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EMENTA

AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONVENCIONAIS. LEGITIMIDADE ATIVA.

. Embora a proposição de ação judicial visando anular normas coletivas sejaENTIDADE SINDICAL

prerrogativa legal do Ministério Público do Trabalho, admite-se, excepcionalmente, que também detêm

legitimidade para propor ação anulatória de instrumento normativo as entidades sindicais representantes

das categorias econômica e profissional abrangidas pela norma coletiva, ou que por ela tenham sido

afetadas em sua esfera jurídica. Não se admite, contudo, que um dos membros das categorias profissional

ou econômica seja parte legítima para propor a ação anulatória de cláusulas convencionais, ainda que se

considere prejudicado pela norma coletiva. No caso concreto, não detêm legitimidade ativa  asad causam

três primeiras autoras, membros da categoria econômica, mas é parte legítima para postular nulidade da

norma coletiva o quarto autor, entidade sindical que alega ter sido afetada pela norma coletiva que alega

ser irregular. Processo extinto, sem resolução de mérito, no tocante aos três primeiros demandantes.

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. PREJUÍZO

NÃO DEMONSTRADO. Não se constata, no tocante à vigência e à aplicação das normas coletivas

impugnadas, que tenha sido afetada indevidamente a esfera jurídica do sindicato demandante. Assim,

inexistente prejuízo efetivo pela celebração, entre os réus, de norma coletiva que inclusive já não mais

estava vigente ao tempo do ajuizamento da presente ação, e sequer alegada alguma ilegalidade no teor das

cláusulas em si, não há que se falar na declaração de nulidade da convenção coletiva de trabalho objeto da

ação. Ação anulatória de cláusulas convencionais que é julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.
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ACORDAM os Magistrados integrantes da Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Regional

do Trabalho da 4ª Região: preliminarmente, por unanimidade, acolher as preliminares de ilegitimidade

ativa das três primeiras autoras arguidas pelos demandados e EXTINGUIR O PROCESSO, SEM

, quanto às autoras Associação dos Moradores Amigos da Vila TroncoRESOLUÇÃO DO MÉRITO

Neves - Arredores; Associação Amigos da Restinga; e Instituição de Educação Infantil Canto dos Anjos.

No mérito, por unanimidade,  a ação anulatória de cláusulas convencionaisJULGAR IMPROCEDENTE

movida pelo Sindicato das Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e

Formação Profissional do Estado do Rio Grande do Sul - SECRASO/RS contra o Sindicato Interestadual

das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas SINIBREF-interestadual e o SINBRAF-RS -

Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas, Assistenciais e Filantrópicas do

Estado do Rio Grande do Sul. Os autores deverão arcar com honorários advocatícios de 5% (cinco por

cento) sobre o valor atribuído à causa na petição inicial, a favor dos demandados, a teor do art. 791-A da

CLT. As custas, fixadas em R$ 1.000,00, ficam a cargo dos autores.

Intime-se.

Porto Alegre, 1º de outubro de 2018 (segunda-feira).

RELATÓRIO

A Associação dos Moradores Amigos da Vila Tronco Neves - Arredores (1); a Associação Amigos da

Restinga (2); a Instituição de Educação Infantil Canto dos Anjos (3); e o Sindicato das Entidades

Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio

Grande do Sul - SECRASO/RS (4) ajuízam ação anulatória de cláusulas convencionais contra o Sindicato

Interestadual das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas SINIBREF-interestadual (1) e o

SINBRAF-RS - Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas, Assistenciais e

Filantrópicas do Estado do Rio Grande do Sul (2). Os autores requerem, em suma, a declaração da

nulidade da convenção coletiva de trabalho firmada entre os demandados com vigência de 1º/4/2017 a

31/3/2018, sob a alegação de que houve diversas irregularidades na celebração da norma coletiva.

Atribuem à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em anexo à petição inicial, juntam

documentos.

O Sindicato Interestadual das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas - SINIBREF-INTER

apresenta contestação (ID 044d6cc). Argui, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da parte autora e a
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inadequação da via processual eleita. No mérito, refuta as alegações dos autores e impugna o pedido de

concessão do benefício da justiça gratuita. Junta documentos: estatuto social da entidade; ata de eleição da

diretoria do sindicato; termo de posse da diretoria da entidade para o período de 24/7/2014 a 23/7/2019;

ata de assembleia geral extraordinária realizada em 5/10/2017; edital de convocação à assembleia geral

extraordinária; certificado de registro do sindicato perante o Ministério do Trabalho; convenções coletivas

de trabalho firmadas com o SINBRAF-RS; notas técnicas emitidas pela Secretaria de Relações do

Trabalho do Ministério do Trabalho; decisões proferidas em outros processos judiciais,

O Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas, Assistenciais e Filantrópicas do

Estado do Rio Grande do Sul (SINBRAF-RS) contesta ação (ID 2681581). Em preliminar, argui a

ilegitimidade ativa dos autores. No mérito, impugna a pretensão da parte demandante, requerendo sejam

julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Junta os seguintes documentos: edital

convocatório, ata e lista de presenças à assembleia geral ordinária realizada em 17/3/2017; ata de reunião

de mediação perante a Superintendência Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Os autores apresentam manifestação sobre as defesas dos demandados (ID 07704fc). Requerem seja

produzida prova testemunhal.

O requerimento de produção de prova testemunhal é rejeitado (ID fe30fcc). Encerrada a instrução do

processo, é concedido prazo para que as partes apresentem razões finais.

O Sindicato Interestadual das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas - SINIBREF-INTER

apresenta suas razões finais sob o ID ead42c7 dos autos digitais.

O Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas, Assistenciais e Filantrópicas do

Estado do Rio Grande do Sul (SINBRAF-RS) apresenta razões finais (ID 001974e).

