EXMO.SR. DR. JUIZ DO TRABALHO DA SEGUNDA VARA DO
TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS - SC

PROCESSO –Nº 0000072-96.2014.5.12.0014

A

FEDERAÇÃO

NACIONAL

DOS

EMPREGADOS DE EMPRESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E SIMILARES – FENADADOS, entidade
sindical de grau superior, devidamente registrada junto ao Ministério do Trabalho e
Emprego desde 13 de março de 1990, sob o nº 24000.001829/90, CNPJ Nº
03.658.622/0001-08, neste ato representado por seu procurador infra-assinado, vem mui
respeitosamente à presença de V. Exa, nos autos do processo em epígrafe, movido pelo
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS DE SANTA CATARINA – SINDPD/SC, em cumprimento ao r. notificação de
fls., apresentar sua

C O N T E S T A Ç Ã O

o fazendo pelas razões de fato e de direito que passa a expor:
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DO RESUMO DA DEMANDA
Sindicato autor ingressou coma a presente Reclamação
trabalhista fundamentando que a empresa SERPRO, ora ré, recusou-se a negociar os
termos do instrumento coletivo da categoria representada pelo seu sindicato, o que
ocasionou a realização de greve por parte dos trabalhadores.
Afirma que a FENADADOS, firmou Acordo Coletivo de
Trabalho com a empresa SERPRO, o qual NÃO CONCORDOU COM OS SEUS
TERMOS,

REJEITANDO-O

EXPRESSAMENTE,

INCLUSIVE

COM

A

PROPOSTA DE COMPENSAÇÃO DE 50%, COM A UTILIZAÇÃO DA APPD E
ABONO DE 50% COM A CLÁUSULA 31ª DO ACT DOS DIAS DE GREVE
REALIZADA POR TODOS OS TRABALHADORES A NÍVEL NACIONAL.
O MM juízo concedeu a antecipação de tutela requerida
para que houvesse a suspensão dos descontos dos dias de greve.

DA REPRESENTAÇÃO DA FENADADOS ENQUANTO ENTIDADE
SINDICAL DE GRAU SUPERIOR
1. Falta com a verdade o sindicato autor em sua petição
inicial.
1.1.

O

Sindicato

autor

NUNCA

ENTABULOU

NEGOCIAÇÃO COLETIVA DIRETAMENTE COM A EMPRESA SERPRO, na
data-base da categoria. Como demonstraremos a seguir, compete exclusivamente à
FENADADOS entabular negociação com a empresa SERPRO e todas as empresa
públicas e sociedade de economia mista FEDERAL.
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Omitiu, maliciosamente, o Sindicato autor, que esta
matéria já foi objeto de julgamento junto ao Tribunal Superior do Trabalho, em
ação movida por ele mesmo.
2. A FENADADOS, fundada em 13 de março de 1990,
teve seu registro sindical conferido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, para
representar, em âmbito nacional, trabalhadores profissionais em tecnologia da
informação e processamento de dados. É portanto, entidade sindical de grau superior de
âmbito nacional.
Representa, nos termos da estrutura sindical brasileira as
entidades sindicais de primeiro.

Detêm em seus quadros, 17 sindicatos1, cuja

1

SINDPD-AM - Rua Emílio Moreira, 151 – Centro - Cep 69.020-040 Manaus – AM Tel.: (92) 32337770 Fax: (92) 3622-1567 Email: sindpd_amazonas@yahoo.com.br SINDADOS-BA - Rua Bela Vista do
Cabral, 378 – Nazaré Cep 40.055-000 Salvador – BA - Tel.: (71) 3241-8606 / 3241-8344 - Email:
sindadosba@sindadosba.org.br - Site: www.sindadosba.org.br ; SINDPD-CE - Av. Tristão Gonçalves,
1250 – Centro
- Cep 60.015-001 Fortaleza – CE - Tel/Fax: (85) 3252-4771 -Email:
sindpdce@sindpdce.org.br -Site: www.sindpdce.org.br ; SINDPD-DF - SDS Ed. Venâncio V, loja 4 Cep 70.393-900 Brasília – DF - Telefax: (61) 3225-8029 / 3225-8089 Email: sindpd-df@sindpd-df.org.br
Site: www.sindpd-df.org.br ; SINDPD-ES - Rua General Osório, Ed. Portugal, salas 1001 a 1003 –
Centro - Cep 29.020-000 Vitória – ES - TeI.:(27) 3322-4988 / 3322-4645 - Email: sindpdes@sindpdes.org.br - Site;SINDPD-GO - Avenida Paranaíba, nº 120 - Setor Central - Goiânia - GO TeI.:(62) 32238649, Email: sindpdgo@terra.com.br ; SINDPD-MA - Av. Jerônimo de Albuquerque, 3719, Ala "A",
salal 4, Térreo, Casa do Trabalhador – Calhau - Cep 65.074-220 São Luis – MA, Telefax: (98) 3236-9927
- Email: sindpdma@yahoo.com.br; SINDADOS-MG -Rua David Campista, 150 - Floresta , Cep 30.150090 Belo Horizonte – MG, Tel.: (31) 3237-7600 Fax: (31) 3237-7601, Email: sindadosmg@hotmail.com
,Email: sindados@sindados-mg.org.br ,Site: www.sindados-mg.org.br; SINDPD-MT - Caixa Postal 6031
- Agência CPA 2, Cep 78.055-970 Cuiabá - MT ,Tel.: (65) 3644-1360 Fax: (65) 3644-1892, Email:
sindpdmt@cepromat.com.br ;SINDPP-PA - Av. José Bonifácio, 959 - São Brás, Cep 66.063-010 BelémPA ,Tel.:(91) 3249-0427 - 3249-0486, sindpdpa@amazon.com.br,Site: www.sindpdpa.org.br; SINDPDPB - Rua Miguel Couto, 135 Sala 204/205 – Centro - Cep 58010-770 João Pessoa – PB, Telefax: (83)
3241-8720, Email: sindpdpbjp@gmail.com,Site: www.sindpdpb.org.br; SINDPD-PE - Rua Bispo
Cardoso Aires, 111 - Boa Vista - Cep 50.050-100 Recife – PE - Telefax: (81) 3421-3818,Email: Site:
www.sindpdpe.org.br; SINDPD-PI - Rua 19 de Novembro, 68-Sul – Centro -Cep 64.001 - 470 Teresina
– PI, Tel.: (86) 3221-1142 Fax: (86) 3221-4555, Email: sindpdpi@terra.com.br,Site:
www.sindpdpi.hpg.com.br; SINDPD-PR - Rua Deputado Mário de Barros, 924 – Juvevê, Cep 80.530280 Curitiba – PR, Tel.: (41) 3254-8330 Fax: (41) 3254-8308, Email: sindpdpr@companheiro.org.br,
Site: ;SINDPD-RJ - Av. Presidente Vargas, 502 - 12º andar – Centro, Cep 20.071-000 Rio de Janeiro –
RJ, Tel.: (21) 2516-2620 Fax (21) 2516-5668, Site: www.sindpdrj.org.br; SINDPD-RN - Rua Princesa
Isabel (Galeria Princesa Isabel), Nº. 523 - Sala 206, Cidade Alta – Centro - Cep 59025-400 Natal – RN,
Tel.: (84) 3086-3866 - (84) 8808-5458, Email: sindpdrn@rn.gov.br; SINDPD-SE - Rua de Pacatuba, 254
- Ed. Paulo Figueiredo, sala 1001, Cep 49.010-900 Aracaju – SE, Tel.: (79) 3211-9490, Email:
sindpdse@infonet.com.brSite: www.sindpdse.org.br .
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representatividade nacional atinge aproximadamente 1.000.000 um

milhão de

trabalhadores2.
2.1. A FENADADOS é a única representante legal, de
grau superior, de âmbito nacional, da categoria profissional da tecnologia da
informação e processamento de dados3.
2.2. O Poder judiciário, em mais de uma oportunidade,
já se manifestou sobre o âmbito de representação sindical da FENADADOS,
conferindo-lhe a representação nacional4.
Nos autos da Ação Cautelar Inominada, interposta pelo
pelo sindicato autor, Sindicato dos Empregados de Processamento de Dados do Estado
de Santa Catarina – SINDPD-SC e Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de
Dados no Estado do Rio Grande do Sul, SINDPPD-RS e em desfavor da empresa
SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados, teve como pedido:

2

Abrange as seguintes atividades: de reparação e manutenção de computadores e de equipamentos
periféricos, tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na
internet, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador (softwares) customizáveis,
desenvolvimento e licenciamento de programas de computador (softwares) não-customizáveis, tecnologia
da informação, consultoria em tecnologia da informação, prestadores de serviços em informática e
tecnologia da informação, Lotéricas, Lan House, portais, provedores de conteúdo e outros serviços de
informação na internet, provedores de acesso à internet, que manipulam, processam, organizam, guardam,
constroem ou utilizam soluções em equipamentos eletrônicos e computadores e de todas as atividades que
utilizam a computação em seu processo, serviços de informática, birôs, casas “softwares”, casas de
sistemas, consultoria de sistemas, educação em informática, comércio, aluguel e manutenção de
equipamentos de informática.
3
Somente os sindicatos de Santa Catarina, Rio Grande Sul e São Paulo, não são filiados à FENADADOS.
4
“No caso concreto, é incontroverso que não há Confederação no âmbito da categoria profissional
representada pela Federação-autora. Tal conclusão se obtém, inicialmente, por uma questão processual. A
segunda ré confirma que algumas cotas-parte da confederação foram repassadas à autora, pelo fato de que
no código de alguns sindicatos não havia indicação de confederação, o que leva-nos a concluir que a
segunda ré não se insurge em relação à tese da autora. Não obstante isso, a única Confederação suscitada
indiretamente nas defesas, foi a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, a qual não pode
aglutinar a federação-autora, por razões óbvias. A categoria representada pela autora tem identidade
própria, com particularidades como peculiaridades na formação dos profissionais, na oferta de mão-deobra, na distribuição regional das empresas e respectivos empregados, que a distinguem totalmente dos
trabalhadores no comércio. Aliás, os empregados em empresas de processamento de dados e afins podem
se situar no segmento da indústria, comércio, mas principalmente na área dos serviços. Daí porque a
especificidade da categoria justificaria que ela não fosse representada pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Comércio. (TRT-10-0042600-21.2008.5.10.0012).
SHIS - QL 02, Conjunto 7, Casa 14, Lago Sul, Brasília-DF, CEP: 71.610-075
Fones: 61 3366 4744 | 3365 5206 | 3364 0871

