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 Vistos, etc. 

I -RELATÓRIO: 

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES 

NAS IND URBANAS DO ESTADO DO PI, devidamente qualificado nos autos em 

epígrafe, em face de COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e 

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, igualmente qualificadas, por meio da 

qual o requerente pugna pela condenação das reclamadas na obrigação de pagar a parte 

da PLR do ano de 2015 que estava atrelada ao critério da lucratividade na parte relativa 

ao índice EBITDA. Pugna ainda pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e 

honorários advocatícios. 

Aduz o sindicato autor que nos autos do Dissídio Coletivo de Greve n º DCG – 11801 -

63.2015.5.00.0000, ficou acordado com as reclamadas o pagamento da PLR dos anos de 

2015 e 2016, cujos critérios de pagamento seriam definidos através de comissão paritária 

criada no ano de 2015, porém já trazendo nos autos os parâmetros de como seriam pagos 

os valores da PLR de 2015 e 2016. 

Prossegue relatando que embora constatado pelo referido índice (EBITDA) que houve 

resultado positivo no ano de 2015, conforme documentação nos autos, não houve o 

pagamento integral da parcela, entendendo o sindicato ser devida a parte da PLR de 2015 

atrelada ao índice EBITDA, que deverá corresponder para cada funcionário o valor de 

50% da sua remuneração. Esclarece que a outra parte da PLR já foi adimplida, em duas 

parcelas (a primeira em 04/08/2016 e a segunda em outubro de 2016). Quanto à outra 

metade, ressalta que a parte baseada na lucratividade, a primeira parte (25%) restou 

prejudicada posto que o não houve obtenção de lucro líquido no ano de 2015, porém 

houve lucro na parte avaliada através do índice EBITDA, sendo devida esta parte da PLR 

aos substituídos (25%). 

Requer ao final o pagamento da parte da PLR de 2015 atrelada ao índice EBITDA (25%), 

o que corresponde ao pagamento de 50% do valor da remuneração dos substituídos, haja 

vista o descumprimento das obrigações definidas no supramencionado dissídio de greve 

(n º DCG – 11801 -63.2015.5.00.0000), para os substituídos com contrato ativo no ano 

de 2015 e o pagamento proporcional desta parcela para os empregados cujos contratos 

encerraram no ano de 2015, nos termos da OJ 390 do C. TST, além de indenização por 

danos morais e materiais. Requer ainda que a primeira reclamada apresente nos autos os 

contratos ativos em 2015 com as respectivas remunerações e datas de rompimento de 

vínculo, nos casos de contratos encerrados, para fins de liquidação dos valores a serem 

pagos pelas reclamadas. 

Juntou procuração e documentos. 



Frustrada a primeira tentativa conciliatória. 

Devidamente notificada, a primeira reclamada suscitou as preliminares de ilegitimidade 

ativa do sindicato e inépcia da inicial e, no mérito, levantou a prejudicial de prescrição 

total e parcial, e rechaçou o pleito autoral, alegando que o pagamento da parcela requerida 

(PLR de 2015) está atrelado à existência de lucro, o que não ocorreu, posto que a empresa 

em 2015 atingiu o percentual negativo de mais de 14 bilhões, portanto a alegação autoral 

de que o índice EBITDA foi positivo não significa que a empresa teve lucro, aduzindo 

ainda que o Termo de Pactuação trazido à baila esclarece que há a necessidade de 

obtenção de lucro para que seja paga a parcela ora pleiteada, e em não havendo lucro a 

etapa de pagamento da parcela (PLR relativa ao índice EBITDA) seria desconsiderada 

para todos os efeitos. Requer ao final a total improcedência dos pleitos. Impugna ainda o 

valor da causa. 

Juntou procuração, carta de preposto e documentos. 

Devidamente notificada, a segunda reclamada suscitou as preliminares de impugnação ao 

valor da causa e ilegitimidade ativa do sindicato, bem como alega estar a presente ação 

contida em demanda idêntica, ajuizada pela FENATEMA - Federação Nacional dos 

Trabalhadores em Água, Energia e Meio Ambiente (comprovantes anexos) no Tribunal 

Regional do Trabalho da 2ª Região/SP sob o número 1001403-53.2016.5.02.0031 e em 

trâmite na 31ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, com sentença de mérito proferida em 

12/09/2017, encontrando-se no C. TST para julgamento de Recurso de Revista, ao requer 

a extinção do presente feito, posto que a decisão proferida naqueles autos beneficiaria o 

demandante. No mérito, arguiu a prescrição parcial dos pleitos e rechaçou o pleito autoral, 

ao argumento de que não foram cumpridos os requisitos para exigir a cobrança de 

cumprimento da obrigação pleiteada. 