Os autores oferecem suas razões finais sob o ID 6521383. Apresentam protesto antipreclusivo contra a

decisão que rejeitou a ouvida de testemunhas.

O Ministério Público do Trabalho emite seu parecer sob o ID 69a50b6 dos autos digitais. Opina pelo

acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa das entidades beneficentes e filantrópicas, primeira,

segunda e terceira Autoras. No mérito, opina pela improcedência da presente ação.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

PRELIMINARMENTE
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1. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PROTESTO ANTIPRECLUSIVO

Em sua manifestação sobre as contestações e documentos apresentados pelos requeridos, a parte autora

requer a produção de prova testemunhal "para demonstrar todos os fatos alegados" (ID 07704fc). O

requerimento é indeferido por este Juízo sob o argumento de que a questão objeto da ação anulatória não

se resolve pela prova testemunhal, salientando-se que na petição inicial os próprios autores alegam que a

suposta fraude na celebração da norma coletiva impugnada está evidenciada pelos documentos

apresentados (ID fe30fcc).

Em suas razões finais (ID 6521383), os autores registram protesto antipreclusivo diante do indeferimento

da ouvida de testemunhas.

O Ministério Público do Trabalho emite parecer nos seguintes termos (ID 69a50b6):

(...) Nas Assembleias Gerais de entidades sindicais, corriqueiramente, há dissenções entre
indivíduos e grupos que se opõem à condução da Mesa Diretora. Também é fácil
imaginar que a reunião se torna mais belicosa quando há cisão na representação sindical
da categoria, como a descrita na inicial, dificultando a construção de consensos para a
negociação coletiva com a categoria adversa. A prova testemunhal pretendida poderia,
no máximo, demonstrar o clima de discordância interna na categoria patronal; porém,
tais evidências já estão retratadas na mídia acostada após a inicial (ID. 223a905).

Por isso, despicienda a produção de prova testemunhal a respeito de discussões e
dissensos ocorridos durante a assembleia geral, pois o que se está a discutir é fraude na 

 da Convenção Coletiva de Trabalho. Não há de ser acolhida a arguição decelebração
nulidade processual por indeferimento de oitiva de testemunhas na fase instrutória.

A prova testemunhal requerida, diante das alegações da petição inicial, do pedido específico da parte

autora e dos termos das defesas dos requeridos, mostra-se absolutamente desnecessária para o deslinde da

controvérsia dos autos nos termos em que apresentada. Desse modo, mantém-se o despacho que rejeita a

ouvida de testemunhas.

Por desnecessária a prova testemunhal requerida e, consequentemente, inexistente prejuízo ao direito de

produção de provas da parte autora, não há que se falar em nulidade processual no aspecto.

Passa-se ao exame das questões preliminares invocadas pelos requeridos.

2. ILEGITIMIDADE ATIVA

O primeiro requerido, Sindicato Interestadual das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas -

SINIBREF-INTER, alega a ilegitimidade ativa dos autores para propor a ação anulatória de cláusula

convencional. Refere que a Lei Complementar nº 75/1993 (Lei de Organização, Atribuições e Estatuto do

Ministério Público) prevê como atribuição do Ministério Público do Trabalho a propositura, perante os
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órgãos da Justiça do Trabalho, das ações cabíveis para declaração de nulidade de cláusula de contrato,

acordo coletivo ou convenção coletiva que viole as liberdades individuais ou coletivas ou os direitos

individuais indisponíveis dos trabalhadores (art. 83, IV). Assegura que a jurisprudência do Tribunal

Superior do Trabalho está consolidada no sentido de negar a legitimidade dos integrantes da categoria

econômica ou profissional para esta espécie de ação anulatória. Nega que os autores realizem atividades

preponderantes de assistência social e educação infantil. Afirma que a primeira requerente desenvolve

várias atividades, consistindo em uma Entidade Beneficente e a Assistência Social prestada pela entidade

é uma filantropia qualificada, pois presta os serviços aos usuários gratuitamente, conforme dispõe o caput

do art. 2º do respectivo estatuto social, portanto enquadrada e de representação sindical pelo SINIBREF

INTER. Quanto à segunda e à terceira autoras, diz que estão caracterizadas como entidades beneficentes

filantrópicas, concluindo-se que a sua representação sindical compete ao SINIBREF INTER. Atesta que o

SINIBREF INTER é o sindicato específico que representa as Instituições beneficentes, religiosas e

filantrópicas do Estado do Rio Grande do Sul, como se verifica em seu Estatuto Social e no Registro

Sindical concedido pelo Ministério do Trabalho em 8/3/2016.

O requerido sustenta que o quarto demandante, o SECRASO-RS, não se conforma com a perda de parte

de sua representação sindical, relacionada às instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas para o

SINIBREF INTER, após a concessão, pelo Ministério do Trabalho, do Registro Sindical em 8/3 /2016.

Ressalta que a convenção coletiva de trabalho impugnada alcança unicamente a categoria das instituições

beneficentes, religiosas e filantrópicas, categoria que, conforme a Certidão de Registro Sindical

comprova, é representada pelo sindicato específico, o SINIBREF INTER. Portanto, tendo em vista que o

SECRASO/RS representaria categoria diversa daquela representada pelo SINIBREF-INTER, e que o

instrumento coletivo ora atacado é aplicável apenas no âmbito de representação do SINIBREF-INTER,

não tem o SECRASO/RS legitimidade para requerer a anulação da norma coletiva. Pretende seja extinto o

processo, sem resolução do mérito.