SEJA DETERMINADO AO SERPRO QUE RECEBA EM REUNIÃO
OFICIAL DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA OS SINDICATOS
REQUERENTES A FIM DE RESPONDER SOBRE A PAUTA
PREVIAMENTE APRESENTADA, REFERINDO-SE A CADA UM DOS
ITEMS PEDIDOS NA MESMA E OFERRECENDO SUAS
JUSTIFICATIVAS CONFORME ENTENDER CONVENIENTE, COM
AVISO DE 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA DA DATA DA
REUNIÃO5. (a caixa alta é do original)
O Tribunal Superior do Trabalho, através da Seção de
Dissídios Coletivos, assim decidiu:

[...]
O direito sindical brasileiro, em conformidade com o artigo 8º e seus incisos,
da Constituição Federal, está baseado nos seguintes princípios: a) liberdade
sindical e de sindicalização; b) unicidade sindical; c) sistema confederativo
de representação em três graus: sindicato, federação e confederação; d)
delimitação territorial e categorial de representação.
As relações coletivas de trabalho, segundo a extensão dos interesses
abstratos em causa, terão como sujeitos as entidades de qualquer grau e, em
circunstâncias especiais, as entidades empregadoras.
Assim, se o interesse é local, integrarão a relação processual as entidades de
primeiro grau: sindicatos. Se os interesses são regionais ou, em regra,
estaduais, e transcendem os limites de representação do sindicato, intervêm
as federações. Se de âmbito maior aos limites de representação das
federações, a relação processual será integrada pelas confederações.
Na hipótese, o dissídio coletivo de greve e de natureza econômica foi
ajuizado por empresa pública sediada em vários estados do país, com quadro
de carreira organizado em nível nacional, perante federação que, na forma
da lei, está legitimada a representar em juízo a totalidade dos
empregados da Suscitante, no tocante aos conflitos coletivos de trabalho, a
ensejar decisão unitária para toda a categoria econômica e profissional
envolvida.
A propósito, consta do Estatuto da FENADADOS:
-ART. 1º - A Federação Nacional dos Empregados em
Empresas
e
Órgão
Públicos
e
Privados
de
Processamento de Dados Serviços de Informática e
Similares - FENADADOS, com sede e foro no Distrito
Federal, e constituída sem fins lucrativos, por
prazo
indeterminado,
para
fins
de
estudo,
organização, coordenação, proteção e representação
legal da categoria dos Empregados nas Empresas e
Órgãos Públicos e Privados de Processamento de
Dados, Serviços de Informática e Similares.(NR)
5

Cópia da inicial anexada à presente.
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(...)
ART. 2º São prerrogativas da Federação:
a) representar os interesses da categoria e de
Sindicatos associados e as pessoas físicas a eles
associados,
estabelecendo
negociações
com
a
representação da categoria econômica visando a
obtenção
de
melhorias
para
a
categoria
profissional;
[...]
Ora, seguindo o critério da amplitude territorial
do interesse coletivo envolvido, já assentado pela
jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, é
inegável reconhecer a legitimidade de representação
sindical dos empregados do SERPRO a apenas uma
entidade, também de nível nacional: a FENADADOS.
Atente-se, ademais, que a legitimidade que ora se
confere à FENADADOS garante um tratamento isonômico
para todos os trabalhadores, independentemente do
local onde prestem serviços.6.
(o realce é do original)

O Sindicato autor interpôs Recurso Extraordinário, que
fora inadmitido, tendo transitado em julgado a ação em 26 de setembro de 20127.

2.3

Temos,

portanto,

como

incontroversa

a

representação sindical de âmbito nacional da FENADADOS/requerida, quer pelo
registro sindical conferido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, quer por
decisões judiciais já proferidas.

DA REPRESENTAÇÃO DA FENADADOS COMO ATOR EXCLUSIVO
DO PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE EMPRESAS
PÚBLICAS, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DE ÂMBITO
NACIONAL COM QUADRO DE CARREIRA NACIONAL
3. Há mais de 25 (vinte e cinco) anos a FENADADOS
6

TST-CauInom- 3355-13.2011.5.00.0000, publicado no DJe de 02/03/2012, doc. anexado à presente.
Saliente-se, por oportuno, que a FENADADOS sequer fora chamada à lide.
7
Andamento processual anexado à presente.
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detém a representação no processo de negociação coletiva das empresas públicas,
sociedade de economia mista de âmbito nacional e com quadro de carreira nacional.
Com a empresa SERPRO negocia desde o ano de 1989.
A representação da Fenadados para proceder ao processo
de negociação coletiva no âmbito das empresas públicas, sociedade de economia mista
de âmbito nacional e com quadro de carreira nacional como mencionado acima, decorre
não de uma posição meramente política de concessão dos sindicatos, mas de
procedimento legalmente institucionalizado, demonstrado acima.
O próprio Tribunal Superior do Trabalho se posiciona
desta forma há pelo menos 30 (trinta anos), ou seja, mesmo antes da constituição de
1988 a jurisprudência unânime do Tribunal Superior do Trabalho é no sentido de que,
quando se tratar de empresas de âmbito nacional com plano de cargos e salários
instituídos, compete à entidade de âmbito nacional estabelecer a negociação coletiva e
suscitar Dissídio Coletivo, originariamente, à Seção de Dissídios Coletivo do TST8.
Citamos, para maior compreensão, a jurisprudência do
Tribunal Superior do Trabalho:
EMENTA
LEGITIMIDADADE ATIVA DO SINDICATO SUSCITANTE.
A jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que, excluindo-se as exceções
previstas em lei, quando a sentença abranger a jurisdição de mais de um Regional, a
competência para o julgamento do dissídio passa para o TST. A legitimidade para
causa deixa de ser do sindicato, deslocando-se para a federação ou confederação.
8

O artigo 2º, I, “a” da Lei 7.701/88, dispõe que: [...] artigo 2º - Compete à seção especializada de dissídios
coletivos, ou seção normativa: I – originariamente: a – conciliar e julgar os Dissídios Coletivos que
excedam a Jurisdição dos Tribunais Regionais do Trabalho e estender ou rever sua próprias sentenças
normativas, nos casos previstos em lei; (o realce é meu) No mesmo sentido, dispõe o artigo 69 do
Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, in verbis: [...] Seção I Das Disposições Gerais Art.
69. Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar, conciliar e julgar, na forma da lei, em
originário ou recursal ordinário ou extraordinário, as demandas individuais e os dissídios coletivos entre
trabalhadores e empregadores que excedam a jurisdição dos Tribunais Regionais, os conflitos de
direito sindical, bem assim outras controvérsias decorrentes de relação de trabalho e os litígios relativos
ao cumprimento de suas próprias decisões, de laudos arbitrais e de convenções e acordos”.(o realce é
meu)
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Acolhimento da preliminar de ilegitimidade argüida pela Suscitada, da Tribuna,
extinguindo o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 267, inciso VI,
do CPC.
(Processo TST-DC nº 653430/2000; Partes: SUSCITANTE: SINDICATO DOS
TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS SIMILARES E
AFINS DOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE - SINDIFERRO.
SUSCITADA: FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A – FCA. Redator
designado MINISTRO ALMIR PAZZIANOTTO PINTO; Publicado no DJ de 1502-2002). O realce é meu.
PROC. Nº TST-AG-DC-149665/2004-000-00-00.6
PUBLICAÇÃO: DJ - 11/11/2005
Partes: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO ESTADO
DE SÃO PAULO
S.A. - ITAPETININGA E REGIÃO E OUTROS, SINDICATO NACIONAL DOS
FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO
E OUTRA, ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - BELO HORIZONTE E OUTROS,
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS
DE UBERLÂNDIA E REGIÃO, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE ASSIS E REGIÃO e Agravados
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.BANESPA, CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE CRÉDITO
CONTEC, FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DOS ESTADOS DE SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL E
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
PROC: DC
NUM: 112595
ANO: 1994
ORIGINÁRIO TST
SUSCITANTE: EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA
PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV.
SUSCITADA:
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS EM
EMPRESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS DE
INFORMATICA E - FENADADOS.
RELATOR :JUIZ CONVOCADO RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Publicado no DJ de 01 07 1994 PG: 17696
GREVE - QUANDO DEVE SER CONSIDERADA ABUSIVA: NÃO
PAGAMENTO DOS DIAS PARADOS. A DATAPREV, PORQUE É UMA
EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIGADOS A SERVIÇOS
ESSENCIAIS, SEUS SERVIÇOS OU ATIVIDADES SÃO CONSIDERADOS
ESSENCIAIS. CONSEQUENTEMENTE, EM HAVENDO DELIBERAÇÃO DE
DEFLAGRAÇÃO DE GREVE ENVOLVENDO SEUS EMPREGADOS, DEVE
SER OBSERVADO O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO TREZE DA LEI SETE
MIL SETECENTOS E OITENTA E TRES, DE VINTE E OITO DE JUNHO DE
OITENTA E NOVE, COMO DEVE SER GARANTIDA, DURANTE A GREVE,
A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDISPENSAVEIS AO ATENDIMENTO
DAS NECESSIDADES INADIAVEIS DA COMUNIDADE. - DE DIREITO,
NÃO DEVE SER DEFLAGRADO MOVIMENTO PAREDISTA SE AINDA NÃO
FRUSTRADA A NEGOCIAÇÃO (ARTIGO TERCEIRO DA LEI SETE MIL
SETECENTOS E OITENTA E TRES E OITENTA E NOVE). - SE A LEI IMPÕE
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QUE O ESTATUTO DA ENTIDADE SINDICAL DEVERA PREVER AS
FORMALIDADES DE CONVOCAÇÃO E "QUORUM" PARA A
DELIBERAÇÃO TANTO DE DEFLAGRAÇÃO QUANTO DE CESSAÇÃO DE
GREVE (PARAGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO QUARTO DA LEI DE
GREVE), DEVE A ENTIDADE SINDICAL DEMONSTRAR QUE TAIS
EXIGENCIAS FORAM CUMPRIDAS, NÃO APENAS PARA A PARTE
ADVERSA NO LITIGIO, MAS PARA O ORGÃO JUDICIARIO A QUEM
COMPETIR CONCILIAR E JULGAR O DISSIDIO. - A NÃO OBSERVANCIA
DESSES E DE OUTROS REQUISITOS FORMAIS, PREVISTOS NA LEI,
LEVAM À DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE UMA GREVE (ARTIGO
QUATORZE DA LEI SETE MIL SETECENTOS E OITENTA E TRES DE
OITENTA E NOVE). - A PARTICIPAÇÃO EM GREVE SUSPENDE O
CONTRATO DE TRABALHO, O QUE
SIGNIFICA DIZER QUE OS
EMPREGADOS NÃO ESTÃO OBRIGADOS A PRESTAR SERVIÇOS, NEM OS
EMPREGADORES A PAGAR OS SALARIOS. A TRANSFORMAÇÃO DA
SUSPENSÃO, NESSA HIPOTESE, EM INTERRUPÇÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO DEPENDERA DE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA
ENTRE AS PARTES EM CONFLITO, DE LAUDO ARBITRAL OU DE
DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, NESTA ULTIMA HIPOTESE,
QUANDO OBSERVADAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS NA LEI, ISTO É, SE
A GREVE NÃO TIVER SIDO CONSIDERADA ABUSIVA.
TRIBUNAL: TST ACÓRDÃO NUM: 620 DECISÃO: 07 06 1994
PROC: DC NUM: 112391 ANO: 1994 ORIGINÁRIO TST DISSIDIO
COLETIVO
SUSCITANTE: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO.
SUSCITADA:
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS EM
EMPRESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS DE
INFORMATICA E SIMILARES - FENADADOS.
RELATOR MINISTRO ALMIR PAZZIANOTTO PINTO
DJ DATA: 24 06 1994 PG: 16744
DISSIDIO COLETIVO - GREVE DEFLAGRADA NO DECURSO DE
NEGOCIAÇÕES - ACORDO AUTONOMO PARCIAL COM EXTINÇÃO DO
PROCESSO RELATIVAMENTE ÀS CLAUSULAS PACTUADAS - REMESSA
A
JULGAMENTO
DAS
MATERIAS
ALUSIVAS
À
GREVE,
RESPONSABILIDADES QUANTO AOS DIAS DE PARALISAÇÃO E
AUMENTO A TITULO DE PRODUTIVIDADE - GREVE JULGADA ABUSIVA
EM CONSEQUENCIA DE DESRESPEITO ÀS DETERMINAÇÕES LEGAIS
REFERENTES ÀS EXIGENCIAS DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL, "QUORUM" MINIMO, FIXAÇÃO DA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES
E PRE-AVISO AO EMPREGADOR E USUARIOS - DESOBRIGAÇÃO DO
PAGAMENTO DOS DIAS PARADOS COMO RESULTADO DA
ABUSIVIDADE.

