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PODER JUDICIÁRIO 
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 
VARA ÚNICA DO TRABALHO DE LIMOEIRO 
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AUTOR: SINDICATO DOS TRAB NAS EMP DE CORREIOS EMP E SIM DE COM 
DE LOGISTICA POSTAL, DE COR EXP TEL, CONS DA ECT QUE PRESTAM SERV 
NO EST DE PE 
RÉU: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 

SENTENÇA  

PROC. 0000128-21.2021.5.06.0251 

Vistos, etc.  

  

RELATÓRIO  

SINDICATO DOS TRAB NAS EMP DE CORREIOS EMP E SIM DE
COM DE LOGISTICA POSTAL, DE COR EXP TEL, CONS DA ECT QUE PRESTAM SERV NO
EST DE PE, qualificado nos autos, propõe ação civil coletiva   contra EMPRESA

, também qualificada. Pendente a tutela deBRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
urgência para análise após a defesa e de forma definitiva nesta ocasião. A ré
apresentou defesa. Houve parecer do MPT. O feito foi ainda instruído com prova
documental. Razões finais em memorial pelas partes e propostas de conciliação,
conforme despacho de id. 843dd91. 

  

FUNDAMENTAÇÃO  

 

Da conexão com a ação nº 0000121-37.2021.5.06.0313

Alega a parte ré conexão da presente Ação Civil Coletiva com a
Ação Trabalhista, tombada sob o nº 0000121-37.2021.5.06.0313 que tramita na 3ª Vara
do Trabalho de Caruaru, ajuizada por Thalita Alice Bezerra de Brito, que tem o mesmo
objeto: prorrogação da licença-maternidade e a conciliação do início da fruição das
férias ao final da licença-maternidade. 

As ações de natureza individual e as coletivas transitam em
espaços jurídicos distintos, não havendo ponto de contato capaz de estabelecer
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conexão ou continência entre elas, de sorte resultar na atração da competência
prevista nos arts. 54 a 56 do CPC. Ademais, a prolação de sentença na Ação Trabalhista,
tombada sob o nº 0000121-37.2021.5.06.0313, afasta a possibilidade de reunião de
processos em razão de conexão, aplicação do art. 55, § 1º, do CPC e da súmula 235 do
STJ. 

Sendo assim, resta afastada a conexão pretendida pela
empresa  demandada.

Da falta de interesse de agir

A parte reclamada invoca falta de interesse de agir do Sindicato.
No entanto, em sua preliminar, expõe razões que se confundem com o mérito da
demanda.

Portanto, rejeito a preliminar.

 

Da Incompetência funcional das Varas do Trabalho

Afirma a empresa ré a incompetência das varas do trabalho
para dirimirem questões atinentes a efeitos de julgamento de dissídio coletivo.

No entanto, o que pretende a parte autora é a aplicação, no seu
entender válida, de cláusula de norma coletiva e/ou Norma Interna da ré.

Portanto, entendo que não há que se falar em incompetência
funcional, portanto rejeito a preliminar.

Da aplicação à ECT das prerrogativas da Fazenda Pública.

O artigo 12 do Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969, que
estendeu à ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos os mesmos privilégios de
que goza a Fazenda Pública:

“A ECT gozará de isenção de direitos de importação de materiais
e equipamentos destinados aos seus serviços, dos privilégios concedidos à Fazenda
Pública, quer em relação à imunidade tributária, direta ou indireta, impenhorabilidade
de seus bens, rendas e serviços, quer no concernente a foro, prazos e custas
processuais.”

Por gozar dos mesmos privilégios da fazenda pública, há de se
observar ao demandado os mesmos prazos processuais da fazenda pública; a isenção
das custas; a dispensa do preparo em caso de recurso; a execução nos termos do
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artigo 100 da Constituição Federal e artigos 535 e 910 do CPC/2015, com incidência dos
juros e correções monetárias na apuração do quantum devido conforme o disposto na
Lei 9.494/1997, Art. 1ºF [1] e OJ - 07 do Tribunal Pleno do TST [2].

Art. 1º - F. impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e
compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento,
dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
(Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009).

[2] 7. JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.
(nova redação) - Res. 175/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011.

I - Nas condenações impostas à Fazenda Pública, incidem juros
de mora segundo os seguintes critérios:

a) 1% (um por cento) ao mês, até agosto de 2001, nos termos do
§ 1º do art. 39 da Lei n.º 8.177, de 01.03.1991;

b) 0,5% (meio por cento) ao mês, de setembro de 2001 a junho
de 2009, conforme determina o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10.09.1997, introduzido
pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24.08.2001.

