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Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às 

17h, estando aberta audiência na 1ª Vara do Trabalho de Gramado, com 

a presença Exmo Sr. Juiz do Trabalho, Artur Peixoto San Martin, são 

apregoadas as partes, para audiência de leitura e publicação de sentença: 

Sindicato dos Empregados No Comércio de Canela (autor) e 

Cooperativa Agropecuária Petrópolis Ltda. (réu). Ausentes partes e 

procuradores.  

 
 

VISTOS OS AUTOS. 

 
 
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE CANELA 

ajuíza, em 22/08/2014, AÇÃO CIVIL PÚBLICA, com pedido de 
antecipação de tutela, em desfavor de COOPERATIVA AGROPECUÁRIA 

PETRÓPOLIS LTDA., ambos qualificados nos autos. Após exposição fática 
e jurídica, postula o deferimento dos pedidos deduzidos nos itens “a” a “e” 
da inicial, com juros e correção monetária, honorários sucumbenciais ou, 

sucessivamente, assistenciais e o benefício da Justiça Gratuita. Dá à causa 
o valor de R$ 250.000,00. Junta documentos às fls. 07-v a 19.  

Indefere-se o pedido de antecipação de tutela (fl. 21). 
A ré contesta às fls. 36/40-v, suscita, preliminarmente, carência 

de ação por ausência de interesse processual e ilegitimidade ativa. 

Prejudicialmente, argui a prescrição bienal e quinquenal e, no mérito, refuta 
todos os pedidos, pugnando pela improcedência da ação. Caso condenada, 

requer a compensação de valores. Pede a condenação do sindicato autor às 
penas por litigância de má-fé. Junta documentos (fls. 41 a 450). 

O sindicato autor manifesta-se sobre a contestação e documentos 

juntados (fls. 456/462). 
Sem mais provas, encerra-se a instrução. 

Razões finais orais remissivas. 
Conciliação rejeitada. 
O Ministério Público do Trabalho opina pela procedência da ação 

(fl. 574).  
É o relatório. 
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ISSO POSTO: 
 
 

I – PRELIMINARMENTE   
 

 
DA CARÊNCIA DE AÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL 

 
A ré argui preliminar de carência de ação por ausência de 

interesse processual, a qual se refere apenas como perda de objeto, ao 
fundamento de que não conduz mais atividades aos domingos.  

O interesse, como condição da ação, deve ser material e 

processual. O autor deve ter necessidade do bem que reivindica, assim 
como deve necessitar da intervenção do Estado para obter este bem. O 

interesse materializa-se pelo binômio necessidade-utilidade e pela 
adequação do provimento jurisdicional ao fim pretendido. 

No caso dos autos, o interesse é manifesto, já que o sindicato 

autor requer não somente a condenação da reclamada em obrigação de não 
fazer, consistente em não exigir trabalho durante mais de seis dias 

consecutivos, mas também em obrigação de pagar em dobro os dias de 
repouso semanal que alega terem sido irregularmente concedidos pela 
reclamada. 

Rejeito. 
 

 
DA CARÊNCIA DE AÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA DO 

SINDICATO AUTOR  

 
A ré sustenta ser o sindicato autor parte ilegítima para figurar no 

pólo ativo da presente ação, uma vez que tem como objeto direitos 
individuais heterogêneos, a serem postulados de forma individual. Assevera 

haver necessidade de prova individualizada.  
O sindicato autor é parte legítima para defender em juízo os 

direitos dos trabalhadores da categoria que representa, e não apenas os 

filiados, por força do disposto no art. 8º, III, da Constituição, combinado 
com a Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) e Lei n. 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor). Tratam os autos de direitos individuais 
homogêneos, pois têm origem comum – a relação de trabalho havida com a 
ré – passíveis de serem tutelados por via de ação civil pública e 

individualizados em liquidação de sentença. 
Rejeito. 
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II – PREJUDICIAL DE MÉRITO 