No mesmo sentido o processo TST-DC-36750/1991 –
Acórdão nº 708 de 08.10.1991, publicado no DJ de 19.12.1991, p. 18853, Relator
Ministro Antonio Amaral; Suscitantes: Serviço Federal de Processamento de Dados –
Serpro e Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social – DATAPREV e
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Federação Nacional dos Trabalhadores em empresas de Processamento de dados,
serviços de informática e Similares – FENADADOS; Suscitados: Os mesmos.
Mais recentemente, o Dissídio Coletivo de natureza
econômica – TST – DC nº 164.449/2005-000-00-00.0
Constata-se, portanto, que a representação da Fenadados
para negociar e representar os trabalhadores nas negociações coletivas de âmbito
nacional e no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho é matéria já devidamente
pacificada.
No ano de 2011, nos autos do Dissídio Coletivo de greve e
de natureza econômica suscitado pela Dataprev9, sindicatos não filiados à
FENADADOS, como o sindicato autor, requereram seu ingresso à lide na qualidade
de assistente simples. A Seção de Dissídios Coletivos, à unanimidade, rejeitou o
ingresso na lide, mesmo que na qualidade de assistente simples. O fez sob o seguinte
fundamento:
1. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE
DADOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SINDPD/RS.
SINDICATO
DOS
EMPREGADOS
EM
EMPRESAS
DE
PROCESSAMENTO DE DADOS DE SANTA CATARINA - SINDPD/SC.
REQUERIMENTO DE INGRESSO NA LIDE NA QUALIDADE DE
ASSISTENTE SIMPLES
[...]
O direito sindical brasileiro, em conformidade com o artigo 8º e seus incisos,
da Constituição Federal, está baseado nos seguintes princípios: a) liberdade
sindical e de sindicalização; b) unicidade sindical; c) sistema confederativo
de representação em três graus: sindicato, federação e confederação; d)
delimitação territorial e categorial de representação.
As relações coletivas de trabalho, segundo a extensão dos interesses
abstratos em causa, terão como sujeitos as entidades de qualquer grau e, em
circunstâncias especiais, as entidades empregadoras.
Assim, se o interesse é local, integrarão a relação processual as entidades de
primeiro grau: sindicatos. Se os interesses são regionais ou, em regra,
estaduais, e transcendem os limites de representação do sindicato,
intervêm as federações. Se de âmbito maior aos limites de representação
das federações, a relação processual será integrada pelas confederações.
9

TST-DCG- PROCESSO Nº TST-DC- 7774-76.2011.5.00.0000.
SHIS - QL 02, Conjunto 7, Casa 14, Lago Sul, Brasília-DF, CEP: 71.610-075
Fones: 61 3366 4744 | 3365 5206 | 3364 0871

Na hipótese, o dissídio coletivo de greve e de natureza econômica foi
ajuizado por empresa pública sediada em vários estados do país, com
quadro de carreira organizado em nível nacional, perante federação
que, na forma da lei, está legitimada a representar em juízo a totalidade
dos empregados da Suscitante, no tocante aos conflitos coletivos de
trabalho, a ensejar decisão unitária para toda a categoria econômica e
profissional envolvida. (realce é nosso)
A propósito, consta do Estatuto da FENADADOS:
-ART. 1º - A Federação Nacional dos Empregados em
Empresas
e
Órgão
Públicos
e
Privados
de
Processamento de Dados Serviços de Informática e
Similares - FENADADOS, com sede e foro no Distrito
Federal, e constituída sem fins lucrativos, por
prazo
indeterminado,
para
fins
de
estudo,
organização, coordenação, proteção e representação
legal da categoria dos Empregados nas Empresas e
Órgãos Públicos e Privados de Processamento de
Dados, Serviços de Informática e Similares.(NR)
(...)
ART. 2º São prerrogativas da Federação:
a) representar os interesses da categoria e de
Sindicatos associados e as pessoas físicas a eles
associados,
estabelecendo
negociações
com
a
representação da categoria econômica visando a
obtenção
de
melhorias
para
a
categoria
profissional;
b) celebrar contratos, acordos, ou convenções
coletivas
de
trabalho
e
suscitar
dissídios
coletivos
em
âmbito
nacional
ou
estadual(documento sequencial 30 - fls. 127/2165).
Nesse caso, em que os interesses da integralidade da categoria
profissional estão resguardados, não é cabível a intervenção de terceiros,
como aliás já decidiu esta Seção Especializada, nos termos do seguinte
precedente: (realce é nosso)
-DISSÍDIO COLETIVO ORIGINÁRIO. EMPRESA DE ÂMBITO
NACIONAL
E
CONFEDERAÇÃO
DE
TRABALHADORES.
INTERVENÇÃO DE TERCEIROS: SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES
REPRESENTATIVAS DE INATIVOS.(realce é nosso)
1. Em processo de dissídio coletivo suscitado por
empresa de âmbito nacional, com plano de cargos e
salários em nível nacional, sujeito passivo na
relação
processual
é
exclusivamente
entidade
sindical de grau superior (confederação) visto que
legalmente é quem representa todos os empregados da
Suscitante,
ativos
ou
inativos.
Assim,
os
interesses
de
terceiros,
inclusive
inativos
integrantes da categoria profissional, já estão, em
tese,
segundo
a
lei,
resguardados
pela
confederação,
órgão
de
cúpula
da
categoria
profissional. (realce é nosso)
2. Não se compadece com a natureza do processo de
dissídio coletivo a intervenção de terceiros na
condição
de
assistentes
ou
de
litisconsortes
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passivos se legalmente já se fazem representar em
tal processo por entidade sindical de grau superior
(confederação). De resto, tal intervenção, se
admitida,
provocaria
uma
barafunda
processual
interminável, em detrimento da desejável pronta
solução do dissídio.
3. Agravos regimentais a que se nega provimento(TST-AG-DC - 1496656-73.2004.5.00.0000 Data de
Julgamento: 20/10/2005, Relator Ministro: João
Oreste Dalazen, Seção Especializada em Dissídios
Coletivos, Data de Publicação: DJ 11/11/2005).
[…]
Portanto, indefiro o requerimento do Sindicato dos Trabalhadores em
Processamento de Dados no Estado do Rio Grande do Sul - SINDPD/RS
e do Sindicato dos Empregados em Empresas de Processamento de
Dados de Santa Catarina - SINDPD/SC de ingresso no processo na
qualidade de assistente simples.
(o realce é do original)

3.1. Constata-se que nunca houve qualquer dúvida no
tocante a representatividade da Fenadados para representar os trabalhadores das
empresas públicas e sociedade de economia mista de âmbito nacional e com
quadro de carreira organizado nacionalmente tendo em vista o que dispõe nossa
legislação Constitucional e legal.