II - A partir de 30 de junho de 2009, atualizam-se os débitos
trabalhistas da Fazenda Pública, mediante a incidência dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, por força do art. 5º da
Lei n.º 11.960, de 29.06.2009.

III - A adequação do montante da condenação deve observar
essa limitação legal, ainda que em sede de precatório.

Em decorrência, também se faz dispensada de comparecer à
audiência inicial, haja vista a recomendação CGJT nº 2/2013.

Convém, no entanto destacar que o deferimento de pedidos que
tenham por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento,
reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens,
determinando a manutenção do pagamento de parcela cuja supressão foi reputada
indevida, não fere quaisquer dos dispositivos legais acima mencionados, pois comporta
interpretação restritiva.

 

Assinado eletronicamente por: ANA MARIA SOARES RIBEIRO DE BARROS - Juntado em: 06/07/2021 13:09:12 - 853ad2b

ID. 853ad2b - Pág. 3

Documento assinado pelo Shodo



Da inépcia e/ou da ilegitimidade ativa – ausência de indicação
dos substituídos – ausência de direitos individuais homogêneos

 

Afirma a ré   que há inépcia da inicial e/ou ilegitimidade ativa e
ausência de indicação dos substituídos, bem como ausência de direitos individuais
homogêneos.

Vale lembrar que a defesa coletiva de direitos individuais
homogêneos compreende a projeção de um mecanismo que propicia a facilitação do
acesso à Justiça, bem como de economia processual, pois permite que se aglutinem
numa única lide (coletiva) pretensões diversas originadas de uma causa idêntica.

Na presente hipótese, o Sindicato autor age   na defesa de
direitos ou interesses individuais homogêneos dos trabalhadores que integram a
Categoria Profissional que ele representa, ou seja, direitos subjetivos de uma única
origem factual e jurídica, dado que o pedido se refere à prorrogação da licença-
maternidade e a conciliação do início das fruição das férias   ao final da licença-
maternidade.

Com base na teoria da asserção, o Sindicato se encontra
legitimado para defender os direitos da personalidade dos trabalhadores (pertinência
subjetiva), quando o ato empresarial apontado como causador do dano, é comum a
todos.

Quanto aos substituídos, saber quem, quantos trabalhadores e
se são beneficiários da cláusula invocada é questão a ser verificada em sede de
liquidação, o que não se confunde com a legitimidade do sindicato. 

 Além disso, o C. TST firmou entendimento no sentido de que se
assegura ao sindicato a possibilidade de substituição processual ampla e irrestrita para
agir no interesse da categoria, sendo desnecessária a apresentação do rol de
substituídos. 

Logo,  a ausência desse documento não implica em inépcia da
exordial. 

 

Da ilegitimidade ativa ad causam por ausência de autorização da
categoria para ajuizamento da ação caso se entenda pela natureza coletiva
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Pontua a parte ré:

“Convém esclarecer que, caso se entenda pela natureza coletiva,
a presente demanda também não merece análise em decorrência da ausência de
autorização específica da categoria para a propositura dessa ação”.

“É importante destacar que todo e qualquer processo de
negociação coletiva deve ter por fundamento inicial a consulta à categoria profissional
e consequente autorização assemblear.” 

Sem razão a ré, pois o Sindicato está legitimado, como
substituto processual, a atuar em nome de toda categoria que representa para a
defesa dos seus interesses, pois conforme se extrai do art. 8º, III da CF, os sindicatos
poderão representar os interesses individuais e coletivos das respectivas categorias, e
defender seus direitos, tanto administrativa, quanto judicialmente. 

Rejeito.

 

Da prescrição Bienal

 

Pontua a parte ré:

“A Reclamada argui a prescrição bienal para os reclamantes
substituídos que tiveram o seu contrato de trabalho rescindido há 2 (dois) anos ou
mais, em apreço ao disposto no art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Republicana. 

Assim, configurada a ocorrência da prescrição bienal para os
reclamantes substituídos nessa situação relatada, nos termos do disposto na
Constituição Federal de 1988, artigo 7º, inciso XIX, c/c artigo 11 da CLT, deve ser extinto
o feito com exame de mérito, fulcrado no art. 487, inciso II, do CPC.”

