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ILEGITIMIDADE ATIVA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Nos termos
do artigo 872, parágrafo único, da CLT, tanto os empregados quanto
os sindicatos profissionais, independentemente de outorga de poderes
de  seus  associados,  podem  apresentar  reclamação  para  o
cumprimento pelo emopregador de Sentença Normativa, tratando-se ,
assim, de legitimidade concorrente. No caso da lide, em abstrato, o
reclamante  pleiteia  em  nome  próprio  o  cumprimento  de  direito
individual  homogêneo  reconhecido  em  Dissídio  Coletivo,  sendo  o
próprio  titular  do  direito  pleiteado.  Além  disso,  é  assegurada  a
assistência pelo sindicato profissional, ao qual cumpre a defesa dos
interesses da categoria,  individuais e metaindividuais (art.  8º,  III  da
CF). Do mesmo modo, não colhe eco a arguição de inépcia por não
ter indicado os empregados substituídos da presente ação, porquanto
a  sua  legitimidade  para  satisfação  dos  direitos  individuais
homogêneos, como é o caso dos autos, está assegurada pelo artigo
8º, III, da CF c/c o art. 81, da Lei nº 8.078/90. Além disso, o Tribunal
Superior  do  Trabalho  tem  decidido  reiteradamente  que  é
desnecessária a indicação do rol dos substituídos para validação de
sua  substituição/representação  processual.  Preliminares  que  se
rejeitam.

Recurso Ordinário da reclamada pretendendo a reforma da r. sentença

(integrada pela de embargos), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da reclamatória.

Irresignação  fundada,  em  síntese,  nos  seguintes  pontos:  (I)  inépcia  da  petição  inicial;  (II)

prescrição total; (III) diferenças salariais - piso salarial - parcelas vencidas e vincendas - retificação

da CTPS; e (IV) honorários advocatícios.

Recurso Ordinário do sindicato autor requerendo a reforma da decisão

quanto aos seguintes temas: (I) prescrição quinquenal; (II) extensão da Sentença Normativa aos

ocupantes do cargo de Gestor de Trânsito; e (III) honorários advocatícios.
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Foram apresentadas contrarrazões.

O  número  das  folhas  refere-se  ao  download  dos  documentos  em

arquivo pdf, em ordem crescente.

É o relatório.

V O T O

1. Juízo de admissibilidade

Preparo recolhido. Por tempestivos e regulares, conheço dos apelos.

2. Preliminares. Inépcia da petição inicial e ilegitimidade ativa

Nos  termos  do  artigo  872,  parágrafo  único,  da  CLT,  tanto  os

empregados quanto os sindicatos profissionais,  independentemente de outorga de poderes de

seus  associados,  podem apresentar  reclamação  para  o  cumprimento  de  Sentença  Normativa

descumprida pelo empregador, tratando-se de legitimidade concorrente.

No caso da lide, em abstrato, o reclamante pleiteia em nome próprio o

cumprimento de direito individual homogêneo reconhecido em Dissídio Coletivo, sendo, portanto, 

o  próprio  titular  do  direito  pleiteado.  Além disso,  é  assegurada sua assistência  pelo  sindicato

profissional, ao qual cumpre a defesa dos interesses da categoria, individuais e metaindividuais

(art. 8º, III da CF).

Não prospera a invocação da OJ 188, da SBDI-1,  do C. TST, pois

esta, ao vedar, em ação individual, a rediscussão de direito reconhecido em sentença normativa,

apenas preceitua o cabimento da ação de cumprimento para a concretização do mencionado

direito, exatamente como ocorreu no presente caso.

Do mesmo modo, não colhe eco a arguição de inépcia por não ter

indicado  os  empregados  substituídos  da  presente  ação,  porquanto  a  sua  legitimidade  para

satisfação dos direitos individuais homogêneos, como é o caso dos autos, está assegurada pelo

artigo 8º, III, da Constituição Federal de 1988 c/c o art. 81, da Lei nº 8.078/90.