O segundo demandado, Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas, Assistenciais

e Filantrópicas do Estado do Rio Grande do Sul (SINBRAF-RS), também argui a ilegitimidade ativa da

parte autora. Alega que é o Ministério Público do Trabalho que detém a legitimidade para propor a

anulação de cláusulas convencionais, conforme artigo 127 da Constituição da República, e art. 83, IV, da

Lei Complementar nº 75/1993. Assevera que, ainda que se reconheça a legitimidade extraordinária de tal

ação ser proposta por membro da categoria, só seria cabível em relação às cláusulas normativas que lhe

são exclusivamente destinadas em instrumento coletivo, o que não ocorre no caso concreto. Pugna pela

extinção do processo, sem resolução do mérito.

O Ministério Público do Trabalho opina pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa das

entidades beneficentes e filantrópicas, primeira, segunda e terceira demandantes. O Procurador Regional
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do Trabalho registra que a legitimidade ativa para a propositura da ação anulatória se estende, também,

aos sindicatos, sejam eles partes ou não da norma coletiva. Acrescenta que, não obstante isso, em razão de

estar em curso na Justiça do Trabalho de Porto Alegre demanda relativa a enquadramento sindical e base

territorial promovida pelo SECRASO - antigo detentor da representação desta parcela da categoria

patronal -, reconhece-se a existência de seu interesse processual, do que decorre sua admissão no polo

ativo da presente demanda. Relativamente aos três primeiros autores, entidade não sindicais, o Parquet

refere que o membro de uma categoria, profissional ou econômica, não tem legitimidade para postular,

em ação anulatória, a declaração de nulidade de normas coletivas por vicio de vontade, a não ser nos

casos em que a Empresa/Instituição é signatária do instrumento coletivo, significa dizer, na restrita

hipótese de Acordo Coletivo de Trabalho, o que não é a hipótese dos autos. Opina, assim, seja extinto o

processo, sem resolução de mérito, com relação aos três primeiros autores.

Passo a analisar.

O artigo 127 da Constituição da República estabelece:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis.

A Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o

estatuto do Ministério Público da União, assim estatui em seu artigo 83, inciso IV:

Art. 83. Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes atribuições
junto aos órgãos da Justiça do Trabalho:

(...)

IV - propor as ações cabíveis para declaração de nulidade de cláusula de contrato,
acordo coletivo ou convenção coletiva que viole as liberdades individuais ou coletivas ou
os direitos individuais indisponíveis dos trabalhadores; (...)

É inequívoca a prerrogativa legal do Ministério Público do Trabalho para a proposição de ação judicial

visando anular normas coletivas. No entanto, na esteira da jurisprudência do Tribunal Superior do

Trabalho, esta Seção de Dissídios Coletivos vem admitindo, excepcionalmente, que também detêm

legitimidade para propor ação anulatória de instrumento normativo as entidades sindicais representantes

das categorias econômica e profissional abrangidas pela norma coletiva, ou que por ela tenham sido

afetadas em sua esfera jurídica. Não se admite, portanto, de qualquer forma, que um dos representados

pelas entidades sindicais profissionais ou patronais seja parte legítima para propor a ação anulatória de

cláusulas convencionais, ainda que se considere prejudicado pela norma coletiva. Assim vem decidindo

esta Seção de Dissídios Coletivos:

AÇÃO ANULATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EMPRESA INTEGRANTE DA
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CATEGORIA ECONÔMICA. Conforme preleciona o art. 83, IV, da LC 75/93, é do
Ministério Público do Trabalho a legitimidade para propor ação anulatória de
Convenção Coletiva de Trabalho, sendo parte ilegítima a empresa integrante da
categoria econômica representada pela entidade sindical patronal. (TRT da 4ª Região,
Seção de Dissídios Coletivos, 0001122-95.2012.5.04.0000 AACC, em 20/08/2012,
Desembargador Cláudio Antônio Cassou Barbosa - Relator)

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EMPRESA INTEGRANTE
DA CATEGORIA ECONÔMICA. Ausência de legitimidade do Autor da ação anulatória,
embora integrante da categoria econômica que firma a convenção coletiva de trabalho,
porquanto a tutela pretendida alcançará toda a categoria econômica e profissional. A
legitimidade para propor ação anulatória de convenção coletiva de trabalho restringe-se
ao Ministério Público do Trabalho e, excepcionalmente, às entidades sindicais
representantes das categorias econômica e profissional por ela abrangidas ou que foram
prejudicados, ou atingidos, em sua esfera jurídica. (TRT da 4ª Região, Seção de Dissídios
Coletivos, 0290800-45.2009.5.04.0000 AACC, em 23/08/2010, Desembargador João
Pedro Silvestrin - Relator)

Nos termos do parecer do Ministério Público do Trabalho, deve ser acolhida a prefacial arguida pelos

requeridos dando conta da ilegitimidade  das três primeiras demandantes (Associação dosad causam

Moradores Amigos da Vila Tronco Neves - Arredores, Associação Amigos da Restinga e Instituição de

Educação Infantil Canto dos Anjos) para integrarem o polo ativo da demanda que tem por objeto a

anulação de convenção coletiva de trabalho. Nesse sentido, o seguinte precedente do Tribunal Superior do

Trabalho:

I - RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA POR MEMBRO DA
CATEGORIA PATRONAL (COTRIJUÍ). PRETENSÃO DA ANULAÇÃO DA
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO FIRMADA ENTRE AS ENTIDADES
REPRESENTANTES DAS CATEGORIAS PROFISSIONAL E ECONÔMICA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM ARGUÍDA EM
CONTRARRAZÕES. A jurisprudência prevalecente nesta Seção Especializada é firme ao
estabelecer que a legitimidade para propor ação anulatória de cláusulas constantes de
instrumentos normativos restringe-se ao Ministério Público do Trabalho, conforme
expressamente previsto no art. 83, IV, da Lei Complementar nº 75, de 20.5.1993, e,
excepcionalmente, aos sindicatos representantes das categorias econômica e profissional
e às empresas signatárias (hipótese de acordo coletivo de trabalho), quando demonstrado
o vício de vontade na elaboração desses instrumentos; e, ainda, aos entes coletivos
representativos das categorias econômica ou profissional, caso se considerem
prejudicados em sua esfera jurídica em decorrência da convenção ou do acordo coletivo
de trabalho, mesmo que não tenham subscrito a norma coletiva. Portanto, segundo o
entendimento prevalente nesta SDC, o membro da categoria (patronal ou profissional)
não tem legitimidade para postular, em sede de ação anulatória, a declaração da
nulidade, formal ou material, de convenção coletiva de trabalho, em razão da natureza

.dos direitos abrangidos por esse instrumento coletivo - direitos coletivos da categoria
Declare-se a ilegitimidade ativa ad causam da autora, e, por consequência, extingue-se o
processo, sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, VI, § 3º, do CPC/2015. (...)
(TST, RO - 21026-96.2015.5.04.0000, Relatora Ministra: Kátia Magalhães Arruda, Data
de Julgamento: 12/03/2018, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Data de
Publicação: DEJT 26/03/2018)

[Grifo nosso]
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A solução é diversa no que concerne ao quarto demandante, o Sindicato das Entidades Culturais,

Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio Grande do

Sul - SECRASO/RS, entidade sindical que alega ter sido prejudicada pela norma coletiva impugnada e

que, nesta condição, enquanto representante de categoria econômica, detém legitimidade para postular em

juízo a anulação de norma coletiva que afirma ter atingido sua esfera jurídica. O entendimento ora

manifestado é corroborado pela jurisprudência do TST e desta SDC do Tribunal Regional do Trabalho da

4ª Região, como indicam os seguintes arestos:

RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO ANULATÓRIA - LEGITIMIDADE ATIVA AD
CAUSAM - SINDICATO NÃO SUBSCREVENTE DO INSTRUMENTO COLETIVO
IMPUGNADO - DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EM SUA ESFERA JURÍDICA -
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA - SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. A LC 75/93 atribuiu ao Ministério Público do Trabalho a legitimidade para
propor ação anulatória de cláusula de convenção ou acordo coletivo (art. 83, IV) como
forma de controle, por terceiro desinteressado e fiscal da lei, da adequação da
negociação coletiva aos parâmetros legais. Excepcionalmente, a jurisprudência desta
SDC admite, ainda, a legitimidade ativa dos sindicatos representantes de categorias
econômica e profissional que, embora não tenham subscrito o instrumento normativo
impugnado, demonstrem a existência de prejuízos em sua esfera jurídica decorrentes da

. Assim, in casu, o fato de o Sindicato Autorconvenção ou do acordo coletivo de trabalho
não ter subscrito o acordo coletivo objeto da ação anulatória não lhe retira, por si só, a
legitimidade para propô-la. Ademais, em face da discussão de fundo, que exige uma
análise incidental sobre a representatividade de ambos os Sindicatos litigantes, tem-se
como existente, em tese, a legitimidade ativa ad causam do SEAAC para discutir a
validade da referida cláusula. Desse modo, dá-se provimento ao recurso ordinário para
afastar a ilegitimidade ativa ad causam e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem. Ressalte-se que não há de se falar em aplicação da teoria da causa madura para
se apreciar de imediato o mérito da ação, uma vez que envolve exame de documentação,
fatos e provas quanto ao âmbito de representação da categoria envolvida, exigindo
pronunciamento prévio do TRT, sob pena de supressão de instância. Recurso ordinário
provido. (TST, RO - 1003228-28.2016.5.02.0000, Relator Ministro: Ives Gandra Martins
Filho, Data de Julgamento: 11/06/2018, Seção Especializada em Dissídios Coletivos,
Data de Publicação: DEJT 22/06/2018) [Sem grifos no original]

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
LEGITIMIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 75/93. A legitimidade para a interposição
de ação anulatória de cláusula de contrato, acordo coletivo ou convenção coletiva que
viole as liberdades individuais ou coletivas ou os direitos individuais indisponíveis dos
trabalhadores, diante da inexistência de restrição ou vedação expressa na legislação
pátria, bem como das disposições contidas no art. 487 do CPC, aplicadas por analogia
ao presente caso, não é exclusiva do Ministério Público do Trabalho, se estendendo,
excepcionalmente, às entidades sindicais representantes das categorias econômica e
profissional signatárias desses instrumentos. (TRT da 4ª Região, Seção de Dissídios
Coletivos, 0368100-83.2009.5.04.0000 AACC, em 23/08/2010, Desembargadora Flávia
Lorena Pacheco - Relatora)

Diante do contexto apresentado, nos termos do parecer do Ministério Público do Trabalho, acolhem-se

parcialmente as preliminares arguidas pelos demandados de ilegitimidade ativa  dos trêsad causam

primeiros demandantes, membros de categoria econômica, para o fim de declará-los parte ilegítima para
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integrar o polo ativo da presente ação anulatória e, por consequência, julgar extinto o processo quanto a

eles, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Prossegue a ação com o polo ativo formado somente pelo quarto demandante, o Sindicato das Entidades

Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio

Grande do Sul - SECRASO/RS.

MÉRITO

3. ANULAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

Remanesce no polo ativo do processo somente o Sindicato das Entidades Culturais, Recreativas, de

Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio Grande do Sul -

SECRASO/RS, conforme decisão preliminar anterior. Entretanto, como o pedido dos autores é único,

consistente em pretensão de anulação da integralidade de instrumento normativo firmado pelos

demandados, impõe-se o exame das postulações da petição inicial, sem limitação quanto ao seu alcance.

