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O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Vitória da Conquista e
Região, no Estado da Bahia, pode sofrer ação de cobrança para restituição de valores pagos
por sentença judicial posteriormente anulada, no lugar dos empregados substituídos. Esse é o
resultado prático da decisão unânime da Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais
(SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho que não conheceu do recurso de embargos do
sindicato, ao acompanhar voto do ministro Augusto César Leite de Carvalho, relator.

Na SDI-1, o sindicato alegou que foi parte na reclamação trabalhista que reivindicara
diferenças salariais decorrentes de plano econômico do governo federal (Plano Bresser) com
legitimidade exclusivamente processual na defesa dos interesses da categoria. Também
substituiu os associados na ação rescisória ajuizada pelo Banco Econômico (em liquidação
extrajudicial) que anulou a concessão dos reajustes. Assim, na opinião do sindicato, a atual
ação de cobrança deveria ser dirigida contra cada um dos substituídos que recebeu os
pagamentos, e não contra a entidade, como ocorreu.

Mas, desde a sentença de origem, o sindicato vem sendo considerado parte legítima na ação.
A 1ª Vara do Trabalho de Vitória da Conquista destacou que, como o sindicato recebeu o
crédito total, a ação de cobrança só poderia ser proposta contra ele, pois não se sabe se a
entidade repassou os valores para os substituídos. Além disso, os honorários advocatícios (no
valor de 15% da condenação) foram destinados ao sindicato. Na mesma linha seguiu o
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (BA).

A discussão no TST
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No recurso de revista que encaminhou à Segunda Turma do TST, o sindicato tentou reformar o
entendimento do Regional, mas o pedido também foi rejeitado. O colegiado lembrou que o
Supremo Tribunal Federal (STF) assegura ao sindicato a possibilidade de substituição
processual ampla e irrestrita para agir no interesse da categoria na busca de direitos subjetivos
individuais ou coletivos, tanto que não é necessária a apresentação de lista dos substituídos.
Segundo a Turma, portanto, o banco agiu certo ao acionar o sindicato para fazer parte da ação.

Quando o ministro Augusto César examinou o novo recurso do sindicato, desta vez os
embargos à SDI-1, verificou que a parte amparou os argumentos em violação constitucional
(artigos 5º, incisos XXX, LIV e LV, e 8º, inciso III, da Constituição da República) e contrariedade
a súmula de natureza processual do TST ( Súmula nº 333) para sustentar sua ilegitimidade de
parte na ação de cobrança – conteúdos que não autorizam o conhecimento do apelo nos
termos do artigo 894 da CLT (redação dada pela Lei nº 11.496/2007). Com a mudança da
norma, a SDI-1 passou a ter a função de uniformizar a jurisprudência trabalhista, e não mais de
revisar decisões de Turmas. Para que o recurso fosse admitido, era preciso que a parte
demonstrasse a existência de conflito de teses, explicou o relator.

Durante o julgamento na SDI-1, o ministro Horácio Senna Pires lamentou não poder debater a
questão de mérito do recurso, uma vez que os embargos do sindicato não tinham condições de
romper a barreira do conhecimento. Ele adiantou que considera o sindicato ilegítimo para ser
parte na ação de cobrança, na medida em que não é devedor, sequer solidário, dos valores
cobrados, nem obteve vantagens financeiras decorrentes da condenação. Na avaliação do
ministro, a cobrança deveria recair sobre aqueles que se beneficiaram efetivamente dos
pagamentos, ou seja, todos os trabalhadores substituídos pelo sindicato.
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Como a discussão sobre a legitimidade ou não do sindicato na ação de repetição de indébito
não pôde prosperar por razões processuais, só restou à SDI-1 não conhecer dos embargos.

(Lilian Fonseca/CF)

Processo: E-ED-RR-8700-78.2001.5.05.0611

Fonte: Tribunal Superior do Trabalho, 28 de novembro de 2011
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