 
DA PRESCRIÇÃO 
 

Considerando-se a data do ajuizamento da presente ação 
(22/08/2014), bem como a previsão dos arts. 7º, XXIX, da Constituição 

Federal, e 11 da CLT, pronuncio a prescrição bienal do direito de ação 
com relação aos empregados substituídos que tiveram seus 
contratos de trabalho encerrados há mais de dois anos, contados do 

ajuizamento da ação, e a prescrição quinquenal dos créditos 
anteriores a 22/08/2009, extinguindo o processo, com resolução de 

mérito nesse tocante (art. 269, IV, do CPC). 
Registro que a presente ação não trata de qualquer pretensão 

que tenha fundamento em norma coletiva, pelo que resta prejudicado o 

exame da arguição à fl. 38-v. 
 

 
III – NO MÉRITO 
 

 
DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

 
O sindicato autor requer, em sede de antecipação dos efeitos da 

tutela, a condenação da ré em obrigação de não fazer, consistente em não 

exigir, de qualquer empregado, trabalho em mais de seis dias consecutivos, 
sem concessão do repouso semanal correspondente, sob pena de multa. 

A ré argumenta que não conduz mais atividades aos domingos e 
nega que conceda irregularmente o repouso semanal remunerado. 

O descanso semanal tem natureza higiênica, logo o trabalho 

nesse dia tem de ser compensado com folga dentro da mesma semana, do 
contrário não cumpriu seu objetivo (Art. 7º, inciso XV, da Constituição 

Federal, Lei 605/49, Súmula 146 do TST e OJ 410 da SDI-I/TST).  
O exame, por amostragem, dos controles de horário, gravados no 

CD-ROM à fl. 447, revela diversas oportunidades em que a concessão do 
repouso ocorreu após o sexto dia de trabalho consecutivo. Citem-se, por 
exemplo, os seguintes empregados, que trabalharam, sem descanso, nos 

seguintes períodos: Adelar Grahl, de 02/01/2014 a 11/01/2014 (10 dias); 
Almir Antonio de Alencastro, de 02/01/2014 a 22/02/2014 (52 dias); 

Ademir Paulinho Fritzen, de 08/07/2013 a 20/07/2013 (13 dias); Jonathan 
Schwantes, de 09/01/2012 a 21/01/2012 (13 dias). 

Registro que, embora o sindicato autor impugne os registros de 

horário e recibos gravados no CD-ROM à fl. 447, não apresenta qualquer 
prova que os infirme, tendo, ao contrário, ratificado tais documentos ao 

utilizá-los como fundamento para apontar as oportunidades em que 
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concedidos irregularmente os dias de repouso semanal remunerado, razão 
pela qual os reputo válidos como meio de prova. 

Outrossim, quanto à antecipação dos efeitos da tutela, 
prolatando-se a sentença, cuja cognição é exauriente, resta presente muito 
mais que a verossimilhança das alegações, além de que a demora na 

concessão do provimento pode causar dano irreparável ou de difícil 
reparação aos substituídos, visto que a violação reiterada da periodicidade 

da concessão do repouso impede que o trabalhador se recupere da fadiga 
decorrente do trabalho realizado na semana, além de lhe trazer prejuízos de 
ordem social, pois inviabiliza o convívio familiar e o lazer. Restam 

presentes, assim, os requisitos do art. 273 do CPC. 
Portanto, acolho o pedido e, antecipando os efeitos da 

tutela, condeno a reclamada em obrigação de não fazer, consistente 
em não exigir, de quaisquer empregados dos seus estabelecimentos 
em Nova Petrópolis, trabalho em mais de seis dias consecutivos, 

sem concessão do repouso semanal correspondente, sob pena de 
multa diária de R$200,00, por trabalhador e a cada violação, nos 

termos dos arts. 273, § 4º, e 461, § 5º, do CPC, reversíveis ao 
trabalhador prejudicado. 

