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V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  DISSÍDIO

COLETIVO,  sendo  Suscitante  SINDICATO  DOS  EMPREGADOS  DE  EMPRESAS  DE

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARANÁ  e Suscitada COMPANHIA DE

PROCESSAMENTO DE DADOS DO PARANÁ - CELEPAR.

De  início,  observo  que  a  paginação  das  folhas  referenciada  no

presente voto baseia-se na numeração da conversão em pdf na ordem crescente.

O  Suscitante  Sindicato  dos  Empregados  de  Empresas  de

Processamento de Dados do Estado do Paraná, qualificado na petição inicial (fl. 08), por seu 

procurador  judicial,  ajuizou  dissídio  coletivo  em face  de  Companhia  de  Processamento  de

Dados do Paraná - Celepar, igualmente qualificada (fl. 08).

Afirmou que a data-base dos empregados da Suscitada é 1º de

maio,  e  que  as  partes  possuem tradição  na  assinatura  de  acordos  coletivos  de  trabalho,

negociando-os há mais de 20 anos, mas que em 2012, diante de impasses insuperáveis que

surgiram  durante  a  negociação,  suscitou-se  dissídio  coletivo,  que  culminou  em  sentença

normativa.

Aduziu que no ano de 2016 as partes igualmente não lograram

êxito na assinatura do acordo coletivo de trabalho. Alegou que a motivação do dissídio coletivo

é o impasse gerado em relação a dois itens, quais sejam, "cláusula de demissão motivada" e

"Ação de Cumprimento nº 0010313-29.2016.5.09.0084", sendo que a Suscitada se recusou a
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formalizar em ata as rodadas de negociação ocorridas, bem como declinou de duas mediações

iniciadas pelo Suscitante perante o Ministério Público do Trabalho do Paraná, uma vez antes da

data-base  e  outra  no  mês  de  agosto  de  2016.  Afirmou  que,  diante  do  impasse,  os

trabalhadores decidiram por iniciar uma greve em 1º de setembro.

Asseverou  que  a  Suscitada  reconsiderou  a  sua  posição  no

procedimento  de  mediação  autuado  sob  o  nº  002299.2016.09.000/9,  concordando  em 

comparecer em audiência perante o Ministério Público do Trabalho na data de 02.09.2016.

Entretanto, as partes não chegaram a um acordo, o que ensejou o ajuizamento do presente

dissídio coletivo.

Atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00. Com a peça de ingresso

foram juntados procuração e documentos (fls. 59/681).

Em contestação, a Suscitada noticiou a apresentação de proposta

em  reunião  realizada  em  20.09.2016,  a  qual  teria  sido  aprovada  em  assembleia  geral

extraordinária  da categoria  realizada em 23.09.2016,  com o consequente encerramento do

movimento paredista. Afirmou que as partes estariam em vias de assinar o acordo coletivo de

trabalho que estabelece as cláusulas econômicas e sociais vindicadas, com vigência de 1º de

maio de 2016 a 30 de abril de 2017 e a data-base da categoria em 1º de maio, com exceção da

cláusula de demissão motivada. Requereu, assim, a a suspensão do feito por 30 dias, a fim de

possibilitar a conclusão do acordo coletivo de trabalho a ser firmado entre as partes. Postulou,

ainda,  a  homologação  da  transação  amigável  entabulada  pelas  partes,  exceto  quanto  à

cláusula  vigésima  nona  -  "cláusula  de  demissão  motivada",  bem  como  a  suspensão  do

processo  até  julgamento  final  do  Recurso  Extraordinário  589998/PI  no  Egrégio  Supremo

Tribunal Federal. Postulou, ao final, pela improcedência do pedido concernente à "cláusula de

demissão motivada" (fls. 698/712).

Em audiência realizada em 04.10.2016, foi deferido o pedido das

partes de adiamento da audiência para que pudessem proceder à redação dos exatos termos

que deverão compor a conciliação (fls. 788/789).

O  Suscitante  manifestou-se  sobre  a  defesa  e  documentos  (fls.

