
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

PROCESSO TRT/SP nº 1000932-30.2017.5.02.0701 - 7ª TURMA

RECURSO ORDINÁRIO

ORIGEM: 18ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - ZONA SUL
 

RECORRENTES: 1- SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE SÃO PAULO

2- BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RECORRIDOS: OS MESMOS

Inconformados com a r. sentença de fls. 954/961, publicada em 27.03.2018,

pela qual foi julgada procedente em parte a reclamação ajuizada em 05.06.2017, cujo relatório adoto,

complementada pela decisão proferida em embargos declaratórios às fls. 973/974, recorrem o sindicato autor

às fls. 977/987 e o reclamado às fls. 988/1013, pretendendo a reforma do julgado.

O sindicato alega que todos os substituídos fazem jus ao adicional de

periculosidade. Inconforma-se com sua condenação em honorários periciais pela suposta sucumbência.

Requer a majoração dos honorários assistenciais.

O banco argui preliminar de cerceamento de defesa. Aponta o descabimento

da presente ação coletiva. Argumenta que improcedem o adicional de periculosidade e os honorários

advocatícios, questionando a determinação de que a correção monetária observe o IPCA-E.

Custas e depósito recursal regularmente recolhidos.

Contrarrazões às fls. 1027/1044 e 1048/1058.

Representação processual regular.

Relatados.
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V O T O:

Conheço dos recursos por presentes os pressupostos de admissibilidade e

analiso por primeiro o recurso do banco.

RECURSO DO BANCO

 

Apreciarei por primeiro a questão atinente ao cabimento da presente ação

coletiva, como exige a melhor técnica processual.

CABIMENTO DA AÇÃO COLETIVA

Não obstante os argumentos trazidos pelo banco, não merece acolhimento sua

insurgência sob esse aspecto.

O posicionamento reiterado e atual do Supremo Tribunal Federal assegura a

ampla legitimidade "ad causam" dos sindicatos para a defesa dos direitos individuais e coletivos da

categoria. A legitimação extraordinária é autorizada à entidade de classe pela Carta Fundamental que, em

seu artigo 8º, inciso III, possibilita aos sindicatos a atuação como substitutos processuais na defesa de

interesses e direitos coletivos e individuais homogêneos das categorias que representam. A legitimação

assim conferida facilita o acesso dos trabalhadores à Justiça, por meio da tutela coletiva, afastando o

trabalhador do desgaste provocado pelo ajuizamento de demanda enquanto ainda vigente o trato laboral.

Na hipótese, o sindicato autor busca o pagamento do adicional de

periculosidade aos empregados do banco que prestam serviços na unidade da avenida Interlagos, 3501. In

, verifica-se que a origem da lesão é comum aos empregados da categoria que estão vinculados ao réu,casu

prestam serviços no local indicado e são representados pelo autor, tratando, pois, de direito individual

homogêneo. A ameaça ao direito noticiada afeta especificamente os empregados da unidade apontada. Nesse

contexto, não há se falar em falta de interesse processual do sindicato e não desautoriza a análise da

pretensão, na forma postulada, o fato de ser necessária a análise de forma individualizada do contrato de

trabalho dos substituídos, o que, ademais, apenas ocorrerá na fase executória.

Nesse sentido a jurisprudência do C. TST:

DA INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO COLETIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS
HETEROGÊNEOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SEEB FLORIANÓPOLIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Em relação à "legitimidade ativa do sindicato autor", de
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acordo com o entendimento prevalecente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o art. 8º,
III, da Constituição Federal permite que os sindicatos atuem como substitutos processuais
de forma ampla, abrangendo, subjetivamente, todos os integrantes da categoria profissional
que representam (associados e não associados, grupos grandes, pequenos ou mesmo um
único substituído) e, objetivamente, os direitos individuais homogêneos. Em razão do
posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, esta Corte Superior cancelou a
Súmula 310 para acompanhar o entendimento preconizado pela Corte Suprema. Assim,
tratando-se de pleito que envolve pedido de horas extras, horas in itinere, adicional noturno,
diárias de viagem, adicional de periculosidade, multas convencionais, horas de passe,
auxílio solidão e avaliação por desempenho individual, configura-se a origem comum do
direito, de modo a legitimar a atuação do Sindicato. O fato de ser necessária a
individualização, ou a apuração da situação funcional de cada empregado em particular,
para apuração do valor devido não desautoriza a substituição processual. De acordo com
entendimento da SBDI-1 desta Corte, a homogeneidade diz respeito ao direito, e não à sua
quantificação ou forma de apuração, nos termos do art. 81, III, da Lei 8.078/90, o qual
conceitua interesse individual homogêneo como os "decorrentes de origem comum". Recurso
de revista não conhecido. Processo: RR - 1571-44.2011.5.12.0007 Data de Julgamento: 23
/08/2017, Relator Ministro: Augusto César Leite de Carvalho, 6ª Turma, Data de
Publicação: DEJT 25/08/2017.