Prossegue relatando que a instituição da comissão e, principalmente, a realização da 

assembleia no âmbito das empresas com a participação obrigatória dos trabalhadores foi 

instituída pelo C. TST como requisito à implementação da PLR que, de qualquer forma, 

deveria ser submetida à aprovação. No caso de aprovação a solução seria a 

implementação por aditivo e, em caso de rejeição, a judicialização por meio da SDC no 

âmbito do TST. Salienta ainda a segunda demandada que a Chesf, devido ao prejuízo 

ocorrido em 2014, não distribuiu dividendos ao seu acionista, no caso a Eletrobrás, em 

2015, não sendo possível o pagamento da PLR, posto que a empresa não obteve lucro no 

período. Requer ao final a total improcedência dos pleitos e a condenação do sindicato 

autor por litigância de má-fé. 

Juntou procuração, carta de preposto e documentos. 

Dispensados os depoimentos das partes e demais. Sem necessidade de produção de outras 

provas, dada a matéria que entumece os autos. Encerrou-se a instrução processual. 

Razões finais em forma de memoriais. 

Renovada a última proposta conciliatória, sem êxito. 

É o relatório. 



II - FUNDAMENTAÇÃO: 

1. PRELIMINARES: 

- JUSTIÇA GRATUITA 

Consoante o novel artigo 790, §3° da CLT, inserido pela Lei n° 13.467/17, os benefícios 

da Justiça Gratuita poderão ser deferidos àqueles que perceberem salário igual ou inferior 

a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social. 

Por se tratar de norma processual, sua aplicação é imediata. 

Analisando as provas dos autos, verifica-se que o autor é entidade sindical com 

capacidade econômica que não se coaduna ao novo regramento, razão pela qual não faz 

jus à justiça gratuita. 

Indefiro, pois. 

- Inépcia da inicial 

A primeira reclamada requer a extinção do presente feito sem resolução do mérito sob o 

argumento de que os pedidos não teriam sido liquidados nos termos estabelecidos pelo 

artigo 840, §§ 1º e 3º, da CLT. 

Considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; quando 

o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido 

genérico; quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou contiver 

pedidos incompatíveis entre si. 

Contudo, o artigo 319 do CPC/2015, delineador dos requisitos fundamentais da petição 

inicial, não se sobrepõe nem se superpõe ao artigo 840, § 1º, da CLT, que adotou a teoria 

da individuação. 

Para que fique demarcada a lide, no âmbito do processo do trabalho, exige-se da parte 

autora somente uma breve exposição dos fatos e a formulação do pleito. 

A sucinta narrativa dos fatos, sem a abrangente fundamentação jurídica, é, portanto, 

suficiente para deflagrar a relação processual. De igual modo, dispõem os princípios da 

simplicidade e da informalidade que norteiam o processo laboral. 

Tem-se que a exigência atual de liquidação dos pedidos, decorrente da Lei 13.467/2017, 

deve ser interpretada à luz do direito ao acesso à justiça, consubstanciado na Carta Magna 

(art. 5º, XXXV, CRFB). 

  

In casu, resta impossibilitada a liquidação na exordial, posto que os valores devidos a 

título da parcela sob análise (PLR) são calculadas de acordo com a lucratividade obtida 

pelas rés entre os anos de 2014 e 2015.  



Desta forma, não há como exigir do sindicato demandante a liquidação dos pedidos, uma 

vez que depende de documentação a ser apresentada pelas reclamadas, sendo dispensável 

que, em ações coletivas, o pedido seja formulado de forma determinada e previamente 

liquidado, dado o próprio caráter da ação. 

A inépcia da inicial, nos moldes pretendidos pela parte reclamada, deve ser assim, 

rejeitada, uma vez que o sindicato reclamante circunstanciou, satisfatoriamente, as razões 

fático-jurídicas que lastreiam a sua pretensão, fazendo constar na petição as causas de 

pedir (genéricas e específicas), bem assim os pedidos, cujos objetos imediatos são 

determinados, fornecendo, portanto, os elementos necessários e suficientes para a 

delimitação da controvérsia. 