  Sendo assim, fica reconhecida a prescrição bienal quanto às
pretensões firmadas para os substituídos que tiveram os seus contratos de trabalho
rescindidos há 02 anos, observando-se a data de ajuizamento da presente ação 12/02
/2021.

Pronuncio a prescrição bienal suscitada e   extingo o processo,
em relação a estes, com resolução do mérito, conforme disposto no art. 11 da CLT
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Da prorrogação da licença-maternidade e da fruição das férias
ao final do período

Afirma a parte autora (Sindicato) que foram retirados diversos
direitos que antes estavam previstos nos Acordos Coletivos de Trabalho
sequencialmente celebrados com a empresa acionada dentre eles a prorrogação da
licença-maternidade e a fruição das férias ao final da aludida licença.

Em razão disso, postula, na presente demanda, a prorrogação
da licença-maternidade de 120 dias para mais 60 dias e a conciliação do início da
fruição das férias ao final da licença-maternidade nos termos editados na Norma
Interna Empresarial, aduzindo ainda:

No ano de 2019, após negociações malsucedidas pela renovação
do Acordo Coletivo de Trabalho vigente entre as Federações representativas dos
trabalhadores e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, foi instaurado
Dissídio Coletivo de Greve, tombado sob o nº 1000662-58.2019.5.00.0000, que, ao final,
resultou em Sentença Normativa (doc. 01), na qual se estabeleceram as condições que
regeriam a categoria no período subsequente.

Consoante decidido pelo TST naquela sentença normativa, fixou-
se prazo de 02 (dois) anos para sua vigência, de 1º de agosto de 2019 a 31 de julho de
2021. Ocorre, contudo, que a ECT obteve suspensão de liminar junto ao Supremo
Tribunal Federal (SL 1264), por meio da qual sustou-se a validade da Cláusula 79 da
sentença normativa, determinando a Suprema Corte que o prazo de vigência seria de
01 (um) ano, tendo, posteriormente, confirmado a liminar deferida, em sessão virtual
ocorrida entre os dias 14 e 21/8/2020.

Frustradas as negociações, houve movimento paredista iniciado
a partir das 22h:00 do dia 17/08/2020 pelos empregados, razão pela a ECT ajuizou
Dissídio de Greve, tombado sob o nº 1001203-57.2020.5.00.0000, que visava
estabelecer as condições que iriam reger a categoria profissional, após a perda da
vigência da sentença normativa nº 1000662-58.2019.5.00.0000, exaurida em 31/7/2020.

Julgado o Dissídio, restou retirada diversas cláusulas históricas
de Acordos Coletivos de Trabalhos pretéritos, conforme Sentença Normativa (doc. 02).

Ante a situação, a empresa demandada passou a negar direitos,
entre eles, a prorrogação da licença maternidade de 120 dias e a conciliação do início
da fruição das férias ao final da licença maternidade, por entender por ausência de
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previsão tanto na Sentença Normativa, tombada sob o nº 1000662-58.2019.5.00.0000,
com perda de vigência desde 01/08/2020, quanto a atual sentença normativa, com
vigência no período de 01/08/2020 a 31/07/2021.”

...

“Por disposição da Norma Interna Empresarial - Manual de
Pessoal dos Correios – MANPES (doc. 04), especificadamente Módulo 19, Capítulo 3,
anexo 2, com vigência em 23/12/2014, é previsto que, até o prazo de 30 dias antes do
término da licença maternidade de 120, a prorrogação por mais 60 dias, nos termos da
Lei nº 11.770/2008.”

...

“Portanto, nos termos do Normativo Interno Empresarial, para
fazer jus à prorrogação, por mais 60 dias, da licença maternidade de 120 dias, a autora
deverá solicitar a prorrogação no prazo de 30 dias antes do término da licença
maternidade”.

“Com a mesma redação, podemos apontar a Norma Interna
mais atualizada (doc. 05), Módulo 19, Capítulo 3, anexo 2, com vigência em 23/03/2018.”

Em sua defesa a ré alega que a prorrogação estava prevista em
sentença normativa que vigeu até 31/07/2020, conforme transcrito acima, por força do
decidido na suspensão de liminar proposta perante o STF.

Alega que não mais existindo previsão em acordo coletivo ou
sentença, o pedido invocado não mais possui eficácia jurídica, pontuando: 

“...considerando a prevalência do princípio da autonomia
coletiva da vontade, expresso no artigo 7°, XXVI, da CF/88, não pode o intérprete
ampliar o alcance da norma coletiva, se assim não foi negociado pelas partes. Desse
modo, extinto o direito postulado na exordial.”