Além  disso,  o  Tribunal  Superior  do  Trabalho  tem  decidido

reiteradamente que é desnecessária a indicação do rol dos substituídos para validação de sua

substituição/representação processual. Verbi gratia:
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"RECURSO DE  REVISTA.  INÉPCIA  DA  INICIAL.  SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.  AUSÊNCIA  DO  ROL  DOS  SUBSTITUÍDOS.  A
controvérsia  cinge-se  a  se  definir  se  o  sindicato,  ao  atuar  como
substituto  processual  na  defesa  dos  direitos  dos  trabalhadores
necessita  juntar  com  a  petição  inicial  o  rol  dos  substituídos.  Esta
Corte, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,  tem
entendimento no sentido de que o art. 8º, III, da Constituição Federal
outorga legitimidade aos sindicatos para atuar na defesa de direitos
individuais  dos  empregados  da  categoria  de  forma  ampla,  sendo
desnecessário que a entidade sindical apresente o rol de substituídos.
Precedentes. Incidência da Súmula 333/TST. Recurso de revista não
conhecido.  (...)  SUBSTITUIÇÃO  PROCESSUAL.  AUSÊNCIA  DE
AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS. Conforme já salientado, diante
do entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que a substituição
processual, nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal é ampla,
esta Corte tem entendimento de que não é necessária a autorização
dos substituídos na busca dos interesses da categoria, aqui entendido,
também  o  ajuizamento  de  ações  judiciais.  Incidência  da  Súmula
333/TST.  Recurso  de  revista  não  conhecido.  (...)"(Processo:  RR
2158009620085090303. Relator: Alexandre de Souza Agra Belmonte.
Julgamento: 22/04/2015. Órgão Julgador: 3ª Turma. Publicação: DEJT
24.04.2015 - g.n.).

Por fim, de ser afastada a arguição de carência de ação, porquanto

estão presentes as condições da demanda, haja vista que as partes são legítimas e o interesse

processual está presente (art. 485, VI, do CPC). Rejeito.

3. Matéria comum. Prejudicial de mérito. Prescrição

No  caso  em  apreço,  o  autor  postula  o  cumprimento  de  direito

reconhecido nos autos do Dissídio Coletivo de Greve de nº 0007053-02.2013.5.02.0000, transitado

em julgado em 19/9/2018, sendo essa a data a ser considerada para cálculo da prescrição, nos

moldes da Súmula 350 do C. TST -- anotando, ainda, que a demanda foi ajuizada em 6/8/2020,

razão pela qual não haveria prescrição total a ser reconhecida.

Demais  disso,  também  não  há  falar  no  acolhimento  da  tese  de

prescrição  total,  porquanto  restou  evidenciado  que  a  discussão  em tela  se  refere  a  parcelas

previstas em lei e de trato sucessivo, circunstância que atrai a aplicação do quanto disposto no

artigo 11, § 2º, da CLT, in verbis:

"Art.  11. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de
trabalho prescreve em cinco anos para os trabalhadores urbanos e
rurais,  até  o  limite  de  dois  anos  após  a  extinção  do  contrato  de
trabalho. (Caput alterado pela Lei n° 13.467/2017 - DOU 14/07/2017)

(...)
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§  2°  Tratando-se  de  pretensão  que  envolva  pedido  de  prestações
sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado,
a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também
assegurado  por  preceito  de  lei.  (Parágrafo  incluído  pela  Lei  n°
13.467/2017 - DOU 14/07/2017)."

Nesse mesmo sentido, o C. Tribunal Superior do Trabalho, por meio

da  Súmula  294,  já  entendia  alhures  que  em demandas  que  envolvam pedido  de  prestações

sucessivas  decorrentes  de  alteração  do  pactuado  por  ato  único  do  empregador  aplica-se  a

prescrição total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por lei, como ocorre

no  presente  feito  (Lei  4.950-A/66  -  salário-mínimo  dos  profissionais  de  engenharia).  Nego

provimento ao recurso da reclamada.

Por outro lado, a perda da pretensão pela inércia do titular no prazo

que a lei considera ideal para o exercício do direito de ação, no Direito do Trabalho, é de dois anos

após o fim do contrato, retroagindo cinco anos do ajuizamento da ação (art. 7º, XXIX, da CF e

Súm. 308, I, do C. TST), salvo quanto aos pedidos declaratórios, imprescritíveis nos termos do art.

11, § 1º, da CLT, observada a contagem especial das férias (art. 149 da CLT).

Portanto,  correto  o  marco  prescricional  quinquenal  declarado  na

origem.

A alegação do autor de que o ajuizamento da Ação Coletiva, em maio

de 2013, interrompeu a contagem de tal marco, não colhe eco no ordenamento jurídico vigente.

Nego provimento ao recurso do autor

4. Juízo de mérito

4.1. Matérias comuns

4.1.1.  Diferenças salariais  - piso  salarial  -  parcelas  vencidas  e
vincendas  -  retificação  da  CTPS  -  extensão  da  Sentença
Normativa aos ocupantes do cargo de Gestor de Trânsito

A reclamada insurge-se contra a r.  sentença que deferiu diferenças

salariais decorrentes da não observância do piso salarial dos engenheiros, consoante determinado

na decisão de Dissídio Coletivo (Processo nº 0007053.02.2013.5.02.0000).