 

 
DO PAGAMENTO EM DOBRO DOS DIAS DE REPOUSO 

SEMANAL REMUNERADO 
 
O sindicato autor afirma que a ré impõe aos seus empregados 

trabalho em mais de seis dias consecutivos, sem concessão do repouso 
semanal correspondente. Requer, assim, o pagamento, em dobro, aos 

substituídos, dos dias de labor havidos em repousos semanais 
remunerados, assim entendidos o sétimo dia de labor consecutivo, em 
parcelas vencidas e vincendas, com reflexos.  

A ré defende que concede regularmente o repouso semanal 
remunerado. 

O descanso semanal tem natureza higiênica, logo o trabalho 
nesse dia tem de ser compensado com folga dentro da mesma semana, do 

contrário não cumpriu seu objetivo (OJ-410 da SDI-I/TST). Portanto, o 
labor nesse dia, sem a devida folga compensatória, é remunerado em 
dobro. Nesse sentido, a orientação da Súmula n. 146 do TST e o art. 9º da 

Lei nº 605/49, quanto à remuneração do trabalho em repouso semanal. 
O exame, por amostragem, dos controles de horário e dos recibos 

de salário, gravados no CD-ROM à fl. 447, demonstra a não concessão do 
repouso semanal remunerado dentro dos sete dias que compõem a semana, 
sem a devida folga compensatória e sem o seu pagamento dobro, como no 

caso, por exemplo, do empregado Almir Antonio de Alencastro, que teve o 
repouso semanal concedido irregularmente no mês de março/2014, ao 
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passo em que o recibo de salário correspondente (abril/2014) consigna o 
pagamento de apenas 0,106 horas extras com adicional de 100%. 

No que tange ao requerimento formulado pela ré à fl. 36-v, de 
oitiva de testemunhas e coleta de depoimentos dos substituídos, indefiro o 
pedido, pois a prova dos autos contém elementos suficientes à formação do 

convencimento deste magistrado. 
Portanto, condeno a ré ao pagamento em dobro do 7º dia  

consecutivo trabalhado, observado o período imprescrito, em favor 
dos trabalhadores substituídos, empregados atuais e aqueles cujos 
contratos tenham sido extintos no biênio anterior ao ajuizamento da 

ação, nos estabelecimentos em Nova Petrópolis, em parcelas 
vencidas e vincendas, em valores a serem apurados em liquidação 

de sentença, conforme registros de horário e recibos gravados no 
CD-ROM à fl. 447, com reflexos em férias com 1/3, 13º salários, 
FGTS e, para os casos em que houve despedida sem justa causa, 

também em aviso prévio e indenização de 40% do FGTS.  
Autoriza-se a dedução dos valores comprovadamente pagos sob o 

mesmo título. 
Os substituídos, integrantes da categoria profissional 

representada pelo sindicato autor, serão identificados em liquidação de 

sentença, com base nas declarações RAIS dos anos-base relativos à 
condenação. 

As diferenças de FGTS devem ser depositadas na conta vinculada 
do FGTS do empregado substituído.  

Resta prejudicado o exame dos pedidos aduzidos no item 7 da 

defesa, pois são pertinentes às fases de liquidação e cumprimento de 
sentença. 

 
 
DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

        
O sindicato autor postula o pagamento de indenização por dano 

moral coletivo, em razão da violação, pela ré, do direito ao repouso semanal 
remunerado, em valor não inferior a R$ 5.000,00, para cada empregado 

lesado e a cada violação, a ser revertida ao Fundo de Amparo ao 
Trabalhador.  

A ré nega os fatos articulados na inicial. 

