assinatura: 10/03/2022)
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EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO PATRONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
COLETIVA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
BENEFÍCIOS PREVISTOS EM NORMA INTERNA (MANPES). REQUISITOS
ATENDIDOS.A solução da controvérsia, no caso, envolve a definição da natureza das
obrigações postuladas, ou seja, se decorreu de mera liberalidade do empregador,
incorporando-se ao patrimônio contratual das empregadas, ou se prevista e/ou
condicionada exclusivamente à negociação coletiva. Assim, de acordo com a prova
produzida nos autos, a empregadora instituiu os benefícios, regulamentado-os por meio
do mencionado normativo interno (MANPES), não havendo, em nenhum momento, nas
condições estabelecidas para sua concessão, limitado à vigência de norma coletiva. E,
não se pode entender que essa condição estivesse subentendida, porque, quando a
empresa quis estabelecer nesse sentido, foi como procedeu, conforme se observa do
benefício do Reembolso Creche. Ademais, é sabido que o regulamento da empresa é
considerado pela doutrina e jurisprudência como fonte autônoma de direito do trabalho,
gerando obrigações, vinculando tanto empregador quanto empregado, não podendo ser
alterado para impor condições desfavoráveis ao trabalhador, posto que, consoante
estabelecido no art. 468 da CLT, norma imperativa e cogente, a alteração nas condições
de trabalho somente é permitida quando haja acordo entre as partes, e ainda assim desde
que não resultem, direta ou indiretamente, em prejuízos ao empregado. Logo, não se
pode afirmar que o julgado de primeira instância violou os dispositivos legais e
constitucionais apontados pela demandada, porque, repise-se, sustentou sua tese em
premissa equivocada, ou seja, de que se cuida de benefício instituído exclusivamente por
norma coletiva e dela dependente, o que, como visto, não corresponde à realidade
processual. Portanto, pelo fato de não haver sido reproduzida, outra vez, a cláusula 13.ª
da sentença normativa referente ao Dissídio Coletivo - óbice apresentado pela recorrente
para rechaçar o direito postulado, não autoriza concluir que o benefício em questão
deixou de fazer parte da esfera jurídica e condições contratuais das empregadas. Recurso
que se nega provimento. (Processo: ROT - 0000128-21.2021.5.06.0251, Redator: Dione
Nunes Furtado da Silva, Data de julgamento: 07/10/2021, Quarta Turma, Data da
assinatura: 07/10/2021)

Destarte, dou provimento parcial ao recurso ordinário para, julgando

parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação, condenar a demandada na obrigação

de fazer de restabelecimento do adicional de 200% sobre a hora normal no repouso trabalhado - domingo

e feriados, ou duas folgas compensatórias, por opção do obreiro, e a percepção do vale alimentação

/refeição (consoante previsão nos itens 5.6, 5.6.1 e 5.6.2 do Módulo 22, Capítulo 2, do Manual de Pessoal

dos Correios - MANPES, com redação vigente a partir de 31/07/2006), bem como no pagamento das

parcelas vencidas desde a supressão (ocorrida em 01/08/2020) e nas parcelas vincendas até o seu efetivo

restabelecimento, observando-se, para tanto, os empregado substituídos admitidos pela empresa até a

data de 01/02/2019 (data de alteração dos itens do MANPES r. especificados).

Da antecipação da tutela

Entendo pela impossibilidade da tutela de urgência requerida. Conforme

exposto por ambas as partes, a conduta empresarial aqui discutida restou fundamentada em decisões

prolatadas em dissídios coletivos, circunstância que mitiga a fumaça do bom direito e impede o imediato

cumprimento da obrigação de fazer correspondente à restauração do benefício pretendido. No mais,

quanto à implementação da obrigação de pagar, correspondente às parcelas vencidas e vincendas,
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entrevejo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que esbarra no impedimento do § 3.º do art.

300 do CPC. Frise-se, por fim, que existem limitações impostas pela Lei n.º 8.437/92, porquanto os

Correios consubstanciam empresa equiparada à Fazenda Pública.

Dos honorários sucumbenciais

Considerando que a reclamatória foi ajuizada em 29/11/2020, isto é, após

a vigência da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), é plenamente aplicável, ao caso , osub judice

disposto no artigo 791-A, §§1º a 5º, da CLT. Destarte, condeno a ré ao pagamento de honorários de

sucumbência, ao patrono do Sindicato, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor que resultar

da liquidação da sentença, percentual plenamente compatível com a simplicidade da demanda, que não

exigiu, sequer, oitiva de testemunhas, nem muito trabalho/tempo despendido pelo advogado. Apelo

provido parcialmente, portanto.

Dos juros e da correção monetária

Relativamente à atualização monetária e juros, impõe-se a observância

dos critérios estabelecidos no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e

59. Por conseguinte, determina-se a utilização do IPCA-E, na atualização dos créditos trabalhistas, na

fase pré-judicial; e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC.