DO PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA COM AS EMPRESA
PÚBLICAS, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA FEDERAL PELA
FENADADOS
4. O processo de negociação coletiva com as empresas
públicas, sociedade de economia mista Federal10 e empresas de âmbito nacional11
sempre se deu, como nas demais empresas públicas e sociedade de economia mista com
quadro de carreira de âmbito nacional, com a FENADADOS e a participação de todos
os sindicatos a ela filiados, ou, caso não filiados, com outorga de poderes (procuração)
como no caso do SINDPD-SP.

10

São as seguintes empresas federais: SERPRO – SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE
DADOS, Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social – DATAPREV e COBRA
TECNOLOGIA S/A.
11
DATAMEC S/A – Sistemas e Processamento de Dados.
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4.2. O processo de negociação é coordenado pela
FENADADOS integrando dirigentes sindicais indicados pelos sindicatos. A pauta de
reivindicação é aprovada em Plenária Nacional de Campanha, aonde participam os
trabalhadores eleitos em assembleia devidamente convocado pelos sindicatos de
primeiro grau.
4.2.1. No início do processo de campanha salarial, para a
participação da Plenária de Campanha nacional, os sindicatos filiados e não filiados,
realizam assembléia dos trabalhadores, aprovam a pauta de reivindicação. Os sindicatos
não filiados outorgam poderes a FENADADOS para negociar e, após a aprovação dos
trabalhadores, assinar Acordo Coletivo de Trabalho.
Portanto, a Fenadados somente assina um Acordo
Coletivo de Trabalho em nome de algum sindicato, quando este a autoriza.
5. O Acordo Coletivo de Trabalho em debate, foi
aprovado por maioria absoluta dos sindicatos filiados à FENADADOS e pelo
SINDPD-SP que outorgou poderes para tanto, após aprovar em sua assembleia
geral.
5.1. Conforme confessa o sindicato autor, este recusou ao
Acordo Coletivo de Trabalho, ora firmado.
6. A aplicabilidade das cláusulas normativas aos
trabalhadores pertencentes à base territorial dos trabalhadores cujos sindicatos não são
filiados à FENADADOS e que não outorgam poderes, ocorre para que os mesmos não
fiquem sem qualquer norma coletiva e em razão da unidade da negociação, como
pacificado pela jurisprudência. Em outras palavras, não é porque houve uma decisão
política dos dirigentes sindicais dos sindicatos não filiados em não participar do
processo negocial, que seus trabalhadores serão prejudicados em seus direitos e
conquistas com a não aplicação de normas heterônomas negociadas que aumentam os
seus direitos individuais.
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Somente as cláusulas obrigacionais é que não são
aplicadas aos sindicatos que não são filiados ou que não outorgaram poderes para
a FENADADOS.
Este é o teor da cláusula nº 67 do Acordo Coletivo de
Trabalho, in verbis:
Cláusula 67ª. Ficam garantidas as cláusulas normativas do ACT a todo corpo
funcional do SERPRO e, no que diz respeito às cláusulas obrigacionais, somente
às partes signatárias do Acordo e representadas, conforme procurações recebidas
pelo SERPRO da FENADADOS no ato da assinatura do presente Acordo.

6.1. A Cláusula 67, de conhecimento do Sindicato autor é
a prova de que MENTE em sua inicial. Litiga, portanto, de má-fé, o Sindicato autor.

6.2. Todas as Cláusulas Normativas são aplicadas a todos
os trabalhadores. Portanto, o fato de o Sindicato autor não ser filiado e não outorgar
poderes a FENADADOS, como afirma em sua inicial, não gera qualquer prejuízo aos
trabalhadores. Todos os direitos individuais são devidamente mantidos. Isto
porque,

FENADADOS tem consciência que a não filiação do sindicato autor é

meramente política da direção do sindicato e não dos seus representados. Logo, jamais
irá permitir que os trabalhadores sejam prejudicados.

DA GREVE DEFLAGRADA PELOS TRABALHADORES DO SERPRO A
NÍVEL NACIONAL DECORRENTE DO PROCESSO NEGOCIAL
7. O sindicato autor mente novamente, logo, litiga de
má-fé, quando afirma em sua inicial que em razão da recusa da empresa SERPRO em
negociar diretamente com ele os trabalhadores deflagraram greve.
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7.1. A verdade é que a greve foi deflagrada a nível
nacional, sob a organização da FENADADOS, no momento em que a empresa se
recusava a aumentar a sua proposta inicialmente apresentada.
Com a greve nacional da categoria, a empresa foi obrigada
a ampliar a sua proposta, o que resultou na celebração do Acordo Coletivo de Trabalho.
7.2. Ora, a mentira do sindicato autor só tem uma
finalidade. Induzir este juízo a erro. Como de fato conseguiu!!

DO ACORDO DE COMPENSAÇÃO DOS DIAS DE GREVE
DA NÃO ACEITAÇÃO POR PARTE DO SINDICATO AUTOR
8. Após a realização da greve de âmbito nacional,
convocada pela representação nacional (FENADADOS) em que os trabalhadores do
Estado de Santa Catariana aderiram, iniciou o processo negocial para o não
desconto dos dias parados. Inicialmente a empresa teria efetuado a proposta de
desconto de 50% e compensação de 50% dos dias de greve.
No processo negocial, a FENADADOS apresentou a
seguinte proposta:
a) 50% (cinquenta por cento) das horas serão devidamente compensadas até o mês
de novembro de 2013, sendo facultado aos(às) empregados(as) a utilização das
APPD12 para essa compensação;
b) 50% (cinquenta por cento) das horas serão compensadas com o crédito que a
representação dos trabalhadores mantém na Cláusula 31ª13 do Acordo Coletivo
de Trabalho, para os trabalhadores cujos sindicatos filiados à FENADADOS ou
12

A APPD consta na Cláusula 12ª do ACT e se trata de dispensa negociada. Todo o trabalhador da
empresa tem o direito de 6 (seis) dias abonados de dispensa.
13
Na ata de negociação, 9ª rodada de negociação, consta cláusula 32. Com a renumeração, passou a ser a
cláusula 31 do ACT vigente – 2013/2014, anexado à presente.
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outorguem procuração para a celebração do Acordo Coletivo de Trabalho
2013/2014.
Exa, perceba como o sindicato autor age de má-fé em
sua inicial.
8.1. Conforme consta na Ata da 9ª rodada de negociação, a
proposta Acordada é de COMPENSAÇÃO DE 50% (cinquenta por cento) do total dos
dias de greve, podendo ser utilizado a APPD, de 6 (seis) dias. Em outras palavras, a
COMPENSAÇÃO

ATINGE

A

TODOS

os

trabalhadores

do

Serpro,

indistintamente, inclusive do Estado de Santa Catarina.
Todos os trabalhadores têm o direito, inclusive, de utilizar
o benefício da cláusula 12 do ACT14 assinado pela FENADADOS, a APPD. Isto
porque esta é uma cláusula normativa. Logo, esta cláusula está estendida a todos os
trabalhadores, inclusive da base territorial do sindicato autor, nos estritos termos da
Cláusula 67ª acima transcrita.
Portanto, falta com a verdade o sindicato autor quando
afirma em sua inicial que seria efetuado o desconto da integralidade dos dias de
greve .
Frisamos novamente: a compensação de 50% (cinquenta
por cento) dos dias de greve é para todos os trabalhadores do Serpro, indistintamente,

14

Diz a Cláusula 12 do ACT: O (a) empregado(a) térá 06 (seis) dias abonadas de dispensa, no period
compreendido entre a assinatura dester Acordo e o dia 30/04/2014. A critério do(a) empregado(a), cada
dia de dispensa poderá ser transformado em 2 (dois) meio expedientes. § 1º. O (a) empregado(a)
comunicará à chefia imediata, previamente a intenção de utilizar a dispensa, para efeito de ajustes das
tarefas que lhe são atribuídas, ou imediatamente após a sua utilização, nos casos em que não for possível
fazê-lo. § 2º. O (a) empregado(a) contratado(a) por prazo determinado não tem direito aos dias de
dispensa negociada de que trata a presente Cláusula. § 3º Não serão consideradas as ausências por caso
fortuito ou força maior, isto é, greve de transporte, enchentes e outras que justifiquem a impossibilidade
de deslocamento do empregado. § 4º. É permitida a utilização de 3 (três) dias de dispensa negociada ao
period de férias, sendo os demais dias negociados com a chefia imediata. § 5º. Será permitido ao
empregado que tem jornada de trabalho de 6 (seis) hora o gozo do benefício em 2 (dois) períodos de
3(três) horas, mediante negociação com a chefia imediata.
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no importe de 50% (cinquenta por cento). Pode, inclusive, ser utilizado a APPD para
abonar 6 (seis) dias.
8.2. Os outros 50% (cinquenta por cento) é compensado
com o crédito que a representação sindical dos trabalhadores mantém na Cláusula
31ª do Acordo Coletivo de Trabalho.
A Cláusula 31ª, é uma cláusula obrigacional. Trata-se de
cláusula de liberação parcial remunerada para o exercício da atividade sindical.
8.2.1. Diz a Cláusula 31ª:
LIBERAÇÃO PARCIAL PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
SINDICAL
Cláusula 31ª. Fica instituído, no âmbito da empresa, a liberação parcial,
para ser administrado pela FENADADOS, no total de 2.000 (duas mil horas
mensais), sendo composto da seguinte forma: 1.760 (hum mil, setecentos e
sessenta) horas mensais, equivalentes a 1 (uma) liberação que não estará
sujeita à limitação do § 3º.
§ 1º. A FENADADOS informará expressamente à empresa, a cada
quadrimestre, o rateio do quantitativo de horas a que cada Sindicato a ela
filiado terá direito, podendo haver a qualquer momento, por solicitação da
FENADADOS, remanejamento desta distribuição.
§ 2º. O Sindicato local deverá solicitar formalmente, com no mínimo 02
(dois) dias úteis de antecedência, a utilização das horas ao responsável pela
área que trata das Relações com as Representações dos Trabalhadores, para
que este possa negociar com a chefia imediata do empregado.
§ 3º. A liberação máxima individual deve ser igual a 10 (dez) dias úteis
consecutivos da jornada de trabalho, ou seja, 60 (sessenta) ou 80 (oitenta)
horas, dentro de cada mÊs.
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§ 4º. O SERPRO envidará todos os esforços no sentido de atender as
solicitações de liberação.
§ 5º. Os casos não previstos nas cláusulas 27 e 28 serão tratados,
pontualmente pelo SERPRO E FENADADOS.
§ 6º. As disposições da presente cláusula aplicam-se integralmente aos
trabalhadores do quadro externo alocados aos clientes15.
Como se percebe, trata-se de cláusula obrigacional, cujo
direito é somente e exclusivamente exercido pelo representante sindical, para
atividade sindical. Não se trata de cláusula normativa. Desta feita, sendo cláusula
obrigacional, cujo direito é exercido pelo representantes sindicais filiados à
FENADADOS, a obtenção deste benefício por outros trabalhadores, somente
poderá se dar mediante anuência dos detentores do direito.
A utilização destas horas, decorrente de uma cláusula
obrigacional, só poderá ser estendida para quem aprovou esta modalidade de
compensação das horas referente aos dias de greve.
8.2.2. Quem não aprovou, deverá compensar A
TOTALIDADE DAS HORAS REFERENTE AOS DIAS DE GREVE16.
Em