Rejeito.

CERCEAMENTO DE DEFESA

 

Sustenta o recorrente que o perito indicado pelo juízo e a sentença incidiram

em erro ao assumir que seus engenheiros teriam direito ao adicional de periculosidade, pois o acesso desses

empregados às áreas de risco é extremamente esporádico, extraordinário e fortuito, porquanto não estão

lotados no local vistoriado e não possuem como atribuição a realização de vistoria ou manutenção direta da

área considerada de risco, sendo responsáveis pela gestão de contrato e pela supervisão da prestação de

serviços diretamente pela empresa especializada responsável pela manutenção dos geradores e tanques.

Refere que a despeito de ter formulado quesitos suplementares ao perito, as respostas apresentadas não

foram conclusivas e, desse modo, não respondidos os questionamentos apresentados, houve violação ao que

dispõe o art. 5º, IV, da CF, caracterizando o cerceamento de defesa, impondo-se a nulidade da sentença e

retorno dos autos à origem para esclarecimentos pelo perito. Acrescenta que o fato de Rogério Dellova

exercer cargo de gestão na ré, sem que tenha sido demonstrado seu interesse no resultado do julgamento, não

desautoriza sua oitiva como testemunha, entendendo que também sob esse aspecto teve seu direito de defesa

cerceado.

Tem razão o recorrente.

Determinada a realização de perícia, foi juntado aos autos o laudo de fls. 754

/777, que restringiu a periculosidade existente no local vistoriado aos bombeiros, equipe terceirizada da
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Cushman e engenheiros de manutenção e supervisores de manutenção do réu. Em impugnação ao laudo, o

banco refutou a conclusão manifestada pelo senhor vistor, referindo que no local vistoriado não há

"engenheiros" ou "supervisores" de manutenção, ressaltando que o laudo não traz prova do efetivo contato

desses profissionais com a área de risco a autorizar o pagamento do adicional de periculosidade, aduzindo

que deve ser demonstrado o contato permanente ou intermitente do empregado com o agente nocivo,

apresentando quesitos complementares (fls. 782/789).

O senhor perito, em resposta aos questionamentos trazidos pelo banco,

limitou-se a dizer que "De acordo com o apurado durante o processo pericial, o acesso às áreas de risco, é

restrito aos funcionários bombeiros, equipe terceirizada da Cushman e engenheiros e supervisores de

" (fls.manutenção da Reclamada. Não ficou definido, entretanto, quantos empregados atuam nestas funções

919/925), não esclarecendo quais as atribuições dos engenheiros e supervisores de manutenção e tampouco a

periodicidade com que visitam a área de risco, embora em resposta ao quesito 23 do autor tenha ressaltado

no laudo que o adicional de periculosidade apenas é devido quando "haja habitualidade na exposição e seja

", sendo certo que apenas o fato do assistente técnico da ré ter informado que além doexigência da função

pessoal terceirizado e dos bombeiros, possuem permissão para acessar a área de risco engenheiros e

supervisores de manutenção do réu não se mostra suficiente a evidenciar a presença habitual desses

empregados no local.