...

“Outrossim, a reforma trabalhista estabeleceu no §3º, do artigo
614 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, a vedação à ultratividade da norma
coletiva: "Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo
coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo vedada a ultratividade". Decisão
diversa desafia a novel legislação, pois restou definido que as normas convencionais
não se incorporam aos contratos de trabalho de forma definitiva, isto é, não se opera a
ultratividade de suas cláusulas para além do período de vigência previsto na própria
norma.”
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Sustenta ainda o Sindicato que, apesar da exclusão da previsão
acerca do referido benefício, continua existindo o direito, por estar contido no Manual
de Pessoal (Manpes), que é regulamento da empresa e que este continua em vigência,
razão pela qual os empregados continuam fazendo jus ao benefício.

Analiso.

Inicialmente, observa-se que a defesa não faz referência à
Norma Interna que prevê a prorrogação da licença-maternidade para mais 60 dias e a
conciliação do início da fruição das férias ao final da licença-maternidade, apenas
argumenta que não é possível restabelecer cláusula prevista em Sentença Normativa
que não tem mais vigência, sob pena de conferir a ultratividade, banida do
ordenamento jurídico.

Na presente hipótese, não se pretende discutir, a autoridade da
decisão do C. TST, através da Sentença Normativa, proferida nos autos do processo nº
1000662-58.2019.5.00.0000, no intuito de declarar nulidade ou afastar a aplicabilidade
de cláusula fixada.

O regulamento da empresa (Manpes), de fato, tem previsão do
benefício em seu texto (Anexo 2), conforme se constata através do documento de ID.
cd7f91e - Págs. 11 e 12.

Vale ressaltar que o texto do MANPES em vigor, determina a
adoção do benefício em questão como cláusula contratual, ali  expressa a intenção da
contratante empregadora, pois, em síntese fixa as diretrizes para a percepção da
referida  prorrogação da licença-maternidade  e o início da fruição das férias ao final
desta licença.

A MANPES possui eficácia plena e aplicabilidade direta, imediata
e integral e, portanto, não dependendo, para a produção dos seus efeitos, buscar
algum requisito e/ou condição na norma coletiva, pois traz, em si, o direito vindicado,
daí sua aplicabilidade imediata, após a sua vigência, para que as obreiras substituídas
façam jus à prorrogação da licença-maternidade de 120 para mais 60 dias e a
conciliação do início da fruição das férias ao final da licença-maternidade.

Mesmo que a Sentença Normativa, exarada no DC nº 1000662-
58.2019.5.00.0000, tenha perdido a sua vigência a partir de 1º de agosto de 2020, o
regulamento interno que institui a prorrogação da licença-maternidade e a fruição das
férias ao final da dita licença continuou vigente.
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1.  

2.  

Além disso, incorporada ao regramento interno da ré a norma
tomou contornos próprios, fazendo parte de direitos previstos no Manual de Pessoal
dos Correios – MANPES.

A ré, conforme consulta anexada aos autos id.: be08081, não é
integrante do Programa Empresa Cidadã, conforme Lei 11.770/2008, contudo, como se
sabe, a concessão de benefícios constitui mera liberalidade da ré, todavia, quando
criada uma política interna acerca de determinada situação, os empregados
incorporarão ditas vantagens aos seus contratos. 

Sendo assim, torno definitiva o pedido de tutela de urgência,
determinando que seja prorrogada a licença- maternidade de 120 dias, por mais 60
dias e conciliação do início da fruição das férias ao final da licença-maternidade nos
termos editados na Norma Interna Empresarial, respeitados os requisitos: 

Em relação à prorrogação da licença, requerimento no prazo de 30 dias antes do
término do período da licença- maternidade;
Em se tratando da conciliação do início da fruição das férias ao final da licença-
maternidade, deve observar o período aquisitivo das férias, permitindo, assim,os
ajustes necessários.

Do pedido de antecipação de tutela

Requereu a parte autora a tutela de urgência para que fosse
restabelecida a prorrogação da licença-maternidade de 120 dias, por mais 60 dias e a
conciliação do início da fruição das férias ao final da licença-maternidade, nos termos
da Norma Interna Empresarial.