Ademais, se a parte reclamada contestou o feito no mérito, é porque compreendeu o 

pedido, do que se pode inferir não ter ocorrido violação aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa (artigo 5º, LV, da CF/88), bem como estar a lide apta a se desenvolver 

nos termos da lei, conduta essa sua que corrobora para a rejeição da preliminar em 

destaque. 

Isto posto, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. 

- ilegitimidade ativa  

Sustentam as reclamadas que o sindicato autor careceria de legitimidade ativa para o 

ajuizamento da presente ação, uma vez que ele não teria sido parte no Dissídio Coletivo 

de Greve nº 1801‐63.2015.5.00.0000, que originou a cizânia sob análise, relativa ao 

pagamento da PLR do ano de 2015, motivo pelo qual a presente ação deveria ser extinta 

sem resolução de mérito. 

Alega ainda a segunda demandada que não há nos autos expressa permissão dos 

substituídos para que o sindicato autor agisse em seu favor. 

Quando se trata de legitimação ativa ordinária, os sindicatos tem legitimidade ativa nos 

termos do que estabelece o art. 8º, III, CF , in verbis: 

"ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, 

inclusive em questões judiciais ou administrativas"  

Neste espectro, os sindicatos possuem apenas legitimação ordinária, representando a 

categoria nas negociações coletivas e nos dissídios coletivos, bem como, no caso dos 

sindicatos profissionais, os próprios trabalhadores individualmente considerados. 

Porém, no caso dos autos, trata-se de uma hipótese de legitimação ativa extraordinária, 

por meio da qual o sindicato autor está a pleitear, em nome próprio, direito alheio, no 

caso, o direito dos seus associados. 

De fato, a substituição processual constitui modalidade de legitimação ativa 

extraordinária prevista na Constituição Federal de 1988 (art. 5º, XXI c/c art. 8º, III), por 

meio da qual se autoriza os substitutos (sindicatos) a atuarem em nome próprio, porém, 

vindicando direito alheio (de seus representados-substituídos). 



Como bem adverte Amauri Mascaro Nascimento [1], a substituição processual trata-se 

de uma transferência da titularidade do direito de ação. Por se tratar de transferência do 

referido direito, sua pertinência é restrita e extraordinária. Justifica-se para alguns quando 

há uma correlação de interesses entre substituto e o substituído. Outros entendem, de 

modo mais amplo, desnecessária a correlação. A substituição seria, nesse caso, mera 

opção legislativa". 

No caso em testilha, o sindicato autor ajuizou Ação Civil Pública em nome próprio, 

pleiteando direito afeto aos associados que se encontram em uma mesma situação fática 

(não receberam de forma integral a PLR de 2015), tratando-se, pois, de hipótese de 

substituição processual pelo sindicato. 

Ademais, a legitimidade ad causam constitui uma das condições da ação e, como tal, 

submete-se à teoria da asserção, considerando-se preenchida sempre que o autor da ação 

seja o titular da pretensão deduzida em juízo, ressalvadas as hipóteses de substituição 

processual (deduzir, em nome próprio, direito alheio) ou de representação processual 

(deduzir pretensão de terceiro em nome alheio). 

Assim, tem-se por preenchida a condição da ação em tela, razão pela qual rejeita-se a 

preliminar. 

- impugnação ao valor da causa 

Aduzem as reclamadas que o valor da causa atribuído a presente reclamação deve ser 

retificado, posto que este deveria ser equivalente ao benefício pretendido pelo sindicato 

autor. 

Requerem, assim, a procedência da impugnação ao valor da causa, para que este 

corresponda ao benefício financeiro pretendido com o ajuizamento da presente demanda. 

Analisando os autos, verifico que o sindicato autor atribuiu valor à causa consentâneo 

com o benefício almejado, posto que contido em ação de cumprimento, razão pela qual 

indefiro o pedido, haja vista que os valores serão liquidados em fase de execução. 

- Continência  

Sustenta a segunda reclamada estar a presente ação contida em demanda idêntica, 

ajuizada pela FENATEMA - Federação Nacional dos Trabalhadores em Água, Energia e 

Meio Ambiente (comprovantes anexos) no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 

Região/SP sob o número 1001403-53.2016.5.02.0031 e em trâmite na 31ª Vara do 

Trabalho de São Paulo/SP, com sentença de mérito proferida em 12/09/2017, 

encontrando-se no C. TST para julgamento de Recurso de Revista, ao requer a extinção 

do presente feito, posto que a decisão proferida naqueles autos beneficiaria o sindicaro 

demandante e seus substituídos. 