momento

algum

foi

fixado

acordo

para

determinação de desconto dos dias de greve, mesmo para os que não são filiados ou
que não outorgaram poderes.

15

Ressalte-se, por oportuno, mesmo que à latere, que esta Cláusula é o desmembramento da Cláusula 30ª
- LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS ELEITOS PARA REPRESENTAÇÕES DOS
TRABALHADORES. A FENADADOS e os seus sindicatos filiados, até o ano de 1998, tinha o direito
de 36(trinta e seis) liberações integrais. No ano de 1998, a empresa, por detreminação do governo federal,
impôs a supressão de 8 (oito) liberações. A alternative que foi encontrada, no processo negocial para que
não se perdesse integralmente as 8 (oito) liberações foi a sua transformação em horas. Em outras palavras,
as 8 (oito) liberações foram convertidas em horas para poder ser utilizada, de forma parcial pelos
representantes sindicais.
16
Observe-se que a compensação é mais benéfica que o desconto. Contudo, o trabalhador que não quiser
compensar, poderá ter os seus dias descontados.
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8.2.3. O que ocorreu, na realidade, é que, para os que
não aceitaram a proposta de acordo de compensação, NÃO SERÃO
BENEFICIADOS COM A COMPENSAÇÃO DAS HORAS DECORRENTE DA
LIBERAÇÃO SINDICAL. Em outras palavras, que não concordou com a
proposta formulada pela FENADADOS e aceita pela empresa, terá que compensar
integralmente as horas.
8.4. Como afirma o sindicato autor em sua inicial:
[...] O SINDPD/SC submeteu a proposta patronal à apreciação da assembleia.
Essa proposta, entretanto, foi rejeitada por ampla maioria, preferindo os
trabalhadores à incerteza de uma sentença normativa a aceitação de uma
proposta que, imediata e concretamente, reduzia seus direitos. (o realce é meu)
[...]
10. O desconto dos dias de greve. Ocorre que o SINDPD/SC não é filiado à
FENADADOS e os trabalhadores do SERPRO em Santa Catarina rejeitaram
a proposta patronal. Por isso e principalmente porque não tem confiança politica
na direção da Federação, o SINDPD/SC não cedeu à chantagem e não outorgou e
nem pretende outorgar procuração à FENADADOS, tal como exige o ignóbil
negócio. (o realce é meu)

8.3.1. O sindicato autor recusou a proposta porque
prometeu aos seus trabalhadores de que NÃO HAVERIA QUALQUER
DESCONTO DOS DIAS DE GREVE!
INCENTIVOU os seus trabalhadores a NÃO INICIAR O
PROCESSO DE COMPENSAÇÃO DAS HORAS DE GREVE.
Tanto isso é verdade Exa, que o sindicato autor somente
foi ingressar com a presente ação no mês de janeiro de 2014, após o término do
período fixado no ACT para a compensação das horas de greve.
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Ora, se entendeu que o Acordo de compensação de horas
formulada pela FENADADOS era prejudicial aos trabalhadores e discriminatória,
porque não ingressou com a presente ação no momento da assinatura do ACT, no dia
01 de outubro de 2013??
Porque esperou passar 3 (três) meses após a assinatura
do ACT??
A resposta é simples!! Esta direção sindical prometeu que
iria conseguir o NÃO DESCONTO DOS DIAS DE GREVE E INCENTIVOU OS
TRABALHADORES

DO

ESTADO

DE

SANTA

CATARINA

A

NÃO

REALIZAREM A COMPENSAÇÃO.
A prova deste fato está na própria inicial do sindicato
autor.
A inicial do sindicato autor é totalmente contraditória.
Primeiro que induzir o MM juízo de que está ocorrendo uma prática discriminatória;
segundo, afirma que não concorda com o acordo coletivo de trabalho firmado entre a
FENADADOS e o SERPRO porque preferia a incerteza da sentença normativa;
Mas, contraditoriamente, apresenta um pedido sucessivo
em sua inicial, requerendo:

“caso indeferido o pedido anterior, que seja-lhes

concedido o direito à compensação, tal como concedido aos trabalhadores cujo
sindicatos são filiados ou lhe outorgaram procuração, a partir do transito em
julgado da decisão”; (o realce é do original)
Ora, Exa, se o Acordo de compensação é tão ruim e
prejudicial aos trabalhadores, porque requer sucessivamente a sua aplicação??
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Se o sindicato é contra o acordo que fixou a compensação
das horas de greve, entendendo ser prejudicial aos trabalhadores, deveria ter ingressado
com ação fundamentando o NÃO DESCONTO DOS DIAS.
JAMAIS PODERIA REQUERER A APLICAÇÃO
DO ACORDO COLETIVO QUE DETERMINOU A COMPENSAÇÃO.
9. A verdade é uma só, Exa! O Sindicato autor MENTIU
PARA OS TRABALHADORES!! Não falou a verdade na assembleia (se é que de
fato foi realizado assembleia) e prometeu que não haveria desconto, e agora está a
requerer a aplicação integral de um benefício decorrente de cláusula obrigacional,
logo, que não tem direito. Sim, como explicado acima, o Sindicato autor NÃO TEM
DIREITO AO BENEFÍCIO DA LIBERAÇÃO PARCIAL.
9.1. Esta matéria, Exa, como o sindicato autor omite
toda a verdade dos fatos, também já foi objeto de judicialização pelo Sindicato aliado
seu, SINDPPD/RS. O SINDPPD/RS, ingressou com ação para ter a garantia do
benefício da cláusula obrigacional da liberação, atuais cláusulas 30 e 31, após a sua
desfiliação. A ação foi julgada improcedente, já tendo transitado em julgado.
9.2. Ao ingressar com a ação na jurisdição de Porto
Alegre17, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região18, assim, julgou a ação:

EMENTA: Mandado de Segurança. Sistema confederativo.
Abrangência da representação sindical em grau superior.
Liberação remunerada de representante sindical. A teor dos
17

Da mesma forma que o Sindicato autor, o SINDPPD/RS é contumaz em alterar a verdade dos fatos e
agir de má-fé. Neste caso, ingressou primeiramente com Ação Coletiva na jurisdição do Distrito Federal.
Tendo sido negada a liminar, desistiu, ardilosamente da ação, e ingressou com Ação Civil Pública na
jurisdição de Porto Alegre, tendo também sido negada a liminar requerida. Posteriormente, os autos foram
remetidos à Vara do Trabalho de Brasília, em razão da primeira ação interposta, tendo sido julgada
improcedente a ação pelos mesmos fundamentos.
18
Processo nº 0011511-13.2010.5.04.0000 MS. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
PROCESSAMENTO DE DADOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SINDPPD/RS e
impetrado ATO DA JUÍZA-SUBSTITUTA DA 9ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE.
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artigos 534 e 535 da CLT, a representação das entidades de
grau superior corresponde exata e exclusivamente à
representação dos sindicatos a elas filiados, podendo, inclusive,
existir mais de uma federação/confederação representativa da
mesma categoria profissional ou econômica, desde que os
sindicatos, individualmente considerados, estejam formalmente
filiados apenas a uma entidade de grau superior. Assim, não há
falar em filiação compulsória dos sindicatos às federações ou
destas às confederações. Por conseguinte, a liberação de
empregados eleitos para representações dos trabalhadores na
entidade sindical de grau superior é exigível apenas em relação
aos sindicatos a ela filiados, o que depende de ato voluntário
associativo. A desfiliação do Sindicato-impetrante desobriga a
FENADADOS de manter a liberação remunerada da
representante sindical por ele indicada. Ausência de abusividade
ou ilegalidade no ato impugnado pelo impetrante. (o realce é do
original)

Na conclusão do v. Acórdão assim constou:

Por todo o exposto, é possível concluir que a liberação de empregados
eleitos para representação dos trabalhadores na entidade sindical de
grau superior é exigível apenas em relação aos sindicatos a ela
filiados. Assim, no caso sob exame, a desfiliação do Sindicatoimpetrante

desobriga

a

FENADADOS

de

manter

a

liberação

remunerada da representante sindical por ele indicada.