A indenização pressupõe uma ação voluntária, um dano e um 
nexo entre a ação e o dano, tendo por fundamento legal o artigo 5º, X, da 

Constituição Federal, e artigo 186 do Código Civil Brasileiro. 
O dano moral consiste na lesão a um interesse que visa à 

satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos 

da personalidade, tais como a vida, integridade corporal, honra, decoro, 
intimidade, sentimentos afetivos, a própria imagem e atributos da pessoa, 

como o nome, a capacidade, o estado de família. 
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A evolução do instituto do dano moral no ordenamento jurídico 
brasileiro permite a condenação de pessoa física ou jurídica a indenizar, não 

apenas o dano moral individual, mas também o dano moral coletivo nos 
casos em que o sujeito passivo atingido é a coletividade. 

Desse modo, impõe-se que a reparação respectiva seja revertida 

em benefício da coletividade afetada, como forma de atenuar o prejuízo 
sofrido, além de servir como sanção para o ofensor, perfectibilizando seu 

necessário efeito pedagógico. 
Para José Affonso Dallegrave, o dano moral coletivo é "aquele que 

decorre da ofensa do patrimônio imaterial de uma coletividade, ou seja, 

exsurge da ocorrência de um fato grave capaz de lesar o direito de 
personalidade de um grupo, classe ou comunidade de pessoas e, por 

conseguinte, de toda a sociedade em potencial" (Responsabilidade Civil no 
Direito do Trabalho.  2ª ed. LTr: São Paulo, 2007, p. 163). 

Assim, entendo que a reiterada conduta da reclamada de sonegar 

direito indisponível de seus empregados causou dano à coletividade dos 
trabalhadores, tendo em vista, conforme já referido, que o repouso semanal 

remunerado tem como fundamento a proteção da saúde do trabalhador e a 
preservação do seu convívio familiar e social. 

Cito, nesse sentido, o seguinte precedente deste Tribunal: 

 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. (...) DANO MORAL COLETIVO. O 

desvirtuamento da aplicação da legislação trabalhista, 

consolidado na inobservância reiterada e incontroversa nas 

normas de duração do trabalho e o prejuízo à saúde física e 

mental dos trabalhadores da reclamada, demonstram a 

existência de dano causado ao grupo, à coletividade, por ato 

danoso exercido pela reclamada, a ensejar a reparação 

pecuniária. Recurso parcialmente provido. (RO 0000559-

29.2012.5.04.0024, 8ª Turma, Des. Juraci Galvão Júnior, 

Data: 25/06/2013). 

 
Assim, considerando a capacidade econômica da cooperativa 

reclamada, em cotejo com os princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade, defiro o pedido de pagamento de indenização por dano 

moral coletivo no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 
a ser revertido ao FAT - Fundo de Amparo do Trabalhador. 

 

 
DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

 
A ré requer seja o sindicato autor condenado às penas por 

litigância de má-fé. 

Nesse particular, cabe esclarecer que o mero exercício do direito 
de ação não configura litigância de má-fé, razão pela qual não se verificam 
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nos autos os requisitos previstos no artigo 17 do CPC ou na Lei 7.345/85.  
Indefiro. 

 
 
DA COMPENSAÇÃO 

 
Não se aplica a compensação, nos termos do artigo 368 do 

Código Civil Brasileiro, porquanto não estão satisfeitos os requisitos 
previstos nos artigos 369 e 370 do mesmo diploma legal.  

As deduções, quando pertinentes, foram apreciadas nos tópicos 

próprios ou a condenação se deu em diferenças. 
Indefiro. 

 
 
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DA JUSTIÇA 

GRATUITA  
 

Nos termos do art. 5º da Instrução Normativa n. 27/2005 do TST, 
bem como da Súmula 219, III, do TST, defiro o pedido do sindicato autor, 
de pagamento de honorários advocatícios, na base de 15% sobre o valor 

arbitrado à condenação (art. 20, § 3º, do CPC). 
Já que no diz respeito ao pedido de Justiça Gratuita, indefiro-o. 