Na petição inicial, a parte autora afirma que o primeiro demandado, SINIBREF-INTER, mediante

procedimentos obscuros no processo administrativo nº 46010.001383/2016-91 no âmbito do Ministério do

Trabalho, teve um recurso administrativo intempestivo acolhido para conceder sua outorga sindical em

2016, criando posteriormente o SINIBREF-RS, segundo demandado, para facilitar sua

atuação/arrecadação no estado do Rio Grande do Sul. Relata que, na assembleia de criação do

SINIBREF-RS, estiveram presentes apenas cinco entidades interessadas, as quais acabaram sendo

soterradas pela presença de trinta e cinco entidades de caráter Religioso, Filantrópico, Beneficente e de

Assistência Social (mesmo grupo de entidades representadas pelo sindicato autor, o SECRASO/RS), que

se opuseram à criação desse sindicato, repudiando os procedimentos empreendidos pelo

SINIBREF-INTER desde a sua criação. Alega conflito de base de representação entre o segundo

requerido e o sindicato autor. Assevera ter apresentado suas razões em recurso administrativo ao

Ministério do Trabalho com o objetivo de evidenciar o conflito de categoria com o recém criado

SINIBREF-INTER, tendo em vista a atuação de todas as Entidades se dar preponderantemente na

assistência social, segmento já representado pelo autor. Refere que a atuação na assistência social lato

 teria por recente definição legal três subdivisões: saúde, educação e assistência social sensu stricto sensu,

sendo esse último grupo a categoria representada pelo SECRASO-RS. Acrescenta que o

SINIBREF-INTER teve sua criação direcionada para entidades religiosas, filantrópicas e beneficentes

com o objetivo de evitar conflito registral com o autor e com outros sindicatos no país, mas que, contudo,

entrou de assalto na assistência social lato senso, se avocando representante dessas entidades. Relata as

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: ANA LUIZA HEINECK KRUSE
http://pje.trt4.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18091313362872900000027480329
Número do documento: 18091313362872900000027480329 Num. 30dbe21 - Pág. 9



situações decorridas dos processos administrativos e da discussão acerca do registro sindical das entidades

no Ministério do Trabalho, bem assim das discussões judiciais havidas nos processos nº

0000797-31.2010.5.04.0020 e nº 0001230-67.2012.5.04.0019.

Prossegue o autor alegando que, após a publicação da Nota Técnica n.º 1173/2017/CGRS/SRT/MTB, o

SINIBREF-INTER convocou as entidades do Rio Grande do Sul para assembleia geral de negociação da

convenção coletiva no dia 5/10/2017, em que compareceram setenta e duas entidades, e todas elas

desautorizaram o SINIBREF-INTER a firmar convenção ou praticar qualquer ato de negociação coletiva

para esse segmento, devido ao conflito que a sua negociação proporcionou em 2016, que somente foi

resolvida com a Nota Técnica nº 20 do Ministério do Trabalho. Diz que, valendo-se das listas de

presenças, por todos assinadas, o SINIBREF-INTER elaborou parcialmente o rol de presentes e formulou

uma ata falsa, atribuindo a si poderes e condições que não foram expressos pela assembleia. Acrescenta

que, com a fraudulenta e grosseira adulteração, ingressaram em juízo nesta Seção de Dissídios Coletivos,

vindo a celebrar acordo para formalizar convenção coletiva que posteriormente receberia o registro de

homologação MR014520/2018. Diz que a falsa ata foi elaborada sem a participação da assembleia,

mediante elaboração da Presidente do SINIBREF INTER e de um advogado. Aduz que o

SINIBREF-INTER não mencionou aproximadamente outras 59 entidades que se fizeram presentes e que

igualmente não o autorizaram a promover qualquer negociação pela categoria. Diz que o ato jurídico

promovido pelo SINIBREF-INTER deve ser considerado nulo, pois se utiliza de uma deliberação

inexistente para narrar de forma falsa e mentirosa os fatos acontecidos na assembleia geral de negociação

coletiva de 5/10/2017. Continua o autor asseverando que, uma vez inexistente ato de consentimento para

o SINIBREF-INTER redigir a referida ata na forma em que apresentada, que posteriormente seria usada

para induzir esta Corte Regional à homologação de acordo entre os demandados, a convenção coletiva de

trabalho formalizada deve ser declarada nula por total mácula de sua verdadeira origem e ocorrência.

Em contestação, o Sindicato Interestadual das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas

SINIBREF-INTER impugna os documentos apresentados pelo autor, alegando, em suma, que não são

fidedignos. Diz que um grupo de pessoas vinculadas ao SECRASO tentou tumultuar e invalidar a todo

custo a realização da assembleia geral da categoria das instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas.

Relata que a Presidente da assembleia resolveu a questão ao dizer que aquele momento não seria oportuno

para se discutir sobre o enquadramento sindical de SINIBREF-INTER e SECRASO. Assegura que a

Presidente, após os debates, encerrou a assembleia e, por decisão unânime, ficou firmado que nenhum

benefício além do reajuste salarial apresentado na pauta de reivindicações propostas pelo sindicato

profissional seria aceito e que, caso houvesse interesse do sindicato laboral em negociar, que adentrasse

via ação judicial de dissídio coletivo. Pugna pela improcedência da ação anulatória.