Ora, o sindicato autor não pode querer que lhe seja
aplicado um benefício que não detém. Os representantes sindicais dos sindicatos
filiados à FENADADOS e que outorgaram poderes para a negociação19 é que são
detentores das horas de liberação mensal constante na Cláusula 32 do ACT.
Somente eles podem dispor deste direito.
E assim o fizeram! Acordaram em não obter os benefícios
da liberação parcial, concedendo aos trabalhadores que realizaram a greve o direito de
compensar as horas.

19

O Sindpd-SP não é filiado e outorgou poderes, como o faz em todos os anos.
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E o fizeram, Exa, por entender que este Acordo é o melhor
para os trabalhadores. Ao contrário de como agiu o Sindicato autor, não quis a
“incerteza de uma sentença” normativa. Isto porque, não há incerteza ao se tratar de
julgamento de Dissídio Coletivo de Greve no âmbito do Tribunal Superior do
Trabalho. Como é cediço, aquela Corte tem posição pacífica no sentido de, na
melhor das hipóteses, conceder apenas e tão somente a compensação das horas de
greve.
9.3. Os trabalhadores desta categoria já têm conhecimento
deste fato. No Dissídio Coletivo de Greve20, que condenou o desconto integral destes
dias21, mantida a decisão em julgamento dos Embargos Infringentes interpostos a partir
do voto divergente22, a Ministra Relatora Dora Maria da Costa em seu voto conheceu do
recurso para no mérito negar-lhe provimento mantendo a jurisprudência do Tribunal
Superior do Trabalho. Para a relatora, “Não tendo havido ajuste das partes quanto a esta
questão, a decisão cabe à SDC, cuja jurisprudência encontra-se pacificada no sentido
dos descontos, a serem efetuados dos salários dos trabalhadores”23. Afirmou, ainda que,
“o desconto em folha só não estaria autorizado quando a greve fosse motivada por

20

TST- EI-ED-DCG-2173626-89.2009.5.00.000. Embargante: Fenadados. Embargado: Empresa de
Tecnologia e Informações da Previdência Social – Dataprev. Acórdão Publicado em 25 de março de
2011.
21
A SDC do TST aplicou a jurisprudência majoritária determinado o desconto dos dias de greve dos
trabalhadores, mesmo tendo sido julgada não abusiva a greve, no aspecto material e formal. No voto, o
Eminente Ministro Relator Marcio Eurico assim fundamentou: É verdade que, conquanto não abusiva, a
greve suspende o contrato de trabalho, conforme o artigo 7º da Lei nº 7.783/89. Em virtude da suspensão
do contrato de trabalho, a Seção de Dissídios Coletivos firmou entendimento no sentido da possibilidade
dos descontos dos dias de paralisação, ressalvadas as hipóteses de o empregador contribuir decisivamente,
mediante conduta recriminável, para que a greve ocorra, como, por exemplo, no caso de atraso do
pagamento de salários; no caso de lockout ; e por acordo entre as partes. No caso, não vislumbro
nenhuma dessas exceções. A greve decorreu de interesse dos trabalhadores em ver instituído reajuste
salarial, a manutenção de cláusulas constantes de acordo coletivo de trabalho, e, sobretudo, a vigência de
um ano para o acordo coletivo de trabalho. Nessa situação, autoriza-se o desconto dos dias parados.
Constatada a não abusividade da greve e com o fito de evitar despedidas com caráter de retaliação, defiro
a garantia constante do Precedente Normativo 82 do TST, de seguinte teor: DISSÍDIO COLETIVO.
GARANTIA DE SALÁRIOS E CONSECTÁRIOS. Defere-se a garantia de salários e consectários ao
empregado despedido sem justa causa, desde a data do julgamento do dissídio coletivo até 90 dias após a
publicação do acórdão. Ante o exposto, autorizo o desconto dos dias parados e defiro a garantia
constante do Precedente Normativo 82 do TST.
22
Voto vencido do Ministro Mauricio Godinho Delgado, que autorizava a compensação integral dos dias
de greve.
23
Voto no v. acórdão publicado em 25 de março de 2011.
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atraso no pagamento dos salários ou por falta de fornecimento de equipamentos de
trabalho aos empregados”24.
9.4. Podemos citar, a título de exemplo, os seguintes
arestos:
5. GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO. ATIVIDADE MÉDICA. APLICAÇÃO
DA LEI 7.783/89. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
ABUSIVIDADE. COMPENSAÇÃO DOS DIAS PARADOS.
Veja-se que, em decorrência da compreensão exposta na OJ 10/SDC, a abusividade
da greve, ora reconhecida, não permitiria o estabelecimento de quaisquer vantagens
ou garantias a seus partícipes, inclusive quanto ao pagamento pelos dias de
paralisação. Contudo, tendo em vista a disposição da empregadora em negociar o
pagamento dos dias parados, esboçada no curso do dissídio coletivo, mantém-se a
proposta de pagamento integral dos dias parados, com a reposição de 50% do
período de paralisação, até a data da recusa da proposta pela categoria (6/10/2011).
Quanto aos dias seguintes, prevaleceu nesta SDC a compreensão de que
o desconto dos diasparados seria excessivo, em especial por se tratar de greve em
serviços públicos de saúde (arts. 5º, 6º e 196 da CF). Assim, autorizou-se
o desconto de quinze dias não trabalhados, com compensação dos dias seguintes de
paralisação. Nesse ponto, também se ressalva o entendimento deste Relator, para
quem a compensação dos diasparados melhor atenderia aos interesses da
comunidade envolvida. Recurso ordinário provido em parte, no aspecto.
Processo: RO
1841-08.2011.5.15.0000 Data
de
Julgamento: 08/04/2014, Relator Ministro:Mauricio Godinho Delgado, Seção
Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: DEJT15/04/2014.
[...]
De acordo com o art. 7º da Lei nº 7.783/89, a participação em greve suspende o
contrato de trabalho. A jurisprudência desta Seção Especializada firmou-se no
sentido de que isto se dá mesmo quando declarada a legalidade da greve. Não
havendo trabalho, não deve ser pago o período não trabalhado.
Esse entendimento, nas sentenças normativas proferidas nos últimos dissídios
coletivos envolvendo a ECT, inclusive, tem sido mitigado, excepcionalmente, com
a determinação de compensação dos dias de paralisação.
Não é o caso de se adotar, na íntegra, o entendimento excepcional, sobretudo em
face da declaração de abusividade da greve.
Por outro lado, deve ser considerada também a longa duração do movimento, em
curso desde 29 de janeiro último. O desconto integral dos dias parados, embora
cabível, seria excessivo e extremamente penoso para os grevistas.
Em vista disso, determina-se o desconto de 15 (quinze) dias de salário de cada
empregado grevista, a ser efetuado na folha de pagamento do mês de abril
próximo, além da compensação dos demais dias de paralisação, no prazo máximo
de 6 (seis) meses, observados os intervalos entre e interjornadas, bem como os
repousos semanais remunerados.
24