793/803).

Na  audiência  em  prosseguimento,  realizada  em  03.11.2016,  a

Exma. Desembargadora Vice-Presidente homologou o acordo parcial obtido pelas partes, ad

referendum  da  Seção  Especializada  deste  Tribunal,  ficando  excluídos  da  conciliação  os

seguintes  itens  apresentados  na  minuta  de  acordo  trazida  aos  autos:  desconto  dos  dias
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parados; aviso prévio; e demissão motivada (fls. 883/914).

A Suscitada apresentou aditamento à contestação,  postulando a

suspensão  do  processo  até  julgamento  final  da  Arguição  de  Descumprimento  de  Preceito

Fundamental  nº  323  e,  no  mérito,  a  improcedência  dos  pedidos  (fls.  916/925).  Sobre  o

aditamento o Suscitante manifestou-se às fls. 1011/1021.

Razões finais pelo Suscitante à fl. 1055 e pela Suscitada à fl. 1057.

O  Ministério  Público  do  Trabalho,  em  parecer  da  lavra  do  I.

Procurador do Trabalho Gláucio Araújo de Oliveira,  opinou pela extinção do processo,  nos

termos do art. 487, III, "b", do CPC/2015, diante do acordo parcial realizado em audiência e,

quanto  às  pretensões  clausuladas  remanescentes,  pelo  julgamento  nos  termos  da

fundamentação (fls. 1067/1074).

É o relatório.

ADMISSIBILIDADE

A Suscitada, por meio do Ofício 377/2016, de 14.07.2016, declarou

que "A CELEPAR sempre, de forma claríssima, deixou certo que não se oporia e não se oporá

contra o ajuizamento de eventual dissídio coletivo, o que fica aqui mais uma vez reiterado, que

será analisado à face dos contornos aqui bem delineados" (fl. 587).

Presente, portanto, o requisito do comum acordo a que alude o art.

114, § 2º, da CF/88, pelo que admito o dissídio coletivo.

PRELIMINAR DE MÉRITO

Suspensão do feito

A Suscitada,  em contestação, afirmou que "por força de medida

cautelar  deferida  pelo  MIN.  LUIS  ROBERTO  BARROSO,  na  AC  3669/PI,  foi  suspensa  a

aplicabilidade da  decisão  proferida  no  RE 589.998/PI  que reconhece a  obrigatoriedade da

motivação dos atos de dispensa da ECT para fins, dentre outros, de modulação dos efeitos da

decisão. Outrossim, foi determinado o sobrestamento de todos os casos que tratem da matéria

nas instâncias inferiores" (fl. 706), pelo que postula "a suspensão do processo até julgamento

final do Recurso Extraordinário 589998/PI no Egrégio Supremo Tribunal Federal" (fl. 707).

Ainda,  por  ocasião  do  aditamento  à  contestação,  a  Suscitada

postulou "a suspensão do processo até julgamento final na Arguição de Descumprimento de

Preceito  Fundamental  nº  323 -  Distrito  Federal,  no Supremo Tribunal  Federal,  em face da
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decisão  proferida  pelo  Ministro  Gilmar  Mendes  que  determinou  a  suspensão  de  todos  os

processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do

Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e convenções

coletivas, com fulcro no art. 313, V, "a" do Código de Processo Civil" (fl. 923).

Ressalto,  todavia,  que  a  decisão  proferida  na  AC  3.669/PI  diz

respeito, em princípio, apenas aos processos envolvendo a Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos  -  ECT,  tanto  é  que  a  tese  de  repercussão  geral  fixada  no  RE 589.998/PI  está

publicada  no  site  do  C.  STF  (http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia

/menuTese.asp?tese=TRG).

Com relação à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na

ADPF nº  323,  cumpre  ressaltar  que  a  discussão  envolvendo a  ultratividade  das  cláusulas

normativas dos acordos coletivos ou convenções coletiva não influencia no julgamento das

cláusulas que foram excluídas da conciliação.