O SINBRAF-RS - Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas, Assistenciais e

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: ANA LUIZA HEINECK KRUSE
http://pje.trt4.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18091313362872900000027480329
Número do documento: 18091313362872900000027480329 Num. 30dbe21 - Pág. 10



Filantrópicas do Estado do Rio Grande do Sul contesta a ação sob o fundamento de que não há nenhum

vício e tampouco nulidade nos procedimentos que culminaram na celebração da convenção coletiva de

trabalho 2017/2018. Diz não ser plausível a versão do autor de que todo um sistema envolvendo

Judiciário e órgãos como a Superintendência Regional do Trabalho foram ludibriados por acordo obscuro.

Refere que deve ser questionado o motivo que levou os autores a ajuizar tal ação praticamente dois meses

após o fim da vigência da convenção coletiva, sendo no mínimo incoerente e inócuo o pedido liminar,

tendo em vista que não teria qualquer resultado prático suspender norma coletiva com a vigência

expirada. Destaca que o que houve da CCT 16/17 para a CCT 17/18 foi unicamente atualizações

monetárias, sem alterações substanciais. Ressalta que atender o pedido das autoras, gize-se, em especial

do SECRASO/RS, é dar atenção à discussão que tem por fim impor a representatividade sindical.

O Ministério Público do Trabalho opina pela improcedência dos pedidos da parte autora em parecer sob o

ID 69a50b6 dos autos digitais.

Ao exame.

Denota-se do relato da petição inicial que o sindicato requerente não se conforma com a própria

constituição da entidade sindical requerida, que alega ter ocorrido de forma irregular e de modo a invadir

a sua esfera de representação no estado do Rio Grande do Sul. Ocorre, no entanto, que a constituição e o

registro sindical das entidades demandadas não é e sequer poderia ser objeto da presente ação anulatória

de cláusulas convencionais. É inequívoco que ambos os demandados detêm registro sindical perante o

Ministério do Trabalho. Portanto, sob o ponto de vista da legitimidade das entidades sindicais

convenentes, a convenção coletiva de trabalho impugnada pelo autor não padece de vícios capazes de

levarem à declaração da sua nulidade.

O argumento do autor é de que a constituição da norma coletiva impugnada se deu de modo irregular, a

partir de simulações que teriam dado ares de regularidade formal a uma negociação prévia infrutífera e

irregular. Nota-se, nesse sentido, que novamente a questão se volta à representatividade das entidades

sindicais demandadas, o que, repisa-se, não é o objeto desta ação anulatória, mas inclusive é questão

discutida em outros processos judiciais competentes. Ademais, sequer alega o autor algum prejuízo que

possa ter sido a ele causado, ou mesmo algum prejuízo potencial aos integrantes das categorias

profissional e econômica, em decorrência da convenção coletiva de trabalho celebrada entre os réus. Não

há como presumir e sequer como se cogitar de algum prejuízo aos trabalhadores abrangidos pela

convenção coletiva que lhes concede reajuste salarial. Menos ainda se constata prejuízo ao autor hábil a

invalidar uma norma coletiva que já não mais estava vigente ao tempo do ajuizamento da presente

anulatória. É importante destacar o fato de que a presente ação anulatória somente foi ajuizada após
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decorrido o período de vigência da convenção coletiva impugnada. Ainda, cabe salientar que a parte

autora não impugna especificamente o teor das cláusulas convencionadas entre os demandados, o que

deveria, efetivamente, ser o objeto de uma ação anulatória de cláusulas convencionais.

Adoto no ponto, como razões de decidir, o parecer do Ministério Público do Trabalho:

A ata da assembleia geral extraordinária realizada em 05 de outubro de 2017 (ID.
74a6163), apresenta autenticação, assinatura da Presidente e do Secretário do SINIBREF
e, também, timbre do sindicato. Tal ata, acompanhada da lista de presenças, foi
apresentada nos autos dos DC 0022213-71.2017.5.04.0000. Na referida ata consta ter
sido acordado, de forma unânime, que seria oficializada ao SINBRAF a decisão de
recusa, na totalidade, quantos aos itens da pauta reivindicatória, e que "não teriam
condições de negociar  qualquer reajuste salarial, prevalecendonaquele momento
somente as cláusulas e benefícios até então garantidos em convenção coletiva de trabalho
ou acordo coletivo de trabalho anteriores à assembleia geral extraordinária, incluindo-se

"a manutenção da data-base da categoria em 1º de abril .

Já o documento (ID. 2d67586) apresentado pelos autores, no qual consta que o sindicato
patronal não foi autorizado a negociar convenção coletiva, trata-se de um mero
manuscrito, sem reconhecimento das assinaturas por um tabelião, sem timbre da entidade
ou qualquer outra referência que permita a identificação de quem assinou ou ter a certeza
da data em que o documento foi produzido.

Os autores estiveram presentes na Assembleia Geral da Categoria Patronal em 
, e mesmo diante da confusão que ali se instalou, não se preocuparam em 05.10.2017
 e  a sua  com os rumos tomados na assembleia.formalizar publicizar discordância

Redigiram um documento interno paralelo - uma outra ata de assembleia geral -, mas não
deram conhecimento de tais fatos à parte contrária diretamente interessada na
negociação coletiva (entidade sindical representante dos trabalhadores). Também
poderiam os autores ter levado a ciência do ocorrido a terceiros pela via judicial
(notificação ou protesto, art. 726 do NCPC) ou mesmo por notificação extrajudicial; e, se
entendessem que houve crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP), deveriam ter
lavrado um boletim de ocorrência e/ou promovido a ação penal e civil competentes. Nada

 Guardaram a sua indignação, astuta e silenciosamente. Somente apósdisso fizeram.
decorridos seis (6) meses ingressaram com a ação anulatória, quando já escoado o prazo
de vigência da norma coletiva.