Lembro que, por se tratar de pessoa jurídica, com fonte própria de custeio, 
a exemplo das contribuições sindicais, o sindicato autor não faz jus ao 
benefício, porquanto concebido para o trabalhador pessoa física e 

financeiramente hipossuficiente.  
  Em face da ausência de sucumbência do sindicato autor, resta 

prejudicado o exame do pedido de isenção de custas e outras despesas 
processuais, salvo comprovada má-fé, na forma do que dispõe o artigo 18 
da Lei 7.347/85. 

 
DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA  

 
Na forma da lei. 

 
DOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS 
 

Autoriza-se a dedução dos valores fiscais de responsabilidade de 
cada trabalhador, observado o Provimento nº 1/96, de 05.12.96, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. 
Na forma dos artigos 43 e 44 da Lei nº 8212 de 24.07.91, com as 

alterações posteriores, e, do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, que 

aprova o Regulamento da Previdência Social, com as alterações do Decreto 
nº 3668/00, é obrigação do empregador promover o recolhimento dos 

valores devidos à Seguridade Social em razão do trabalho, tudo no prazo de 
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lei, e mediante comprovação nos autos, pena de, assim não ocorrendo, 
promover-se competente execução na forma do § 3º do art. 114 da CF/88, 

presentes ainda as alterações na CLT, por força da Lei nº 10.035 de 
25.10.2000, autorizando-se a dedução dos valores de responsabilidade de 
cada trabalhador, calculados mês a mês, mediante alíquotas próprias e 

observado o teto do salário-de-contribuição. 
Portanto, a reclamada deverá recolher as contribuições 

previdenciárias e fiscais, ciente de que acréscimos decorrentes da sua mora 
(multa, juros e atualização) são de sua responsabilidade. 

 

ANTE O EXPOSTO ,  decido: 
 

I – PRELIMINARMENTE, rejeitar as prefaciais de carência de 
ação por ausência de interesse processual e ilegitimidade ativa; 

II – PREJUDICIALMENTE, pronunciar a prescrição bienal do 

direito de ação com relação aos empregados substituídos que tiveram seus 
contratos de trabalho encerrados há mais de dois anos, contados do 

ajuizamento da ação, e a prescrição quinquenal dos créditos anteriores a 
22/08/2009, extinguindo o processo, com resolução de mérito nesse 
tocante (art. 269, IV, do CPC); 

III – NO MÉRITO, ACOLHER EM PARTE os pedidos deduzidos 
pela parte autora, SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE 

CANELA, em desfavor da ré, COOPERATIVA AGROPECUÁRIA 
PETRÓPOLIS LTDA., para julgá-los PARCIALMENTE PROCEDENTES, 
nos termos da fundamentação, que passa a fazer parte integrante do 

presente dispositivo, e: 
- CONDENAR a reclamada, em antecipação dos efeitos da 

tutela, em obrigação de não fazer, consistente em não exigir, de quaisquer 
empregados dos seus estabelecimentos em Nova Petrópolis, trabalho em 
mais de seis dias consecutivos, sem concessão do repouso semanal 

correspondente, sob pena de multa diária de R$ 200,00, por trabalhador e a 
cada violação, reversíveis ao trabalhador prejudicado; 

- CONDENAR a ré a satisfazer aos substituídos, em valores que 
serão apurados em liquidação de sentença, com juros e correção monetária, 

autorizadas as deduções expressamente mencionadas na fundamentação: 

a) pagamento em dobro do 7º dia consecutivo trabalhado, 
observado o período imprescrito, em favor dos 
trabalhadores substituídos, empregados atuais e aqueles 

cujos contratos tenham sido extintos no biênio anterior 
ao ajuizamento da ação, nos estabelecimentos da ré em 

Nova Petrópolis, em parcelas vencidas e vincendas, 
conforme registros de horário e recibos gravados no CD-
ROM à fl. 447, com reflexos em férias com 1/3, 13º 

salários, FGTS e, para os casos em que houve despedida 
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sem justa causa, também em aviso prévio e indenização 
de 40% do FGTS; 

b) indenização por dano moral coletivo no valor total de 
R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertido ao 