Voto no v. acórdão publicado em 25 de março de 2011.
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Processo: DCG
1853-34.2014.5.00.0000 Data
de
Julgamento: 12/03/2014, Relator Ministro: Márcio Eurico Vitral Amaro, Seção
Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: DEJT28/03/2014.
PAGAMENTO DOS DIAS PARADOS. Segundo a jurisprudência predominante
na Corte, a greve configura a suspensão do contrato de trabalho, e, por isso, como
regra geral, não é devido o pagamento dos dias de paralisação, exceto quando a
questão é negociada entre as partes, ou em situações excepcionais, como na
paralisação motivada por descumprimento de instrumento normativo coletivo
vigente, não pagamento de salários e más-condições de trabalho. Percebe-se que,
no caso, não estão configuradas as hipóteses de excepcionalidade admitidas pela
jurisprudência desta Corte, autorizadoras da determinação de pagamento dos dias
de paralisação dos serviços. Recurso ordinário a que se nega provimento.
Processo: RO
337-72.2013.5.05.0000 Data
de
Julgamento: 17/03/2014, Relatora Ministra: Kátia Magalhães Arruda, Seção
Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: DEJT21/03/2014.
3. MOVIMENTO PAREDISTA. PAGAMENTO DOS DIAS PARADOS. A
regra geral é tratar a duração do movimento paredista como suspensão do contrato
de trabalho (art. 7º, Lei 7.783/89). Isso significa que os dias parados, em princípio,
não são pagos, não se computando para fins contratuais o mesmo período. Todavia,
se a própria empregadora admite concessões para regulamentar com razoabilidade
as condições de trabalho no ambiente coletivo, tal particularidade deve ser
prestigiada. Assim, prevalece a proposta da empresa alternativa aos descontos dos
dias parados, conforme já fixado em julgamento do processo TST-ES-976116.2012.5.00.0000 (por meio do qual se postulou efeito suspensivo ao recurso
ordinário que ora se analisa).
Processo: RO
1533-35.2012.5.15.0000 Data
de
Julgamento: 17/02/2014, Relator Ministro:Mauricio Godinho Delgado, Seção
Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: DEJT21/02/2014.
DIAS PARADOS
Destaque-se que a fundamentação a seguir exposta atende às considerações
colocadas em sessão de julgamento de 11/11/2013 pelos membros desta Seção
Especializada.
A regra geral é tratar a duração do movimento paredista como suspensão do
contrato de trabalho (art. 7º, Lei 7.783/89). Isso significa que os dias parados, em
princípio, não são pagos, não se computando para fins contratuais o mesmo
período.
Entretanto, caso se trate de greve em função do não cumprimento de cláusulas
contratuais relevantes e regras legais pela empresa (não pagamento ou atrasos
reiterados de salários, más condições ambientais, com risco à higidez dos obreiros,
etc.), em que se pode falar na aplicação da regra contida na exceção do contrato
não cumprido, a greve deixa de produzir o efeito da mera suspensão. Passa a ser
enquadrada como mera interrupção contratual, com o pagamento dos dias parados.
Do mesmo modo, não ocorrerá desconto, quando o direito constitucional de greve é
exercido para tentar regulamentar a dispensa massiva. Também se considera
ocorrer aqui mera interrupção contratual.
Repita-se: nesses dois grandes casos, será cabível enquadrar-se como mera
interrupção o período de duração do movimento paredista, não podendo ocorrer
o desconto salarial.
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Na hipótese dos autos, contudo, constata-se que correu, paralelamente aos
presentes autos, no Tribunal Regional de origem, o Dissídio Coletivo nº 075460095.2009.5.07.0000, ajuizado pelo Sismut, na data de 2/9/2009, em face do
Município de Tianguá, conforme consulta processual realizada no endereço
eletrônico daquele Tribunal. Naquele processo, também houve debate a respeito do
pagamento das horas paradas em decorrência da greve deflagrada a partir de
3/8/2009, havendo decisão liminar, de 23/11/2009, determinando o pagamento
dos diasparados, desde que observado o cronograma de reposição dos dias parados,
conforme os seguintes termos:
"ISTO POSTO, defiro a liminar perseguida, para determinar o imediato
pagamento aos trabalhadores grevistas dos dias de paralisação, sob pena de
multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), condicionado a que seja
observadas as seguintes medidas pelo sindicato suscitante:
a) suspensão imediata do movimento paredista e retorno ao trabalho dos
empregados públicos do Município de Tianguá;
b) cumprimento de cronograma de reposição dos dias paralisados,
conforme for elaborado pela Edilidade, respeitadas as normas legias.
Determino, para tanto, que no prazo de 10 (dez) dias, a contar da
intimação, o Município de Tianguá elabore o cronograma de reposição
dos dias não trabalhados."
Observa-se, conforme relato em decisão proferida no Dissídio Coletivo nº
0754600-95.2009.5.07.0000, na data de 13/7/2010, que a greve foi encerrada e que
foi fixada escala de trabalho para compensação dos diasparados.
Veja-se, por outro lado, que o Município não questiona o cumprimento da escala
de trabalho.
Em virtude da peculiaridade atinente aos presentes autos, admite-se, por
excepcionalidade, a determinação de compensação dos dias parados no modo
estipulado na ação de dissídio coletivo ajuizada pelo SISMUT. Tal ratificação é
necessária para que não se reabra a discussão a respeito dos dias trabalhos em
virtude da greve, de forma a dar concretude ao escopo do Poder Judiciário de
pacificação social, garantindo-se a sistematização e coerência das decisões judiciais
proferidas a respeito de um mesmo fato social.
Repita-se: já existindo determinação judicial de compensação dos dias parados,
com fixação de um cronograma de reposição, e não havendo argumentação acerca
da inobservância dessa medida, não cabe determinar-se, nesta instância, a adoção
de nova forma de composição acerca dos dias de greve.
Veja-se, ainda, que a greve envolve atividade essencial na área de saúde, de
maneira que o pagamento in natura, através de compensação por trabalho
dos dias de ausência grevista, é solução que atende os valores, princípios e regras
contrapostos, nesse aspecto, na ordem jurídica, com evidente benefício à população
da localidade.
Nada obstante, a discussão a respeito do pagamento dos dias parados encontra-se
superada, porque já foi ajustada a solução da compensação em outro processo.
Nada a prover.
Processo: RO
777100-58.2009.5.07.0000 Data
de
Julgamento: 17/02/2014, Relator Ministro:Mauricio Godinho Delgado, Seção
Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: DEJT21/02/2014.
REEXAME
NECESSÁRIO. RECURSO
ORDINÁRIO.
EXAME
CONJUNTO. GREVE. ABUSIVIDADE. COMPENSAÇÃO DOS DIAS NÃO
TRABALHADOS.
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1. A participação em greve suspende o contrato de trabalho, razão pela qual não é
devido o pagamento dos diasnão trabalhados, salvo em situações excepcionais.
Inteligência do art. 7º da Lei nº 7.783/89.
2. Na hipótese vertente, a greve foi deflagrada por servidores públicos municipais
nas áreas da saúde e da educação (escolas e creches). Nesse contexto, a
necessidade de compensação dos dias não trabalhados afigura-se indiscutível e
única forma, por exemplo, de possibilitar a reposição das horas aulas perdidas
pelos alunos das escolas públicas municipais e a atualização do calendário de
vacinação nos postos de saúde.
3. Tendo em vista, todavia, a multiplicidade das atividades e dos serviços
prestados, a compensação deve submeter-se ao interesse público, devendo
ser autorizado o desconto dos dias não trabalhados nos casos em que,
motivadamente, não se justifique o labor compensatório.
Reexame Necessário e recurso ordinário a que se dá parcial provimento.
Processo: ReeNec
e
RO
381-49.2012.5.15.0000 Data
de
Julgamento: 17/02/2014, Relator Ministro: Walmir Oliveira da Costa, Seção
Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: DEJT 21/02/2014.

9.5. Fica demonstrado, assim, que o acordo firmado
entre a FENADADOS e o SERPRO de compensação das horas de greve é o mais
benéfico aos trabalhadores.

DA NÃO APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DA CLÁUSULA 31 DO ACT
PELA RECUSA DO SINDICATO AUTOR.
10. Outro aspecto a ser salientado Exa, como já
mencionado acima, mas deve ser enfatizado, é que a Acordo de Compensação de horas
da greve somente não foi estendido aos trabalhadores do Estado de Santa Catarina,
porque o sindicato autor, enfatizou, expressamente, por diversas vezes, ser contrário
ao referido acordo.
E mais: Conforme confessou em sua inicial e já
transcrito acima, formalizou a desautorização da empresa em aplicar o Acordo.
Em sua inicial, no item 13, p. 7, afirma textualmente:
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13. O pagamento de salário deve ser assegurado no movimento paredista.
(realce do original). O negócio celebrado entre o SERPRO e a FENADADOS não
pode regular o contrato individual dos trabalhadores do SERPRO no Estado
de Santa Catarina, pois como registrado expressamente no Ofício 203/2013, de
11.09.2013:
Desde já informamos que não autorizou a Fenadados em discutir acordo
referente aos dias parados ou paralisados, sendo esta tarefa única e
exclusivamente dos representantes legais que é o SINDPD/SC.
14. Portanto, se firmado contra a manifestação expressa do representante legal
e legítimo dos trabalhadores do SERPRO em Santa Catarina, a composição é
nula de pleno direito. (o realce é meu)

E continua o sindicato autor em sua inicial:
Mas, mesmo que se admita, por argumentação, que uma federação possa celebrar
um acordo para estabelecer normas coletivas, não se pode admitir que para alterar
contrato individual de trabalho em vigor – que é a hipótese de acordo para fixar
redução salarial em face de greve – possa atuar a federação, pois, concretamente,
os trabalhadores do SERPRO em Santa Catarina não estão “inorganizados
em sindicatos”, como fixa o § 2º, do art. 611, da CLT, como requisito para
autorizar a atuação supletiva da federação. (o realce ;e meu)

10.1. Como se pode constatar, quem recusou a aplicação
do acordo de compensação das horas de greve foi o sindicato autor. E o fez
expressamente!!
Como a aplicação do ACT com o Serpro é nacional, e
como ele, sindicato autor, conforme confissão na inicial, oficiou ao Serpro de que o
atual acordo25 NÃO PODERIA SER APLICADO AOS SEUS REPRESENTADOS,
tal conduta poderia levar a uma insegurança jurídica de não aceitação por parte da
empresa do referido acordo.

25

Que frise-se o Sindicato quer que seja aplicado sob o fundamento de discriminação.
SHIS - QL 02, Conjunto 7, Casa 14, Lago Sul, Brasília-DF, CEP: 71.610-075
Fones: 61 3366 4744 | 3365 5206 | 3364 0871

Por esta razão que mesmo não sendo aplicado o benefício
da Cláusula 31 do ACT do Serpro por expressa determinação do Sindicato autor, a
compensação integral das horas de greve é aplicado à sua base territorial.
Ocorre, Exa, como mencionado acima, é que o sindicato
autor incentivou os trabalhadores do Estado de Santa Catarina a NÃO EFETUAR
QUALQUER FORMA DE COMPENSAÇÃO DAS HORAS DE GREVE.
PROMETEU A ELES QUE NÃO HAVERIA DESCONTO.

DA INEXISTÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO E QUEBRA DA ISONOMIA
11. Não há necessidade neste momento de fazer tantas
digressões sobre o princípio da igualdade constitucionalmente garantido. Como é de
conhecimento comezinho no direito, o princípio da igualdade somente é quebrado
quando um direito não se aplica ao outro igual. O princípio da igualdade deve ser
aplicado na medida de sua diferença.

Neste aspecto, Exa, conforme confessado pelo Sindicato
autor, ao expressamente negar o acordo de compensação, oficiando a empresa e
comunicando em sua página que a FENADADOS não é confiável e que o acordo de
compensação de horas de greve é prejudicial aos trabalhadores, fixou uma
diferença entre os trabalhadores, qual seja:
a) aqueles que fizeram greve e concordaram em
compensar as respectivas horas e
b) aqueles que fizeram greve e se recusaram a
compensar as horas.
Esta é a situação presente!!
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11.1. Portanto, o fundamento do sindicato autor de que
“em muitos Estados, os trabalhadores do SERPRO, que participaram das mesmas
paralisações26, não sofrerão desconto salarial, nos mesmos moldes dos que aqui
sofrerão...”27 na tentativa de demonstrar a quebra do princípio da igualdade, é
contraditório com a segunda oração deste mesmo parágrafo. Sim, porque nesta
segunda oração o sindicato autor confessa que somente não haverá compensação, na
sua visão, para os trabalhadores do Estado de Santa Catarina, porque estes sindicatos
“não são filiados à FENADADOS e não lhe outorgaram procuração...”28.
Ora, Exa, quem não concordou com a compensação foi
o sindicato autor, como ampla e fartamente comprovado acima.
Em momento algum do acordo de compensação das horas
de greve, ficou impedido a compensação integral. Pelo contrário.
O que ficou impedido de aplicar, foi o benefício de
cláusula obrigacional que é a Cláusula 31 do ACT.
Logo, os sindicatos que não quiseram aprovar o acordo,
os trabalhadores somente não iriam obter o benefício de uma cláusula
obrigacional.