De  qualquer  forma,  conforme  bem  destacado  pelo  Ministério

Público do Trabalho em seu parecer, tais situações não implicariam na suspensão do processo,

na medida em que o julgamento das cláusulas remanescentes é pretensão das partes, tendo

as mesmas concordado, de comum acordo, no conhecimento e julgamento das questões que

foram excluídas do acordo homologado.

Rejeito.

MÉRITO

Homologação de acordo parcial

As  partes,  conforme  mencionado  no  relatório,  firmaram  acordo

parcial no presente feito, indicando as cláusulas que deverão reger as condições de trabalho no

período de 1º de maio de 2016 a 30 de abril de 2017. O ajuste foi homologado pela Exma.

Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal, ad referendum  desta Seção Especializada,

ficando excluídos da conciliação os seguintes itens: desconto dos dias parados; aviso prévio; e

demissão motivada (fls. 883/914).

A teor do artigo 764 da CLT, os dissídios individuais ou coletivos

submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho estão sempre sujeitos à conciliação, sendo

que em sede de dissídio coletivo o ajuste homologado passa a ter força de sentença normativa.

Dispõe o artigo 20, I, "a", do Regimento Interno deste Tribunal que
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compete  à  Seção  Especializada  processar  e  julgar,  originariamente,  os  dissídios  coletivos,

decidindo sobre a homologação dos acordos neles celebrados.

Deste modo, ressaltando o empenho da Exma. Desembargadora

Vice-Presidente  na  condução  dos  trabalhos  e  a  concordância  do  Ministério  Público  do

Trabalho, ratifico a homologação do acordo parcial firmado entre as partes na audiência de

fls.  883/914 e, por conseguinte, extingo o feito com resolução do mérito,  no particular,  nos

termos do art. 487, III, "b", do CPC/2015.

Desconto dos dias parados

CLÁUSULA  QUADRAGÉSIMA  SÉTIMA  -  DIAS  PARADOS  EM  RAZÃO  DA
GREVE DA CATEGORIA

Os dias não trabalhados por motivo de paralisação, não serão descontados e,
serão  abonados  na  proporção  de  50%  (cinquenta  por  cento)  das  horas  do
período que perdurou o movimento paredista, sendo que o restante das 50%
(cinquenta  por  cento)  das  horas  não  trabalhadas  deverão  ser  compensadas
pelos empregados da CELEPAR, com a prestação de jornada suplementar de
trabalho, mediante acordo prévio com a chefia, no período compreendido entre a
data da assinatura do presente Acordo Coletivo de Trabalho até o dia 30 de abril
de  2017 e,  portanto,  não será considerada como jornada extraordinária,  nos
termos da lei.

A regra geral insculpida no art. 7º da Lei nº 7.783/89 preconiza que

a  participação  em  greve  suspende  o  contrato  de  trabalho,  sendo  indevido,  portanto,  o

pagamento dos dias parados, exceto quando negociação entre as partes dispuser de forma

diversa  ou  se  configurar  situação  excepcional,  como  na  hipótese  de  não  cumprimento  de

cláusulas contratuais relevantes e regras legais pela empresa, permitindo a aplicação da regra

da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus). Nesse sentido é o

entendimento pacificado do C. TST, conforme se infere da seguinte ementa:

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. RECURSO ORDINÁRIO. DESCONTO DOS
DIAS  PARADOS.  Predomina  nesta  Corte  o  entendimento  de  que  a  greve
configura a suspensão do contrato de trabalho, e, por isso, como regra geral,
não  é  devido  o  pagamento  dos  dias  de  paralisação,  independentemente  da
declaração de abusividade ou não, 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. No caso, infere-se que a postulação não
se enquadra nas hipóteses de excepcionalidade admitidas pela jurisprudência
desta Corte. Recurso ordinário a que se nega provimento, neste aspecto. (RO -
7037-51.2014.5.15.0000 , Relatora Ministra: Kátia Magalhães Arruda, Data de
Julgamento: 13/02/2017, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Data de
Publicação: DEJT 17/02/2017)

Na hipótese, as cláusulas convencionais que não estariam sendo

cumpridas foram objeto da Ação de Cumprimento  nº  10313-29.2016.5.09.0084,  a qual  foi

julgada improcedente, conforme se infere às fls. 1058/1062.