Como visto, o único fundamento da petição inicial para pleitear a anulação da convenção coletiva é a

irregularidade das negociações e dos documentos que culminaram na sua celebração e no seu registro

perante o Ministério do Trabalho. A própria presença do sindicato autor no polo ativo do processo

demonstra que a única insatisfação dos autores é com relação à representação sindical e à legitimidade

dos réus para a representação das categorias profissional e patronal respectivas.

Não se constata, no tocante à vigência e à aplicação das normas coletivas impugnadas, que tenha sido

afetada indevidamente a esfera jurídica do sindicato demandante. Assim, inexistente prejuízo efetivo pela

celebração, entre os réus, de norma coletiva que inclusive já não mais estava vigente ao tempo do

ajuizamento da presente ação, e sequer alegada alguma ilegalidade no teor das cláusulas em si, não há que

se falar na declaração de nulidade da convenção coletiva de trabalho objeto da ação. Mais uma vez
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torna-se pertinente destacar, no particular, os argumentos veiculados pelo Ministério Público do Trabalho

sobre a questão controvertida, que seguem inclusive como razões de decidir:

Impressiona a conduta pelos integrantes da categoria patronal. De um lado a Diretoria
do Sindicato, SINIBREF, que sem obter o consentimento expresso da categoria, foi além
daquilo que lhe permitia Ata da AGE do dia 05.10.2017. Quanto a outra parcela da
categoria - Autores da presente ação, com apoio do SECRASO -, aguardou o momento
que lhe pareceu mais oportuno e, a sorrelfa, pretende nulificar o acordo em juízo
entabulado e a Convenção Coletiva de Trabalho arquivada no MT/RS. Todavia, a lei civil
geral garante a higidez dos negócios, desacolhendo interesses recônditos: "A
manifestação de vontade subsiste ainda que o autor haja feito a reserva mental de não
querer o que manifestou, ...." (art. 110 CCB).

As Instituições Beneficentes e Filantrópicas, aliadas do SECRASO, pretendem obter
vantagem injusta e desfazer o negócio jurídico que garantiu aos trabalhadores, tão
somente, a reposição da inflação e a manutenção das cláusulas sociais que vinham sendo
aplicadas.

Se a Presidência do SINIBREF contrariou a vontade da maioria dos presentes à
Assembleia, caberá a ela responder interna corporis ou judicialmente, em ações de
responsabilidade, mediante ressarcimento de perdas e danos, no campo civil e penal se
for o caso.

Por sua vez, verifica-se que a conduta do Sindicato dos Trabalhadores cingiu-se em
receber a manifestação do Sindicato Patronal quando da negociação direta entre as
partes. Num primeiro momento houve negativa ao acordo, posteriormente a Patronal
anuiu com  reajuste salarial de 4,57% (INPC dos últimos 12 meses) e  manutenção(1) (2)
das cláusulas preexistentes (CCT anterior - 2016/2017). Este acerto preliminar foi
efetuado nos autos do Dissídio Coletivo, DC-0022213-71.2017.5.04.0000, e
consubstanciado formalmente na Convenção Coletiva de Trabalho registrada sob nº
RS000423/2018 no MT/RS. Uma vez observados os ,pressupostos formais extrínsecos
apontados na Instrução Normativa do Secretário de Relações do Trabalho - SRT nº 16, de
15.10.2013, cabia ao Ministério do Trabalho ao registrar e arquivar o documento no
Sistema Mediador.

Sob a ótica da categoria profissional e dos Diretores da entidade sindical, ,SINBRAF/RS
os procedimentos adotados na negociação foram todos regulares, e não havia indicativo
da existência de qualquer irregularidade. Os trabalhadores poderiam ter aguardado o
julgamento do dissídio coletivo - é provável que os dois (2) parâmetros negociados
fossem alcançados pela via da sentença normativa -.

A categoria profissional representada pelo SINBRAF/RS não colaborou na alegada
fraude e não pode sofrer as consequências da falta de sintonia e seriedade dos integrantes
da categoria patronal.

São de interesse público a prevalência da boa-fé nos negócios jurídicos e a confiança
entre as partes ao estabelecer normatividade coletiva.

Por todo o exposto, conclui-se não haver elementos para dar validade e eficácia plena
contra terceiros aos termos da ata apresentada pelos autores (ID. 2d67586) e com isso
prejudicar toda a negociação travada entre os presidentes do SINIBREF e o do
SINBRAF/RS, na representação da categoria patronal e profissional, respectivamente.

Para os efeitos dos contratos de trabalho dos integrantes da categoria profissional
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representada pelo SUNBRAF/RS considero válido o  firmado nos autos do DCacordo
0022213-71.2017.5.04.0000 e a  2017/2018, registradaConvenção Coletiva de Trabalho
sob nº RS000423/2018, MT/RS.

Nesse contexto, julgo improcedentes os pedidos do autor, formulados na petição inicial, relacionados à

pretensão de nulidade da convenção coletiva de trabalho 2017/2018 celebrada entre os réus.

Os requerimentos acerca da gratuidade da justiça e dos honorários advocatícios serão examinados a

seguir, em itens próprios.

4. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Os autores requerem o benefício da justiça gratuita. Requerem, ainda, em razão de suas atividades

assistenciais, a aplicação do parágrafo 10 do art. 899 da CLT, que isenta as entidades beneficiarias da

justiça gratuita do depósito recursal em caso de necessidade de interposição.

Analiso.

De plano, registra-se que a presente ação foi ajuizada após a entrada em vigor da Lei nº 13.467, de 13 de

julho de 2017, sendo aplicáveis, portanto, as alterações legislativas atinentes a matéria de direito

processual.

Destaca-se que o quarto demandante, entidade sindical, não se enquadra na hipótese do artigo 899, § 10,

da CLT, porquanto não consiste em entidade filantrópica.