Consequentemente,

estes

trabalhadores

teriam

que

efetuar

integralmente a compensação de 50% (cinquenta por cento), na medida em que os
outros 50% (cinquenta por cento) poderia ser utilizado parte para abonar com a APPD,
da Cláusula 12, do ACT.
11.2.

Não há assim Exa, que se falar em quebra do

princípio da igualdade, na medida em que foi o próprio sindicato autor que se negou a
permitir a aplicação de compensação de horas aos seus trabalhadores.
26

Aqui, o próprio sindicato confessa a sua mentira. No início da sua inicial, afirma que a greve decorreu
por negative de negociação direta da empresa SERPRO com o seu sindicato. Agora, afirma que outros
trabalhadores participaram “das mesmas greves”. De fato foram as mesmas greves, decorrente do
processo negocial entabulado pela FENADADOS e não em razão de a empresa ter se recusado a negociar
com o sindicato autor.
27
Petição inicial, item 16, pg. 8.
28
Segunda oração do item 16, pg. 8.
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Induziu seus trabalhadores a erro ao “vender” a idéia
de que eles não iriam compensar nenhuma hora de greve.
Esta promessa sim é discriminatória. Posto que, como
afirmou em sua inicial, todos os trabalhadores do SERPRO efetuaram a sua
compensação, porque somente os trabalhadores de Santa Catarina não o fariam??
12. Demonstrado está que não há que se falar em
discriminação no acordo firmado entre a FENADADOS e o SERPRO para a
compensação das horas de greve, tendo em vista que, por recusa expressa e maliciosa
é que os trabalhadores de Santa Catarina não obtiveram a possibilidade da
compensação.

DA LITIGÂNCIA DE MA-FÉ
DA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS, DA OMISSÃO DE
INFORMAÇÕES
DA INDUÇÃO A ERRO DESTE MM JUIZO
DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, 17 e 18 do CPC
DO ASSÉDIO PROCESSUAL
DA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXXVIII, A CRB/88

13. Conforme exposto acima, o Sindicato autor alterou a
verdade dos fatos com o objetivo de utilizar o processo para conseguir objetivo ilegal,
atuando de modo temerário para provocar atos manifestamente infundados.
Como comprovado acima, e CONFESSADO PELO
SINDICATO AUTOR, foi ele quem IMPEDIU OS TRABALHADORES DE
OBTEREM OS BENEFÍCIOS DO ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE HORAS
DE

GREVE

ao

EXPRESSAMENTE

REJEITAR

A

PROPOSTAR

E
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COMUNICAR OFICIALMENTE À EMPRESA A NÃO APLICAÇÃO DESTE
ACORDO, QUE NESTE MOMENTO REQUER A SUA APLICAÇÃO.

DA PENALIDADE A SER APLICADA AO SINDICATO AUTOR DO
ASSÉDIO PROCESSUAL

13.1. O artigo 5º, LXXVIII da CRB/88 concede, enquanto
direito fundamental, a duração razoável do processo. Este dispositivo constitucional
aplica-se a todos, quer da esfera pública, quer da esfera privada.
A efetividade constitucional da razoabilidade do processo
somente ocorrerá quando houver, por parte do Poder Judiciário a aplicação das
penalidades à parte que, de forma consciente e deliberada utiliza dos meios
processuais para obter vantagens ilícitas, no caso do litígio, utilizando o judiciário
como mecanismo para disputas políticas.
É o que ocorre no presente feito. Como demonstrado
acima o Sindicato autor utilizou de meios atentatórios à dignidade da justiça para obter
um resultado favorável a sua tese, o não desconto dos dias de greve, retardando o final
do conflito. Ficou devidamente demonstrado pelos fatos transcritos que o presente feito
tem sido palco para o verdadeiro assédio processual. Se qualquer estudante de direito
quiser obter o conhecimento concreto de um assédio processual é só ler o presente feito
que terá uma clássica lição.
O artigo 14 do CPC dispõe que aquele que atuar em uma
relação processual deve agir com lealdade e boa-fé. Atuar com a verdade dos fatos, não
utilizar fundamentos conscientemente de que o mesmo é destituído da verdade e muito
menos praticar atos processuais inúteis ou que tragam apenas o retardamento do
procedimento jurisdicional (incisos I a V).
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O referido artigo qualifica esta conduta como atentatória à
dignidade da justiça, ao exercício da jurisdição, permitindo a imposição de multa
pecuniária além de outras sanções de natureza civil, criminal e processual.
Não resta a menor dúvida que os atos praticados pelo
Sindicato autor na condução do presente feito configura o assédio processual gerando
dano moral a FENADADOS. Primeiro afirma que a FENADADOS firmou um
Acordo Coletivo prejudicial aos trabalhadores. Depois, vem e pede para aplicar
integralmente este mesmo Acordo Coletivo.
13.2. O artigo 16 do CPC declara expressamente que
responde por perdas e danos aquele que postular de má-fé, na qualidade de autor,
réu ou interveniente.
13.3. O artigo 17 e seus incisos do CPC relaciona as
condutas que caracterizam a má-fé, vejamos:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidentes manifestamente infundados;

Conforme narrado acima a conduta do Sindicato autor
viola os incisos de I a VI do artigo 17 do CPC, demonstrando efetivamente a sua
má-fé.
13.4. Desta feita, configurado o assédio processual
praticado pelo sindicato autor cuja intenção é obter vantagens, no caso o não desconto
dos dias de greve, utilizando o judiciário como mecanismo para disputas políticas,
para continuar, como tem efetuado, a fazer discursos políticos de perseguição,
induzindo os trabalhadores a erro, e fazendo explícitamente campanha político
partidário.
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Não se está aqui a criticar a participação política de
qualquer cidadão já que, esta participação é a certeza de que atualmente o Brasil está
vivendo em pleno Estado Democrático de Direito. Mas, o que não se pode permitir, é
utilizar a máquina do sindicato.
13.5. Conforme ficou devidamente demonstrado, o autor
alterou totalmente a verdade dos fatos.
13.6. Sendo assim, deve aplicar o disposto nos artigos 17
e 18 do CPC por litigância de má-fé.
13.7. Desta feita, deve o sindicato autor ser condenado ao
pagamento de indenização por danos morais e processuais, no importe de 20% sobre o
valor da execução, acrescido da multa de 1% sobre o valor da causa devidamente
atualizada, decorrente da má-fé processual comprovada a ser paga a FENADADOS,
bem como seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios, tudo nos termos
do artigo 18 e seus parágrafos do CPC.

DOS DOCUMENTOS ANEXADOS
Ficam desde já impugnados todos os documentos
anexados com a inicial por não refletirem a verdade.

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA
14. A FENADADOS, ora ré, entidade sindical de grau
superior, sem fins lucrativos requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos
termos da Lei 1.060/50 e 5.584/70, haja não ter condições financeira que lhe permita
demandar sem comprometer o normal desempenho de suas atividades sindicais em
especial por ser sua sede em Brasília-DF e terá enormes gastos com condução,
hospedagem para a condução regular do presente feito.
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
15.

Seja

o

autor

condenado

pagamento

dos

honorários advocatícios, nos termos do artigo 20 do CPC e Instrução Normativa
nº 17 do TST.

DA PRODUÇÃO DE PROVAS

16. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova
em direito admitidos, notadamente juntada de outros documentos, depoimento pessoal
do autor, sob pena de confissão, oitiva de testemunhas, que desde já requer e o que mais
se fizer necessário na busca da verdade e efetivação da Justiça.

CONCLUSÃO
17. Isto posto, comprovado está que a compensação das
horas de greve somente não foi efetuada pelos trabalhadores do Estado de Santa
Catarina tendo em vista a recusa do sindicato autor e permitir a aplicação do
Acordo Coletivo de Trabalho, induzindo os trabalhadores a erro, na promessa de que
iriam ser beneficiados com o abono integral, ao contrário dos demais trabalhadores que
concordaram com a compensação.
17.1. Comprovado está ainda, que a aplicação do acordo
coletivo de trabalho que fixou a compensação das horas de greve é aplicada
integralmente aos trabalhadores do Estado de Santa Catarina e que os mesmos não o
fizeram por indução do Sindicato autor na promessa de obtenção de vantagem
ilícita.
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17.2. Uma vez que cláusula 31 do ACT é de caráter
obrigacional, o pedido do sindicato autor de se beneficiar dela é juridicamente
impossível, razão pela qual deve ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos do
artigo 267, VI do CPC.
18. Por fim, a FENADADOS não é contrária à
aplicação integral do acordo de compensação de horas com a utilização dos
benefícios da Cláusula 31 do ACT, desde que o Sindicato autor, convoque
assembleia geral dos trabalhadores e aprove-a integralmente, para que se evite a
utilização política de um processo judicial.
19. Isto posto, requer em ordem sucessiva:

a)

seja

extinto o pedido de aplicação da cláusula 31 do ACT para efeito do benefício da
compensação de jornada, tendo em vista não ser beneficia desta cláusula, nos termos do
fundamento supra, por impossibilidade jurídica do pedido, extinguindo- o pedido sem
julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, VI do CPC; no mérito, seja julgada
improcedente a presente ação, condenando o autor nas custas processuais e demais
consectários legais, além de honorários advocatícios, nos termos do artigo 20 do CPC e
Instrução Normativa nº 17 do TST.
20. Requer, ainda, seja o sindicato autor condenado por
litigância de má-fé, assédio processual e honorários advocatícios, nos termos dos
fundamentos supra, nos termos dos artigos 16, 17 e 18 do CPC, em valor a ser arbitrado
por V. Exa.
P. Deferimento.
De Brasília para Florianópolis, 16 de maio de 2014
MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO
OAB/DF 1681-A
OAB/SP 122.733
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