Deste  modo,  aplica-se  a  regra  geral  prevista  no  art.  7º  da  Lei
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7.783/89, que autoriza o desconto dos dias de greve. Nesse mesmo sentido é o parecer do

Ministério Público do Trabalho: "Entretanto, inviável arbitrar uma forma de compensação de

horas, de sorte a dar cumprimento ao artigo 7º da mencionada Lei de Greve, na medida em

que a compensação dos dias de paralisação deve ser objeto de autocomposição das partes,

escapando  o  exame  de  tal  questão  à  competência  da  Justiça  do  Trabalho,  que  tem

competência  para,  quando  muito,  homologar  a  avença.  Nesses  termos,  não  vislumbro

possibilidade de uma sentença normativa estabelecer cláusula determinando a compensação e

o procedimento para tanto" (fl. 1072).

Rejeito a cláusula.

Aviso prévio

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - AVISO PRÉVIO

Os  empregados  que  contarem  com  mais  de  5  (cinco)  anos  de  serviço  na
Empresa,  em caso de demissão sem justa causa,  terão assegurado o Aviso
Prévio de 90 (noventa) dias.

A ampliação do prazo do aviso prévio no presente caso trata-se de

condição conquistada há tempos pela categoria, mediante negociação direta, havendo previsão

idêntica nos acordos coletivos de trabalho da categoria desde, pelo menos, o ano de 2003,

conforme  se  infere  dos  acordos  coletivos  de  trabalho  juntados  aos  autos  pela  Suscitante

(cláusula 29ª do ACT 2003/2004 - fl. 178; cláusula 29ª do ACT 2005/2006 - fl. 196; cláusula 33ª

do ACT 2006/2007 - fl. 218; cláusula 35ª do ACT 2007/2008 - fl. 270; cláusula 34ª do ACT

2008/2009 - fl. 295; cláusula 36ª do ACT 2009/2010 - fl. 323; cláusula 32ª do ACT 2010/2011 -

fl. 347; e cláusula 30ª do ACT 2011/2012 - fl. 371), tendo a sentença normativa de fls. 394/451

deferido a cláusula na forma do art. 114, § 2º, da CF/88.

Defiro, portanto, a cláusula postulada.

Demissão motivada

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DEMISSÃO MOTIVADA

Em qualquer dispensa sem justa causa deverá estar justificada a sua motivação
e devidamente fundamentada.

A  necessidade  de  motivação  da  dispensa  de  empregados

concursados de empresas públicas e sociedades de economia mista está em sintonia com a

Constituição  Federal.  Com  efeito,  por  integrarem  a  Administração  Pública  indireta,  tais

empresas devem observar os princípios da moralidade e da impessoalidade previstos no artigo

37  da  Carta  Magna.  Imprescindível,  portanto,  a  motivação  de  seus  atos,  o  que  justifica

plenamente que isso ocorra também com o ato de dispensa de seus empregados. Cumpre
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ressaltar que o art.  173, § 1º, da Constituição Federal,  não exclui  as empresas estatais de

observarem o art. 37 da mesma Carta.

O E. Supremo Tribunal  Federal  confirmou este entendimento ao

julgar  o  RE  589.998,  em  repercussão  geral,  cujo  Acórdão,  publicado  em  12.09.2013,

encontra-se assim ementado:

"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. DEMISSÃO
IMOTIVADA  DE  SEUS  EMPREGADOS.  IMPOSSIBILIDADE.  NECESSIDADE
DE  MOTIVAÇÃO  DA  DISPENSA.  RE  PARCIALMENTE  PROVIDO.  I  -  Os
empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF,
salvo  aqueles  admitidos  em período anterior  ao  advento  da  EC nº  19/1998.
Precedentes. II - Em atenção, no entanto, aos princípios da impessoalidade
e isonomia, que regem a admissão por concurso publico, a dispensa do
empregado de empresas públicas e  sociedades de economia mista que
prestam serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se, assim, que
tais  princípios,  observados  no  momento  daquela  admissão,  sejam  também
respeitados  por  ocasião  da  dispensa.  III  -  A  motivação  do  ato  de  dispensa,
assim, visa a resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da
impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir. IV -
Recurso extraordinário parcialmente provido para afastar a aplicação, ao caso,
do art. 41 da CF, exigindo-se, entretanto, a motivação para legitimar a rescisão
unilateral  do  contrato  de  trabalho."  (destaquei  -  Relator  Min.  RICARDO
LEWANDOWSKI).

Deste  modo,  não  há  necessidade  de  previsão  em  negociação

coletiva anterior para o deferimento de cláusula coletiva a tal respeito.

Nesse  sentido  foi  a  decisão  do  dissídio  coletivo

00462-2012-909-09-00-0 (fl.  427),  ratificada pelo C. TST em decisão proferida em sede de

recurso ordinário interposto pela CELEPAR (fls. 517/518), da qual destaco o seguinte excerto:

"Realmente,  em relação  a  essa  cláusula,  não  há  falar  em  preexistência  da
condição, já que inexiste, no ACT 2011/2012 (fls. 180/213) norma de igual teor.

Ocorre  que,  havendo precedente  que disponha sobre a  matéria,  esta  Seção
Especializada segue a orientação nele contida, e a respeito da especificação 
dos motivos da dispensa, o PN nº 47 da SDC desta Corte, dispõe:

'Nº 47 DISPENSA DE EMPREGADO. O empregado despedido será informado,
por escrito, dos motivos da dispensa.'

Nesse contexto,  verificando que a cláusula deferida se alinha aos termos da
jurisprudência deste Tribunal Superior,  consolidada no PN nº 47, mantenho a
decisão e nego provimento ao recurso."

Ressalte-se, por fim, que a recente decisão proferida pelo Exmo.

Ministro  Luís  Roberto  Barroso  em  Embargos  de  Declaração  no  Recurso  Extraordinário

589.998,  determinando a  suspensão do processamento  de  todos os  processos pendentes,

individuais ou coletivos, que versem sobre a dispensa imotivada de empregados de estatais,

não afeta a presente decisão.

Com  efeito,a  suspensão  determinada  compreende  as  ações,
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individuais e coletivas, em que se busca a aplicação do ordenamento jurídico existente ao caso

concreto, ou seja, na jurisdição típica.

No presente caso não se está aplicando o ordenamento jurídico

existente ao caso concreto, mas sim, no âmbito do Poder Normativo da Justiça do Trabalho,

criando norma abstrada para ser aplicada às relações de emprego.

A invocação da decisão do E. STF tem por finalidade demonstrar

que a cláusula normativa em exame é passível de deferimento, pois a própria Suprema Corte

reconheceu que a motivação da dispensa encontra-se recepcionada pela Constituição Federal,

pelo que perfeitamente possível seja deferida no âmbito do Poder Normativo da Justiça do

Trabalho.

Defiro, portanto, a cláusula postulada.

Honorários advocatícios

O entendimento desta Seção Especializada é no sentido de que

não cabe condenação a título de honorários advocatícios em sede de dissídio coletivo,  na

esteira do entendimento prevalecente do C. TST, retratado pela seguinte ementa:

HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  É  incabível  o  deferimento  de  honorários
advocatícios em dissídio coletivo, seja de natureza jurídica,  econômica ou de
greve,  pois  o  sindicato  não  atua  como  substituto  processual,  mas  exerce  a
representação legal da categoria, nos termos dos arts. 8º, III, da Constituição
Federal.  Inaplicabilidade do item III  da Súmula nº  219 do TST.  Precedentes.
Recurso  ordinário  adesivo  conhecido  e  não  provido.  (RO  -
20506-39.2015.5.04.0000  ,  Relatora  Ministra:  Dora  Maria  da  Costa,  Data  de
Julgamento: 21/11/2016, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Data de
Publicação: DEJT 30/11/2016)

Pelo exposto, não há que se falar em condenação ao pagamento

de honorários advocatícios.