Conforme entendimento constante no artigo 56 do Novo Código de Processo Civil, resta 

configurada uma relação de continência entre duas ações quando constatada identidade 

entre as partes e a causa de pedir, porém o pedido de uma abrange o das demais por ser 

mais amplo. 



Ocorre que, no caso em espeque, a Federação citada representa os sindicatos e 

trabalhadores de São Paulo, de modo que a sentença proferida na referida ação não 

alcança os trabalhadores do setor Elétrico do Nordeste, os quais são representados pelos 

sindicatos de cada Estado e pela FRUNE-Federação Regional dos Urbanitários do 

Nordeste. 

  

Isto posto, rejeito a preliminar em comento. 

2. MÉRITO: 

- Prejudicial de prescrição total/parcial 

Arguiram as reclamadas, em sede de defesa, a prescrição dos pleitos 

anteriores a 08/03/2015, alegando que a presente ACP fora ajuizada em 08/03/2020. 

A primeira reclamada arguiu ainda a prescrição total/bienal dos pleitos 

relativamente aos contratos terminados há mais de dois anos que antecederam a data do 

ajuizamento da demanda. 

A atual jurisprudência adota entendimento no seguinte sentido: 

“PRESCRIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.  SÚMULA N º 294 

DO TST. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte superior, consubstanciada na 

Súmula nº. 294 do TST, incide a prescrição total sobre pretensão que envolva parcelas 

decorrentes da alteração do contrato de trabalho, salvo aquelas asseguradas em lei. No 

caso em tela, a parcela relativa à participação nos lucros encontra previsão na Lei nº 

10.101/2000, o que enseja a incidência da parte final da súmula em comento. Agravo de 

Instrumento conhecido e não provido. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E 

RESULTADOS. VALIDADE DOS ACORDOS. ILEGITIMIDADE DA COMISSÃO DE 

EMPREGADOS. 1. Esta corte superior vem firmando o entendimento de que são 

inválidas as alterações em acordos de participação nos lucros ou resultados feitas por 

comissão instituída para entabular a negociação segundo os ditames do artigo 2º, I, da 

Lei nº 10.101/2000 e que cujo mandato dos membros integrantes da aludida comissão, à 

época das referidas alterações, já havia se expirado. 2. De outro lado, a participação de 

representante de sindicato na comissão em comento não tem o condão de validar as 

modificações efetuadas no acordo outrora firmado, tendo em vista que as partes 

pactuantes optaram por instituir a participação dos trabalhadores nos lucros ou 

resultados mediante a instituição de comissão paritária e, não, por meio de norma 

coletiva, não sendo o sindicato, portanto, parte subscrevente do acordo e, sim, a 

comissão. 3. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. TST – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA AIRR 

479003020075010341 (TST). Jurisprudência. Data de publicação: 04/12/2015.” 

Ademais, a referida parcela deveria ter sido paga até dezembro de 2016, não sendo 

alcançada pelo instituto da prescrição. 

Isto posto, rejeito a arguição de prescrição. 



- Do pagamento da PLR de 2015 

Toda a cizânia posta sob análise repousa na imputação feita pelo sindicato às reclamadas 

quanto ao cumprimento das obrigações de pagar a parte da PLR de 2015 atrelada à 

lucratividade, com base no índice EBITDA (25%), consoante o determinado nos 

autos Dissídio Coletivo de Greve (nº 0011801-63.2015.5.00.0000, requerendo o 

pagamento que corresponde a 50% do valor da remuneração dos substituídos, haja vista 

o descumprimento das obrigações definidas no supramencionado dissídio de greve (n º 

DCG – 11801 -63.2015.5.00.0000), para os substituídos com contrato ativo no ano de 

2015 e o pagamento proporcional desta parcela para os empregados cujos contratos 

encerram no ano de 2015, nos termos da OJ 390 do C. TST, além de indenização por 

danos morais e materiais. Requer ainda que a primeira reclamada apresente nos autos os 

contratos ativos em 2015 com as respectivas remunerações e datas de rompimento de 

vínculo, se houver contratos laborais extintos no período, para fins de liquidações dos 

valores a serem pagos pelas reclamadas. 