FAT - Fundo de Amparo do Trabalhador;   

DEVERÁ a ré depositar as diferenças de FGTS, com relação aos 
empregados com contrato de trabalho vigente, na conta vinculada do FGTS 

do empregado substituído.        
DEVERÁ a ré recolher, ainda, as contribuições previdenciárias e 

fiscais, ciente de que acréscimos decorrentes da sua mora (multa, juros e 

atualização – SELIC) são de sua responsabilidade. 
Custas de R$ 2.000,00, calculadas sobre o valor provisório 

atribuído à condenação, R$ 100.000,00, complementáveis ao final, pela ré. 
Honorários advocatícios na base de 15% sobre o valor arbitrado à 

condenação. 

As parcelas deferidas possuem natureza salarial, com exceção dos 
reflexos em 1/3 de férias, da indenização por dano moral coletivo e do 

FGTS. 
Intimem-se as Partes, o Ministério Público do Trabalho e, 

oportunamente, a União.  

Cumpra-se após o trânsito em julgado, com exceção da decisão 
proferida em antecipação dos efeitos da tutela, a ser cumprida 

imediatamente, independentemente do trânsito em julgado. 
Nada mais.  
 

Artur Peixoto San Martin 

Juiz do Trabalho 
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Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às 10h40min, 

estando aberta audiência na 1ª Vara do Trabalho de Gramado, com a presença 

Exmo Sr. Juiz do Trabalho, Artur Peixoto San Martin, são apregoadas as partes, 

para audiência de leitura e publicação de sentença de embargos de declaração: 

Sindicato dos Empregados No Comércio de Canela (embargante). Ausentes 

partes e procuradores.  

 

VISTOS OS AUTOS. 

 

O autor, SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE 

CANELA, opõe embargos declaratórios às fls. 483/483-v, arguindo, em síntese, 

omissão na sentença às fls. 476/480, quanto aos empregados substituídos, bem 

como quanto ao pedido de condenação em parcelas vincendas. 

É o relatório. 

 

ISSO POSTO: 

 

DOS EMPREGADOS SUBSTITUÍDOS 

 

O sindicato autor afirma que a sentença é omissa, pois não refere que a 

condenação se estende aos futuros empregados da ré. 

A sentença observou os limites do pedido aduzido à fl. 06-v (arts. 128 e 

460 do CPC), não havendo omissão a ser sanada. 

Rejeito os embargos, no aspecto. 

 

DAS PARCELAS VINCENDAS 

 

O sindicato autor alega ser a decisão omissa, pois não teria examinado o 

pedido de condenação em parcelas vincendas. 

A sentença refere expressamente, na letra “a” do dispositivo, à fl. 480, 

que a condenação se dá em parcelas vencidas e vincendas. 

Rejeito. 

 

ANTE O EXPOSTO, decido CONHECER E NEGAR PROVIMENTO 

AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo sindicato autor, às fls. 483/483-

v, nos termos da fundamentação, que passa a integrar o presente decisum. 

Intimem-se as partes.  

Nada mais.   

 

Artur Peixoto San Martin 

Juiz do Trabalho 
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DESEMBARGADORA TÂNIA REGINA SILVA RECKZIEGEL
Órgão Julgador: 2ª Turma

Recorrente: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PETRÓPOLIS 
LTDA. - Adv. José Inácio Barbacovi

Recorrente: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE 
CANELA - Adv. Greice Teichmann

Recorrido: OS MESMOS 

Origem: 1ª Vara do Trabalho de Gramado
Prolator da 
Sentença: JUIZ ARTUR PEIXOTO SAN MARTIN

E M E N T A

LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. SUBSTITUTO 
PROCESSUAL. O sindicato da categoria profissional é 
parte legítima para figurar no polo ativo da ação, na 
qualidade de substituto processual na defesa dos 
direitos individuais homogêneos de seus substituídos. 
Inteligência do art. 8º, III, da Constituição Federal. 