O autor, por sua vez, pretende a extensão da Sentença Normativa aos

ocupantes do cargo de "Gestor de Trânsito".

Firefox https://pje.trt2.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/do...

4 of 10 21/02/2022 15:27



Pois bem. A Sentença Normativa transitada em julgado em 19/9/2018,

exarada nos autos do Dissídio Coletivo de Greve nº 0007053.02.2013.5.02.0000, reconheceu o

direito dos empregados da ré que exercem funções próprias de engenheiro ao piso salarial da

categoria, previsto na Lei 4.950-A/1966. Vejamos, pois:

"Por  fim,  no  que  tange  ao  pedido  de  fixação  do  piso  salarial  dos
empregados da Suscitada CET representados pelo Suscitado SEESP
(Engenheiros), esclareço que, não obstante a empresa e a entidade
sindical tenham ajustado que o pleito deveria ser objeto de negociação
direta, as tentativas de conciliação sobre o tema restaram infrutíferas,
motivo  pelo  qual  remanesce  conflito  neste  aspecto,  que  demanda
solução mediante a emissão de pronunciamento jurisdicional.

Ressalte-se,  a  propósito,  que  o  Dissídio  Coletivo  de  Greve  tem
natureza reconvencional, no qual o Suscitado pode apresentar pedido
contraposto. A pretensão formulada se reveste de cunho nitidamente
econômico, mas decorre diretamente do conflito instaurado e integra a
pauta  de  reivindicação  dos  empregados  engenheiros  da  Suscitada
CET, categoria profissional diferenciada representada pelo Suscitado
SEESP.

Não bastasse, o presente Dissídio Coletivo de Greve foi  instaurado
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, inicialmente objetivando
a manutenção regular do atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade,  tendo  em  vista  a  natureza  essencial  dos  serviços
prestados pela Suscitada CET no município de São Paulo, mas que
também requereu a apreciação da controvérsia estabelecida posterior
e exclusivamente entre os Suscitados CET e SEESP, consoante se
verifica  do  parecer  de  fls.  735/736  e  da  manifestação  oral  de  seu
representante  presente  na  Sessão  realizada  no  dia  23/10/2013
(certidão  de  fls.  743),  não  abrangida  no  acordo  firmado  com  a
participação e anuência destes e do Suscitado SINDVIÁRIOS.

Pois bem, quanto ao mérito da reivindicação, ao contrário do alegado
pela Suscitada CET, entendo que a estipulação de salário profissional
dos engenheiros em múltiplos do salário mínimo não afronta o art. 7º,
inciso IV da Constituição Federal de 1988, uma vez que tal violação
somente se materializaria mediante a fixação de correção automática
do salário pelo reajuste do salário mínimo, hipótese não retratada no
caso vertente.

Nesse  sentido,  conclui-se  que  o  art.  5º  da  Lei  nº  4.950-A/66  se
harmoniza  com  o  inciso  IV  do  art.  7º  da  Constituição  Federal,
entendimento, de resto, já consolidado no âmbito da Corte Superior,
consoante se infere da leitura da Orientação Jurisprudencial nº 71 da
SDI-II, verbis:

"AÇÃO  RESCISÓRIA.  SALÁRIO  PROFISSIONAL.  FIXAÇÃO.
MÚLTIPLO  DE  SALÁRIO  MÍNIMO.  ART.  7º,  IV,  DA  CF/88  (nova
redação)  -  DJ 22.11.2004.  A estipulação do salário  profissional  em
múltiplos  do  salário  mínimo  não  afronta  o  art.  7º,  inciso  IV,  da
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Constituição  Federal  de  1988,  só  incorrendo  em  vulneração  do
referido preceito constitucional a fixação de correção automática do
salário pelo reajuste do salário mínimo."

Por  conseguinte,  o  pedido formulado defiro  pelo  Suscitado SEESP,
para estabelecer  que o piso salarial  dos empregados da Suscitada
CET efetivamente exercentes de funções próprias da categoria dos
engenheiros obedecerá o disposto na Lei 4.950-A /1966."

Em sede de Embargos de Declaração opostos pela CET, acolhidos

parcialmente, foi proferido acórdão com o seguinte teor:

"ACORDAM os Juízes da Seção Especializada do Tribunal Regional
do Trabalho da 2ª Região, em: por unanimidade de votos ... DEFERIR
a reivindicação apresentada pelo Suscitado SEESP quanto ao piso
salarial dos empregados da Suscitada CET efetivamente exercentes
de funções próprias da categoria dos engenheiros, tudo nos exatos
termos e limites da fundamentação do voto do Relator (...)"