Tendo em vista os fundamentos acima em relação ao direito
material, aliado ao fato de também estarem presentes os pressupostos para tutela de
urgência, defiro o pedido de Antecipação da Tutela Jurisdicional, determinando que a
empresa ré conceda a prorrogação da licença-maternidade de 120 dias, por mais 60
dias e a conciliação do início da fruição das férias ao final da licença-maternidade, nos

 termos da Norma Interna Empresarial.

Dos honorários sucumbenciais

Quanto aos honorários, transcrevo:

“RECURSO ORDINÁRIO. HONORÁRIOS SINDICAIS. É devido o
pagamento de honorários sindicais pela parte vencida,no caso de ação ajuizada pelo
sindicato autor na qualidade de substituto processual, visando aplicação de penalidade
à empresa reclamada por violação a norma coletiva, em face de haver obrigados os
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seus empregados a laborem em feriados vedado pelo instrumento coletivo, conforme
entendimento sedimentado na Súmula nº 219, III, do C.TST. Recurso empresarial
improvido. (Processo: RO - 0001436-42.2017.5.06.0313, Redator: Paulo Alcantara, Data
de julgamento: 30/04/2019, Segunda Turma, Data da assinatura: 30/04/2019) (TRT-6 -
RO: 00014364220175060313, Data de Julgamento: 30/04/2019, Segunda Turma)”

Registramos que na fixação dos honorários adotamos o
entendimento contido na decisão TST-RR-1000300-33.2016.5.02.0444 ( Ministro Relator
Evandro Pereira Valadão Lopes, julgado em 26.5.2021). Na aplicação do princípio da
sucumbência parcial e principio da causalidade, “a redução do pedido do autor não
comporta influência sobre o princípio fundamental da responsabilidade pelas
despesas, que se carreiam ao vencido, como a única parte que deu causa ao
processo...”.   Noutras palavras, não é parcialmente sucumbente, mas, sim, vencido,
quando a pretensão da parte autora é acolhida em menor extensão, posto que não
retira da parte adversa ter sido o responsável pela geração do processo, ou seja,
ensejado a sua CAUSA.

Nos moldes do art. 791-A da CLT, passou a ser devido o
pagamento de honorários de 5% a 15%. Entretanto, é dever do magistrado o exame do
seu escalonamento, evitando-se injustiças. No caso em tela: a) processo tem nível
médio; b) exige exame de muitos documentos, ou seja, instrução ativa para as partes;
c) os advogados da parte autora e réu demonstram diligência e ímpeto de comprovar
suas teses. 

 Fixo em 10% de honorários de sucumbências em prol da parte
autora sobre o valor do condeno. 

Não há honorários sucumbenciais em prol da parte ré,
considerando a vitória total da parte autora. 

 

   DISPOSITIVO

POSTO ISTO, decide a Juíza da VARA DO TRABALHO DE
LIMOEIRO-PE:   

Acolher a prescrição bienal  arguída  pela reclamada para, com
fulcro no art. 7º, XXIX, da Constituição da República,  quanto às pretensões firmadas
para os substituídos que tiveram os seus contratos de trabalho rescindido há 02 anos,
observando-se a data de ajuizamento da presente ação 12/02/2021, e extinguir a parte
da postulação atingida com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC e 11-
A da CLT.  
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Julgar  as postulações da parte reclamantePROCEDENTES 
  SINDICATO DOS TRAB NAS EMP DE CORREIOS EMP E SIM DE COM DE LOGISTICA

em face de POSTAL, DE COR EXP TEL, CONS DA ECT QUE PRESTAM SERV NO EST DE PE 
  para tornar definitiva aEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,

antecipação da tutela, condenando   a ré a conceder a prorrogação da licença-
maternidade de 120 dias, por mais 60 dias e conciliação do início da fruição das férias
ao final da licença-maternidade nos termos editados na Norma Interna Empresarial,

 como se aqui estivessem transcritos, sobrespeitados os requisitos delineados acima,
pena de multa diária, por empregada, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
reversível ao FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Custas, pela reclamada, no valor de R$ 1.000,00, calculadas
sobre o valor de R$ 50.000,00.  Isento o reclamado.

Intimem-se as partes.

Intime-se a União, acaso ultrapassada a alçada.  

Encerrada a audiência.  

E, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada.  

 

 

LIMOEIRO/PE, 06 de julho de 2021.

ANA MARIA SOARES RIBEIRO DE BARROS
Juíza do Trabalho Titular
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