Relata o sindicato autor que, segundo os termos do DCG- 11801-63.2015.5.00.0000, 

ficou estabelecido o seguinte: 

" ...1) será constituída neste ano de 2015 comissão paritária para fixação dos critérios 

de pagamento de PLR dos anos de 2015, 2016 ,2017 e 2018; 2) em se tratando de 

participação nos lucros e resultados, a parcela de resultados, não poderá ter qualquer 

condicionante a lucratividade das Empresas , sendo a PLR dividida da seguinte forma: 

a) para os anos de 2015 e 2016 , 50% da PLR baseadas nas metas operacionais ( 

equivalente a "resultados") e 50% da PLR baseada na lucratividade , sendo metade 

calculada sobre a lucratividade da holding e metade calculada sobre o índice EBITDA 

(Earnings Before Interest Taxation Depreciation Amortization)..." 

Prossegue o sindicato relatando que foi formada comissão paritária para chegar a acordo 

quanto ao cumprimento das metas operacionais, ficando estabelecido que seria pago o 

equivalente a uma folha de pagamento para cada empregado, sendo metade na folha de 

pagamento de 04/08/2016 e a outra metade em outubro/2016 e que tal comissão foi 

dissolvida de forma imotivada pela primeira reclamada sem que se chegasse a um acordo 

sobre os critérios para pagamento da PLR relativa à lucratividade. 

Em sua defesa, as rés rechaçaram a tese autoral, alegando que o Termo de Pactuação para 

Participação dos Empregados nos Lucros e/ou Resultados – PLR dos exercícios de 2015 

e 2016 nas empresas Eletrobrás (fls. 540 a 565 dos autos) firmado considera como fator 

essencial a lucratividade e, somente após a análise de lucros, seria concedida a PLR com 

base no índice EBITDA. Alegaram que houve grande prejuízo sofrido pelas empresas rés 

nos últimos anos, e que no ano de 2015, sofreram prejuízo de mais de R$ 14.000,000,00. 

Ab initio, ressalta-se que não há controvérsia acerca do pagamento da parte da PLR 

relacionada às metas operacionais, o que constitui 50% da base da PLR e que há o 

reconhecimento de não pagamento da parcela atrelada à lucratividade da holding, ante a 

ausência de lucro, sendo que a presente lide versa apenas sobre a parte da PLR atrelada à 

lucratividade com base no índice EBITDA (25%), que teve resultado positivo. 



Tem-se que a ata de audiência do DCG de n° 0011801-63.2015.5.00.0000 (fls. 45 a 50, 

ID. 151c4e8), os critérios de pagamento das PLRs referentes aos anos de 2015 e 2016 

foram definidos da seguinte forma: 

"para os anos de 2015 e 2016, 50% da PLR baseadas nas metas operacionais 

(equivalente a "resultados") e 50% da PLR baseada na lucratividade, sendo metade 

calculada sobre a lucratividade da holding e metade calculada sobre o índice EBITDA 

(Earnings Before Interest Taxation Depreciation Amortization);" 

O sindicato autor apresentou Relatório (136 a 168 dos autos, ID. c6abf64) confeccionado 

pela própria empresa ré, CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. (anteriormente 

denominada Eletrobrás), não havendo motivo para as empresas reclamadas impugnar o 

documento, demonstrando que o referido indicador financeiro (EBITDA) evoluiu 

positivamente. 

Em que pese a impugnação do documento apresentado pelo sindicato autor, as reclamadas 

não apresentaram o índice da EBITDA que consideram correto, ônus que lhes competia 

(inteligência dos artigos 818. II, da CLT e art. 373, II, do NCPC), limitando-se a afirmar 

que não houve lucro.  

Nesta toada, presume-se correto o índice apresentado pela exordial. Ressalta-se, ainda, 

que possuíam aptidão para tanto, já que tal relatório é produzido pelas demandantes. 

Ademais, o acordo firmado nos autos do DCG-11801-63.2015.5.00.0000, é claro ao 

estipular que a parte da PLR relacionada ao índice EBITDA não possui qualquer 

vinculação/relação com a lucratividade da holding. 

Ante o exposto, forçoso concluir que os substituídos do sindicato autor fazem jus ao 

pagamento da parte da PLR, referente ao ano de 2015, atrelada ao índice EBITDA (25%). 