Pois bem. Em consonância com o edital do concurso público para o

cargo de "Analista de Transporte de Tráfego JR" (fl. 147), foram expressamente previstos como

pré-requisitos para o desempenho da função para a qual foi aprovado e admitido o reclamante:

certificado de conclusão do curso superior em Engenharia, Arquitetura ou Tecnologia e, também,

carteira ou certidão de registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -

CREA.

Estes  pré-requisitos  (diploma  em  Engenharia,  Arquitetura  ou

Tecnologia e registro no CREA) foram mantidos no edital do concurso público para o cargo de

"Gestor de Trânsito",  que segundo consta dos autos trata-se da atual denominação da função

desempenhada pelo obreiro (fl. 151).

Estas circunstâncias, de per si, fragilizam a tese da reclamada de que

os empregados na função de "Gestor de Trânsito" não exerciam atribuições típicas de engenheiro.

Além disso, o próprio Plano de Cargos, Carreira e Salários instituído

pela empresa ré descreve o cargo de "Gestor de Trânsito", após alteração de nomenclatura, com

atribuições próprias do profissional de engenharia:

"5.14 Gestor de Trânsito

Destinado às atividades de planejamento, projetos, desenvolvimento
tecnológico, implantação e manutenção de sinalização e operação de
trânsito.
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Pré-Requisito:  Superior  Completo em Engenharia  ou Arquitetura ou
Tecnologia  (conforme  modalidades  previstas  na  resolução  335  do
CONFEA) e registro no CREA." (fl. 97).

De igual  forma,  o  Perfil  Profissiográfico  Previdenciário  juntado pelo

reclamante aos autos demonstra que as funções por  ele  exercidas,  no cargo de "Analista  de

Transporte  e Tráfego Jr"  ou "Gestor  de Trânsito",  são próprias do profissional  de engenharia,

elaborando  projetos  operacionais,  planejamento,  desenvolvimento  tecnológico,  implantação  e

manutenção de sinalização e operação de trânsito.

E o artigo 7º, da Lei nº 5.194/66, que regula o exercício das profissões

de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo, dispõe:

"Art.  7º  As atividades e  atribuições profissionais  do engenheiro,  do
arquiteto e do engenheiro-agrônomo consistem em:

a)  desempenho  de  cargos,  funções  e  comissões  em  entidades
estatais, paraestatais, autárquicas, de economia mista e privada;

b)  planejamento  ou  projeto,  em geral,  de  regiões,  zonas,  cidades,
obras,  estruturas,  transportes,  explorações  de  recursos  naturais  e
desenvolvimento da produção industrial e agropecuária;

c)  estudos,  projetos,  análises,  avaliações,  vistorias,  perícias,
pareceres e divulgação técnica;

d) ensino, pesquisas, experimentação e ensaios;

e) fiscalização de obras e serviços técnicos;

f) direção de obras e serviços técnicos;

g) execução de obras e serviços técnicos;

h) produção técnica especializada, industrial ou agro-pecuária.

Parágrafo  único.  Os  engenheiros,  arquitetos  e  engenheiros
agrônomos  poderão  exercer  qualquer  outra  atividade  que,  por  sua
natureza, se inclua no âmbito de suas profissões." (grifei).

Sendo  assim,  as  atribuições  exercidas  no  cargo  de  "Analista  de

Transporte e Tráfego Jr" ou "Gestor de Trânsito" são inerentes às atividades desenvolvidas pelos

engenheiros, inclusive a graduação em Engenharia e a inscrição no CREA eram requisitos para o

exercício do cargo para o qual os empregados prestaram concurso e foram aprovados.

De outra parte a questão atinente à fixação do piso salarial nos termos

do artigo 5° da Lei n. 4.950-A/66 já foi apreciada nos autos do Dissídio Coletivo (Processo nº
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0007053-02.2013.5.02.0000) e, também, em sede de Recurso Ordinário, este último pelo C. TST,

que assim se pronunciou, in verbis:

"Nas  razões  do  recurso  ordinário,  a  Companhia  de  Engenharia  de
Tráfego - CET alega que a Corte Regional incorreu na violação dos
artigos 5º,  caput,  e 7º,  IV,  da Constituição Federal,  bem como não
observou  a  diretriz  da  Súmula  Vinculante  nº  4  do  STF,  quando
estabeleceu  para  os  engenheiros  que  lhe  são  vinculados  a
observância  do  piso  salarial  disposto  na  Lei  4.950-A/1966.  Em
consequência, requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que se
indefira a reivindicação do Sindicato dos Engenheiros no Estado de
São Paulo - SEESP de fixação de piso salarial para os empregados
engenheiros.