 

Pelo  exposto,  ratifico  a  homologação  do  acordo  parcial  firmado

entre  as  partes,  nos  termos  constantes  na  ata  de  audiência  de  fls.  883/914,  e  defiro  as

seguintes  cláusulas  objeto  de  ressalva  no  acordo,  nos  termos  da  fundamentação:  a)

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - AVISO PRÉVIO. Os empregados que contarem com mais de

5  (cinco)  anos  de  serviço  na  Empresa,  em  caso  de  demissão  sem  justa  causa,  terão

assegurado  o  Aviso  Prévio  de  90  (noventa)  dias.;  e  b)  CLÁUSULA  VIGÉSIMA  NONA  -

DEMISSÃO MOTIVADA. Em qualquer dispensa sem justa causa deverá estar justificada a sua

motivação e devidamente fundamentada.
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ACÓRDÃO

Assim sendo, em sessão extraordinária, realizada nesta data, sob a

presidência  da  excelentíssima  Desembargadora  Eneida  Cornel,  presente  o  excelentíssimo

Procurador Regional Leonardo Abagge Filho, representante do Ministério Público do Trabalho;

computados os votos  dos excelentíssimos Desembargadores  Nair  Maria  Lunardelli  Ramos,

Marco  Antonio  Vianna  Mansur,  Eneida  Cornel,  Arion  Mazurkevic,  Benedito  Xavier  da

Silva,  Cássio  Colombo  Filho,   Aramis  de  Souza  Silveira,  Ney  Fernando  Olivé  Malhadas

e  Adilson  Luiz  Funez;  ausentes,  em  férias,  os  excelentíssimos  Desembargadores  Rosalie

Michaele  Bacila  Batista,  Archimedes  Castro  Campos  Júnior,  Ricardo  Tadeu  Marques  da

Fonseca  e  Thereza  Cristina  Gosdal;  o  excelentíssimo  Desembargador  Archimedes  Castro

Campos  Júnior  foi  convocado  para  compor  a  Seção  Especializada  na  cadeira  do

excelentíssimo Desembargador Célio Horst Waldraff (em licença), no período de 15/08/2016

até  31  de  julho  de  2017  (Portaria  SGP  10,  2/8/2016  e  Portaria  SGP  13,  2/12/2016);

sustentaram oralmente  os  advogados  inscritos  Lucas  Zucoli  Yamamoto,  pelo  suscitante,  e

Gladys Lucienne de Souza Cortez, pela suscitada;

Pelo que,

ACORDAM  os  Desembargadores  da  Seção  Especializada  do

Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, por unanimidade de votos, ADMITIR O DISSÍDIO

COLETIVO.  No  mérito,  por  igual  votação,  RATIFICAR A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO

PARCIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, nos termos constantes na ata de audiência de fls.

883/914,  e DEFERIR  as seguintes cláusulas objeto de ressalva no acordo,  nos termos da

fundamentação:  a)  CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA -  AVISO PRÉVIO.  Os empregados que

contarem com mais de 5 (cinco) anos de serviço na Empresa, em caso de demissão sem justa

causa, terão assegurado o Aviso Prévio de 90 (noventa) dias; e b)  CLÁUSULA VIGÉSIMA

NONA  -  DEMISSÃO  MOTIVADA.  Em  qualquer  dispensa  sem  justa  causa  deverá  estar

justificada a sua motivação e devidamente fundamentada.

Custas pela Suscitada, no valor de R$ 20,00, calculadas sobre o

valor dado à causa de R$ 1.000,00.

Intimem-se.

Curitiba, 23 de maio de 2017.

 
ARION MAZURKEVIC
Relator
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