Embora os três primeiros autores, com relação aos quais houve a extinção do processo, sem resolução do

mérito, possam ser enquadrados na disposição do artigo 899, § 10, da CLT, incluído pela Lei nº

13.467/2017, estariam isentos apenas do depósito recursal, não fazendo jus à isenção total com relação a

todas as despesas processuais. Cumpre examinar, assim, se os autores fazem jus ao benefício da justiça

gratuita requerido.

Sobre a questão, o artigo 790 da CLT estabelece, especificamente em seus parágrafos terceiro e quarto:

Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal
Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às
instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (Redação dada pela
Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

§ 3º É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de
qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita,
inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou
inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de
Previdência Social. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 4º O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência
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de recursos para o pagamento das custas do processo. (Incluído pela Lei nº 13.467, de
2017)

Cabe salientar que não se está diante de demanda em que o sindicato representante de categoria

profissional atua em substituição processual de empregados por ele representados. É evidente, nesses

termos, que não se está diante de ação civil pública, e tampouco de ação coletiva em que o sindicato

profissional atual enquanto substituto processual de trabalhadores. Não se aplicam ao caso, desta forma,

as disposições dos artigos 87 da Lei nº 8.078/90 e 18 da Lei nº 7.347/85, porquanto não se trata, na

espécie, de ação coletiva para tutela de direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais

homogêneos.

Assente o exposto, é importante observar que, nesta Justiça Especializada, o benefício da justiça gratuita é

assegurado, em regra, às pessoas físicas. O benefício da justiça gratuita consiste em matéria que sofreu

significativas alterações legislativas a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que

derrogou a Lei nº 1.060/50. Prevê o art. 98 do CPC/2015: "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários

. "advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei

Para a aquisição do direito ao benefício, contudo, é necessária a comprovação da insuficiência de recursos

da pessoa jurídica, o que não se exige da pessoa física, a quem basta a declaração de pobreza, presumida

verdadeira (artigo 99, § 3º, do CPC).

Atualmente, há entendimento cristalizado na Súmula 463, II, do E. TST, segundo o qual a concessão de

gratuidade judiciária à pessoa jurídica é admitida excepcionalmente, ante a efetiva demonstração de

insuficiência financeira: "No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é necessária a

". No mesmodemonstração cabal de impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo

sentido é a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a

pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos

".processuais

Desse modo, de maneira geral, a possibilidade de concessão do benefício a pessoa jurídica fica restrita aos

casos em que comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com os custos do processo. Nesse sentido é a

jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, como se exemplifica a partir do seguinte aresto:

I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. SINDICATO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. Demonstrada possível violação ao art. 790, § 3.º,
da CLT, impõe-se o provimento do agravo de instrumento para determinar o
processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento provido. II - RECURSO DE
REVISTA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SINDICATO. NÃO
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. A jurisprudência desta
Corte se firmou no sentido de admitir a concessão da assistência judiciária gratuita nos
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casos de pessoa jurídica, inclusive do sindicato, quando atuar na defesa dos próprios
interesses ou como substituto processual, desde que demonstrada de forma cabal a
impossibilidade de arcar com as despesas do processo, não bastando para tanto a mera
declaração, tampouco a presunção de miserabilidade jurídica. No caso, não há
comprovação da situação de insuficiência econômica do sindicato, não sendo suficiente a
mera declaração de pobreza jurídica, tornando-se impossível conceder a justiça gratuita
postulada. Recurso de revista conhecido e provido. (RR - 2085-52.2012.5.04.0405,
Relatora Ministra: Delaíde Miranda Arantes, Data de Julgamento: 06/09/2017, 2ª Turma,
Data de Publicação: DEJT 15/09/2017)

Na espécie, os autores não trazem nenhum elemento probatório que dê conta da efetiva impossibilidade

de suportar as despesas do processo, não se cogitando de presunção de miserabilidade jurídica diante do

caráter não lucrativo das associações autoras e de entidade sindical do quarto demandante.

Em suma, não se reputa devidamente comprovada, no momento, situação que autorize a concessão do

benefício da gratuidade da justiça aos autores.

5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Dado o ajuizamento da presente ação em 25/5/2018, quando já em pleno vigor as disposições da Lei nº

13.467/2017, devem ser observadas no caso concreto as regras do artigo 791-A da CLT, que introduziu no

processo trabalhista os honorários advocatícios decorrentes de sucumbência. Estabelece o referido

dispositivo legal:

Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de
sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze
por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

§ 1º Os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda Pública e nas ações
em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria.

§ 2º Ao fixar os honorários, o juízo observará:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência
recíproca, vedada a compensação entre os honorários.

§ 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo,
ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da
decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: ANA LUIZA HEINECK KRUSE
http://pje.trt4.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18091313362872900000027480329
Número do documento: 18091313362872900000027480329 Num. 30dbe21 - Pág. 16



insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 5º São devidos honorários de sucumbência na reconvenção.

Nesse sentido, uma vez extinto o processo quanto aos três primeiros demandantes e julgados

improcedentes os pedidos formulados no que diz respeito ao quarto requerente, devem eles responder

pelos honorários advocatícios da parte adversa.

Diante da sucumbência da parte autora, observados os critérios determinados pelo parágrafo segundo do

art. 791-A da CLT, fixo os honorários advocatícios devidos pelos autores aos demandados em 5% sobre o

valor atribuído à causa na petição inicial.

Por fim, forte no artigo 789, inc. II, da CLT, devem os autores arcar com as custas processuais, ora

fixadas em R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme o valor atribuído à causa na petição inicial.

A N A  L U I Z A  H E I N E C K  K R U S E
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