A compatibilidade da Lei nº 4.950-A/66 com o disposto no art. 7º, IV,
da  Constituição  Federal,  em que  se  veda  a  vinculação  do  salário-
mínimo para qualquer fim, constitui entendimento consolidado nesta
Corte Superior, conforme Orientação Jurisprudencial nº 71 da SBDI-2,
ratificado por recentes julgados da SBDI-1 (...)" (fls. 247/248).

Diante do trânsito em julgado da decisão supra, não há se discutir a

constitucionalidade do piso salarial previsto na Lei ° 4.950-A/66, importando dizer que também

adoto  posicionamento  no  mesmo sentido,  ou  seja,  que  o  salário  profissional  de  determinada

categoria pode ser estabelecido tendo como parâmetro o salário-mínimo, sendo vedada apenas

sua utilização como indexador de reajuste salarial. Inteligência da Orientação Jurisprudencial nº

71, da SDI-2, do C. TST

Destarte, os parâmetros de liquidação e determinação de retificação

da CTPS foram corretamente fixados na sentença.

Por derradeiro, a fim de que não se alegue existência de omissões no

julgado, saliente-se que não há ofensa aos artigos 5º, II, 37, caput, 39, caput,  da Constituição

Federal e demais dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela reclamada. Não

se trata de conceder aumento de vencimentos de servidores públicos pelo Poder Judiciário, nos

termos da Súmula 339 do E. STF, mas simplesmente aplicar a legislação pertinente (artigo 5° da

Lei n. 4.950-A/66).

O exercício da jurisdição por meio do qual se reconhece e se efetiva

um direito não configura ofensa às normas do inciso II do artigo 167 e dos incisos I e II do § 1º do

artigo 169, ambos da CF, pois as condicionantes e vedações ali expressas alcançam a atividade

do Administrador Público ou da Administração Pública e não do Estado-Juiz (jurisdição).

Firefox https://pje.trt2.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/do...

8 of 10 21/02/2022 15:27



Nesse contexto,  considerando que o cargo de "Gestor  de Trânsito"

exige formação superior  em engenharia e cuja descrição abrange atividades inerentes a essa

formação,  conclui-se que os empregados que exercem essa função ("Gestor  de Trânsito")  se

enquadram como empregado engenheiro, razão pela qual provejo o apelo do autor para estender

os efeitos da supracitada Sentença Normativa aos ocupantes do cargo de "Gestor de Trânsito".

Reformo parcialmente.

4.1.2. Honorários advocatícios

Ao contrário do que afirma a reclamada, o autor sucumbiu em parcela

mínima  dos  pedidos,  razão  pela  qual  não  são  devidos  honorários  advocatícios  a  cargo  do

reclamante. Inteligência do parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Do mesmo modo não colhe eco a insurgência autoral, porquanto os

honorários  advocatícios  sucumbenciais  foram  arbitrados  em  montante  razoável  (8%  do  valor

líquido da condenação) e dentro dos parâmetros estabelecidos na legislação celetista (artigo 791-

A, § 2º, da CLT). Nada a reformar.

5. Dispositivo

Ante  o  exposto,  ACORDAM  os  Magistrados  da  5ª  Turma  do

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em: CONHECER dos recursos interpostos pelas

partes, REJEITAR a preliminar de inépcia da petição inicial e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO

ao  da  reclamada  e  DAR PARCIAL  PROVIMENTO ao  do  autor  para  estender  os  efeitos  da

Sentença Normativa aos ocupantes do cargo de "Gestor de Trânsito" e contemplá-los com as

diferenças  salariais  e  consectários  deferidos  na  decisão  de  origem,  observados  os  mesmos

parâmetros fixados, nos termos da fundamentação do voto do relator. No mais, fica integralmente

mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

VOTAÇÃO UNÂNIME

Presidiu a sessão a Exma. Sra. Magistrada ANA CRISTINA L. PETINATI

Tomaram parte do julgamento os(as) Exmos(as). Magistrados(as) SIDNEI ALVES TEIXEIRA, SONIA
MARIA LACERDA e ANA CRISTINA L. PETINATI
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Relator: o Exmo. Sr. Magistrado SIDNEI ALVES TEIXEIRA

São Paulo, 07 de fevereiro de 2022.

Luiz Carlos de Melo Filho

Secretário da 5ª Turma

 SIDNEI ALVES TEIXEIRA
Desembargador Relator

A/s

VOTOS
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