Do prequestionamento

Acrescento, enfim, que os motivos expostos na fundamentação do

presente julgado não violam nenhum dos dispositivos da Constituição Federal, tampouco preceitos legais,

sendo desnecessária a menção expressa, a cada um deles, a teor do disposto na OJ nº 118, da SDI-1, do

C. TST.

Conclusão

Diante do exposto, dou  ao recurso ordinário, para, julgandoprovimento

parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação, condenar a empresa demandada  na1)

obrigação de fazer de restabelecimento do adicional de 200% sobre a hora normal no repouso trabalhado

- domingo e feriados, ou duas folgas compensatórias, por opção do obreiro, e a percepção do vale

alimentação/refeição (consoante previsão nos itens 5.6, 5.6.1 e 5.6.2 do Módulo 22, Capítulo 2, do

Manual de Pessoal dos Correios - MANPES, com redação vigente a partir de 31/07/2006), bem como no
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pagamento das parcelas vencidas desde a supressão (ocorrida em 01/08/2020) e nas parcelas vincendas

até o seu efetivo restabelecimento, observando-se, para tanto, os empregado admitidos pela empresa até a

data de 01/02/2019 (data de alteração dos itens do MANPES r. especificados); e  na obrigação de pagar2)

honorários sucumbenciais, em favor dos patronos do Sindicato-autor, no percentual de 5% (cinco por

cento), sobre o valor que resultar da liquidação da sentença. Tudo nos termos da fundamentação.

Arbitra-se, à condenação, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com

custas processuais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), a cargo da demandada, porém dispensadas,

por força do art. 12 do Decreto-Lei n.º 509/69.

Por força do art. 832, § 3.º, da CLT, declara-se que o adicional de 200%

(se esta for a opção do empregado substituído, na fase de liquidação) possui natureza salarial.

Observe-se o entendimento disposto na Súmula nº 381 do TST (conversão

da Orientação Jurisprudencial nº 124 da SBDI-I) e aplique-se o IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do

ajuizamento, a taxa SELIC (inteligência das ADCs nº 58 e 59).

Após a comprovação dos recolhimentos previdenciário e fiscal pela

empregadora, em prazo a ser assinalado pelo Juízo das execuções, autoriza-se a retenção, do crédito dos

empregados substituídos, dos valores por eles devidos, consoante a Consolidação dos Provimentos da

Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho (incidência da Súmula nº 368 do C. TST e OJ 363 da SDI-1

do TST).

 

/sodl

 

ACORDAM os Desembargadores da 3ª Turma do Tribunal Regional do

Trabalho da Sexta Região, por unanimidade, dar provimento ao recurso ordinário, para, julgando

parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação, condenar a empresa demandada: 1) na

obrigação de fazer de restabelecimento do adicional de 200% sobre a hora normal no repouso trabalhado

- domingo e feriados, ou duas folgas compensatórias, por opção do obreiro, e a percepção do vale

alimentação/refeição (consoante previsão nos itens 5.6, 5.6.1 e 5.6.2 do Módulo 22, Capítulo 2, do

Manual de Pessoal dos Correios - MANPES, com redação vigente a partir de 31/07/2006), bem como no
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pagamento das parcelas vencidas desde a supressão (ocorrida em 01/08/2020) e nas parcelas vincendas

até o seu efetivo restabelecimento, observando-se, para tanto, os empregado admitidos pela empresa até a

data de 01/02/2019 (data de alteração dos itens do MANPES r. especificados); e 2)na obrigação de pagar

honorários sucumbenciais, em favor dos patronos do Sindicato-autor, no percentual de 5% (cinco por

cento), sobre o valor que resultar da liquidação da sentença. Tudo nos termos da fundamentação. Arbitra-

se, à condenação, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com custas processuais no importe de R$

300,00 (trezentos reais), a cargo da demandada, porém dispensadas, por força do art. 12 do Decreto-Lei n.

º 509/69. Por força do art. 832, § 3.º, da CLT, declara-se que o adicional de 200% (se esta for a opção do

empregado substituído, na fase de liquidação) possui natureza salarial. Observe-se o entendimento

disposto na Súmula nº 381 do TST (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 124 da SBDI-I) e aplique-

se o IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento, a taxa SELIC (inteligência das ADCs nº 58 e

59). Após a comprovação dos recolhimentos previdenciário e fiscal pela empregadora, em prazo a ser

assinalado pelo Juízo das execuções, autoriza-se a retenção, do crédito dos empregados substituídos, dos

valores por eles devidos, consoante a Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do

Trabalho (incidência da Súmula nº 368 do C. TST e OJ 363 da SDI-1 do TST).

 
 
                                                        VIRGÍNIA MALTA CANAVARRO
                                                            Desembargadora Relatora

 

 

 

 

 

 

                                                    CERTIDÃO DE JULGAMENTO

 

Certifico que, em sessão ordinária realizada em 02 junho de 2022, na sala

de sessões do Pleno, sob a presidência da Exma. Sra. Desembargadora VIRGÍNIA MALTA

CANAVARRO (Relatora), com a presença do Ministério Público do Trabalho da 6ª

Região,  representado pelo Exmo. Sr. Procurador Gustavo Luís Teixeira das Chagas e dos Exmos. Srs.
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Desembargadores Valdir José Silva de Carvalho e Dione Nunes Furtado da Silva, resolveu a 3ª Turma

, julgar  o processo em epígrafe, nos termos do dispositivo supra.do Tribunal

                             
                                                                     Vânia R. S. Cunha
                                                                Secretária substituta da 3ª Turma

VIRGINIA MALTA CANAVARRO
Relator
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