Considerando que a primeira metade da PLR (metas operacionais) foi fixada em uma 

folha de pagamento para cada empregado, entende-se que a segunda metade da PLR 

(lucratividade), ou seja, os outros 50% sejam fixados também em folha de pagamento. 

Cumpre ressaltar que a segunda metade da PLR também é dividida em duas partes, sendo 

uma relativa ao lucro da Holding e outra relativa ao índice EBITDA e, considerando que 

a primeira parte ficou frustrada em razão do prejuízo suportado pela Holding, fixa-se a 

segunda metade em metade da folha de pagamento. 

Diante de todo o exposto, julgo procedente o pedido de pagamento de metade da 

remuneração de cada substituído, a título de PLR, referente ao ano de 2015, ou seja, cada 

empregado com contrato ativo no ano de 2015 receberá 50% de sua remuneração a título 

de PLR atrelado ao índice EBTDA (25%). 

Deverá ser aplicada ainda a PLR proporcional ao tempo trabalhado, conforme 

entendimento contido na OJ 390 do C.TST, para os contratos que se encerraram no ano 

de 2015. 

Para fins de liquidação dos valores a serem pagos pelas reclamadas, deverá a primeira 

reclamada juntar aos autos a relação dos empregados registrados no ano de 2015, bem 



como as respectivas remunerações e datas de rompimento de vínculo, para os contratos 

extintos naquele ano. 

- Indenização por danos morais e materiais 

Aduz o sindicato autor que os substituídos fazem jus a indenização por danos materiais 

por não ter pago a PLR de 2015 com base no índice EBITDA, requerendo indenização 

no equivalente a 50% da remuneração de cada trabalhador substituído. 

Alega ainda que as medidas adotadas pelas reclamadas causaram lesão aos substituídos, 

atingindo a esfera individual de cada empregado e sua dignidade, pelo que requer o 

pagamento de indenização por danos morais de no mínimo o equivalente a 50% da 

remuneração de cada substituído, observados os critérios da razoabilidade, 

proporcionalidade e o caráter pedagógico da punição. 

In casu, compete ao autor o ônus da prova, de acordo com os artigos 818, I, da CLT e 

373, I, do NCPC, por serem fato constitutivo do direito autoral, não sendo suficiente para 

comprovação do direito a mera alegação. 

Em que pese a realidade dos fatos e o direito dos substituídos, a causa de pedir do dano 

material se confunde com o pedido da parcela (PLR de 2015) e, portanto, tendo em vista 

que este já será ressarcido com as verbas que lhe são devidas com as devidas correções 

monetárias, não há que se falar em dano material coletivo, posto que não foram 

preenchidas as condições para configuração deste (dano emergente e lucro cessante). 

Quanto ao dano moral coletivo, é importante destacar que a indenização por danos morais 

somente se revela possível quando a conduta do tomador de serviços em relação ao 

trabalhador afigura-se ofensiva à intimidade ou à honra deste, trazendo-lhe grave prejuízo 

à sua dignidade, devendo o ato violador da imagem e honra do trabalhador ser 

inexoravelmente demonstrado, muito embora as consequências gravosas dele advindas 

sejam presumidas, dispensando provas específicas. 

In casu, não há nos autos prova robusta de qualquer violação aos direitos da personalidade 

dos substituídos da parte autora provocada por ato ilícito das reclamadas, uma vez que o 

descumprimento de normas trabalhistas, por si só não gera indenização por danos morais, 

bastando, ao caso, a reparação material devida. 

Isto posto, indefiro o pedido, absolvendo as reclamadas de pagar ao sindicato autor 

quaisquer valores a título de indenização por danos morais e materiais. 

- Da responsabilidade solidária da segunda reclamada  

No caso sob análise, responde de forma solidária a segunda reclamada na satisfação dos 

direitos trabalhistas que forem deferidos à parte autora, tendo em vista ser parte integrante 

do acordo formalizado no processo n.º DCG- 11801-63.2015.5.00.0000, o qual se 

pretende o cumprimento. 

Isto posto, declaro ser a segunda reclamada responsável solidariamente, condenando esta 

a pagar, de forma solidária, os créditos resultantes de eventual condenação. 



- Da litigância de má-fé. 

A segunda reclamada requer a condenação do sindicato autor ao pagamento de multa por 

litigância de má- fé, por descumprimento às disposições dos artigos 80 e 81 do CPC, que 

preconizam que as partes devem expor os fatos em juízo em conformidade com a 

verdade.  