Observo que em defesa o banco impugnou a alegação de que seu pessoal do

setor de engenharia e manutenção tem como rotina ingressar nas áreas de risco, conforme itens 32 e 52 da

referida peça (fls. 360 e 367). E no entender dessa Relatora, a afirmação feita pelo banco à fl. 787 de que não

possui no local vistoriado "engenheiro de manutenção" e "supervisor de manutenção" não conflita com o

quanto expôs à fl. 930, no sentido de que "diversamente do que constou no laudo, no referido endereço e

local em que realizada a perícia, não houve qualquer comprovação de que os alegados cargos de

"engenheiros de manutenção" e" supervisores de manutenção" acessam as áreas dos tanques, quiçá de

".maneira habitual

Diante da defesa ofertada pelo banco, mostrase essencial ao esclarecimento

da controvérsia que a prova pericial indique se cabe aos engenheiros e supervisores de manutenção do banco

realizar ou acompanhar a manutenção dos geradores e tanques de combustíveis instalados no local

vistoriado, independentemente de estarem lotados no referido sítio, e com que periodicidade ingressam na

área considerada de risco.
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Também tem razão o recorrente no inconformismo manifestado com o

indeferimento da oitiva de sua testemunha. Com efeito, constou da ata da audiência realizada em 26.03.2018

que a testemunha Rogério Dellova foi contraditada pelo autor "sob a alegação de exercer cargo de gestão na

reclamada. Indagado disse que é responsável por todas as atividades ligadas as utilidades nos 12 prédios

administrativos da reclamada em todo o Brasil, o que inclui hidráulica, energia elétrica, gás, atividades de

manutenção, elétrica e civil. Também é responsável pelos contratos das empresas terceirizadas que atuam

nestes edifícios em todas as áreas já nominadas. Considerando-se que a testemunha é o coordenador

responsável pela gestão de todos os edifícios administrativos da reclamada, respondendo pelo uso e

manutenção de todos facilities destes edifícios, acolho a contradita apresentada, razão pela qual dispenso a

".oitiva da testemunha. Protestos

O artigo 447, §2º, III, do NCPC, considera que está impedido de depor como

testemunha "o que intervém em nome de uma parte, como o tutor, o representante legal da pessoa jurídica,

. O impedimento, para que sejao juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido as partes"

ouvida como testemunha, apenas deve ser reconhecido quando comprovado que a pessoa indicada seja

detentora de poderes que a equipare ao próprio empregador, o que não se verifica na hipótese. Tão somente o

fato da testemunha ocupar cargo de confiança não a torna suspeita. Por outro lado, entendo que ainda que

acolhida a contradita, a testemunha deveria ter sido ouvida como informante (artigo 457, § 2º, do NCPC).

Desse modo, em razão dos fundamentos expostos, entendo configurado o

cerceamento de defesa, razão pela qual anulo a r. decisão de fls. 954/961 e determino o retorno dos autos à

origem para a reabertura da instrução processual, com a oitiva da testemunha do banco Rogério Dellova e

para a complementação do laudo pericial, para que o senhor perito indique se cabe aos engenheiros e

supervisores de manutenção do banco realizar ou acompanhar a manutenção dos geradores e tanques de

combustíveis instalados no local vistoriado, independentemente de estarem lotados no referido sítio, e com

que periodicidade ingressam na área considerada de risco, proferindo-se, após, novo julgamento.

Prejudicadas as demais abordagens recursais, inclusive a apreciação do

recurso do sindicato.
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Isto posto, ACORDAM os Magistrados da 7ª Turma do Tribunal Regional do

Trabalho da 2ª Região em: por unanimidade de votos,  do recurso e CONHECER DAR PARCIAL

 para anular a r. decisão de fls. 954/961 e determinar o retorno dos autos à origem para aPROVIMENTO

reabertura da instrução processual, com a oitiva da testemunha do banco Rogério Dellova e para a

complementação do laudo pericial, conforme fundamentos do voto, proferindo-se, após, novo julgamento.

Prejudicada a apreciação do recurso do sindicato.

 

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Antonio M. Vidigal.

 

Tomaram parte do julgamento os Excelentíssimos Magistrados Federais do Trabalho:

 

Dóris Ribeiro Torres Prina (RELATORA)

Luiz Antonio M. Vidigal (REVISOR)

Fernando Marques Celli

 

Sustentação Oral: Dra. Wanessa de Cássia Francolin.

 

 

DÓRIS RIBEIRO TORRES PRINA
Desembargadora Relatora
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