Alega, ainda, que o demandante aduziu fatos sem correspondente argumentação, com 

pedidos genéricos e sem quaisquer provas que respaldassem o deferimento de seus 

pleitos. 

Assevera a segunda demandada que tal argumento é apenas uma forma de tentar deturpar 

todos os fatos já que não constam nos autos quaisquer exames ou documentos que 

comprovem tais alegações. 

Em que pesem as alegações da demandada, não se verifica no caso em apreço nenhum 

comportamento ardiloso por parte do sindicato autor, com vistas a fraudar a legislação 

trabalhista ou alcançar finalidade ilegal. 

Isto posto, indefiro o pedido. 

- Da Compensação 

Defiro por fim a compensação/dedução dos valores já comprovadamente adimplidos nos 

autos pelas reclamadas sob o mesmo título.  

3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

Defiro, com base no novel artigo 791-A da CLT, inserido por força da Lei n° 13.467/17, 

in verbis: 

“CLT 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 

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.” 

Quanto ao deferimento dos honorários sucumbenciais, a teor da vigência da reforma 

trabalhista quando da prolatação do referido decisum, assiste razão às partes quanto aos 

seus argumentos, pois se observa que o entendimento atual é no sentido de a sucumbência 

reger-se pela lei vigente à data da deliberação que a impõe ou modifica, isto é, a sentença 

é o marco temporal para a aplicação da norma processual disciplinadora dos honorários 

sucumbenciais, por constituir o ato processual do qual emerge o direito à percepção da 

verba (tempus regit actum). 

Sendo assim, fixo os honorários sucumbenciais recíprocos nos termos legais 

vigentes (inteligência do artigo 791-A da CLT) em 15% sobre o valor da condenação, 

sobre cada pedido deferido/indeferido. 

  

III- DISPOSITIVO: 

Ante o exposto e do mais que dos autos consta, resolve o juízo desta Vara do Trabalho de 

Teresina rejeitar as preliminares de ilegitimidade ativa, inépcia da inicial e impugnação 

ao valor da causa e continência suscitadas e, no mérito, julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido objeto da presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, condenando as 

reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de metade da remuneração de cada 

substituído, a título de PLR, referente ao ano de 2015, sendo que cada empregado com 

contrato ativo no ano de 2015 receberá 50% de sua remuneração a título de PLR atrelado 

ao índice EBITDA. Deverá ainda ser aplicada a PLR proporcional ao tempo trabalhado, 

conforme entendimento contido na OJ 390 do C.TST, para os contratos que se encerraram 

no ano de 2015. Para fins de liquidação dos valores a serem pagos pelas reclamadas, 

deverá a primeira reclamada juntar aos autos a relação dos empregados registrados no ano 

de 2015, bem como as respectivas remunerações e datas de rompimento de vínculo, no 

caso de contratos extintos naquele período. TUDO NOS TERMOS DA 

FUNDAMENTAÇÃO SUPRA QUE ORA PASSA A INTEGRAR O PRESENTE 

DISPOSITIVO COMO SE NELE ESTIVESSE TRANSCRITO. 

Custas processuais pelas reclamadas no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

calculadas sobre o valor provisoriamente atribuído à condenação (R$ 100.000,00). 

Indeferidos os benefícios da Justiça Gratuita ao sindicato autor. 



Honorários advocatícios sucumbenciais recíprocos nos termos legais vigentes em 15% 

sobre o valor da condenação, sobre cada pedido deferido/indeferido. 

Juros devidos desde o ajuizamento da ação a 1% ao mês (Lei 8.177/91) sobre o valor da 

condenação já corrigido monetariamente desde o vencimento da obrigação (Súmula 200, 

TST). 

Haverá incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas deferidas, tendo em 

vista que integram o salário-contribuição e o salário pago durante o contrato de trabalho, 

nos termos do art. 876, § único da CLT e art. 28 da Lei 8.212/91 (Súmula 368, inciso II, 

do TST). 

O imposto de renda será deduzido no momento em que o crédito, de alguma forma, tornar-

se disponível ao reclamante, incidindo sobre a parcela deferida, acrescida de juros e 

correção monetária (Súmula 368, II, 2ª parte, do TST). 

Notifiquem-se as partes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

  

  

TERESINA/PI, 01 de outubro de 2020. 
  

MARIANA SIQUEIRA PRADO 
Juiz do Trabalho Substituto 

   
 