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

ACORDAM os Magistrados integrantes da 2ª Turma do Tribunal 

Regional do Trabalho da 4ª Região: por unanimidade, negar provimento ao 

recurso ordinário da reclamada. Por unanimidade, negar provimento ao 

recurso adesivo do sindicato autor. Por unanimidade, de ofício, destinar os 

valores decorrentes da indenização pelo dano moral coletivo ao 

FUNREBOM - Fundo de Aparelhamento dos Bombeiros do Município de 

Documento digitalmente assinado, nos termos da Lei 11.419/2006, pela Exma. Desembargadora Tânia Regina 
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Canela.

Intime-se.

Porto Alegre, 25 de agosto de 2016 (quinta-feira).

R E L A T Ó R I O

As partes recorrem da sentença que julgou procedente em parte a ação. 

A reclamada interpõe recurso ordinário buscando a declaração de 

ilegitimidade ativa do sindicato, perda de objeto e absolvição da 

condenação em danos morais.

Adesivamente o Sindicato Autor pretende a reforma da decisão de origem 

quanto ao dano moral coletivo e multa por descumprimento de obrigação de 

fazer.

As partes apresentam contrarrazões.

Os autos são enviados a este Tribunal para exame e julgamento, sendo 

distribuídos a esta Relatora, na forma regimental. 

É o relatório. 

V O T O

DESEMBARGADORA TÂNIA REGINA SILVA RECKZIEGEL 

(RELATORA):

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA

Ilegitimidade Ativa
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A reclamada defende não haver legitimidade do sindicato para a 

propositura da ação. Argumenta que o pedido da inicial não pode ser 

objeto de ação coletiva, pois, não trata de direitos difusos, coletivos ou 

individuais homogêneos. Argumenta que possui empregados atuando nas 

mais variadas funções e setores, e nem todos estão relacionados as

atividades objeto dos pedidos, possuindo jornadas diferentes e com

condições de trabalho diferentes. Refere que, caso acolhida a pretensão do 

recorrido, haverá necessidade, na fase de liquidação, de oitiva de

testemunhas para cada empregado. Transcreve jurisprudência.

Examino.

O artigo 8º, III, da Constituição Federal estabelece a legitimidade 

extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e

interesses coletivos ou individuais homogêneos dos integrantes da 

categoria que representam, a qual abrange, inclusive, os não associados.

No caso dos autos, verifico que os direitos postulados se refere a

realização de jornada de trabalho em mais de seis dias consecutivos, sem 

concessão do repouso semanal correspondente, decorrendo o objeto da 

demanda, portanto, da mesma situação fática, independente do cargo

ocupado.

Neste sentido, observo que o direito em questão trata-se de direito 

individual homogêneo e, portanto, encontra respaldo na definição do inciso 

III do art. 81 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e 

das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a 

título coletivo.

Documento digitalmente assinado, nos termos da Lei 11.419/2006, pela Exma. Desembargadora Tânia Regina 
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III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim 

entendidos os decorrentes de origem comum. 

Dessa forma, depreende-se que o sindicato autor atua na defesa dos 

direitos individuais homogêneos dos seus substituídos, eis que tais direitos 

possuem uma origem comum. 

Com efeito, em sendo a indivisibilidade característica dos direitos coletivos 

e difusos, não obstante se reconheça a necessidade de análise de cada 

caso particular quando da etapa de liquidação de sentença, a natureza dos 

direitos postulados permanece a mesma, já que a natureza dos direitos 

individuais homogêneos contempla a divisibilidade.

Destaco que a análise conjunta da situação fática dos empregados que 

exercem a mesma atividade, na mesma empregadora, não gera prejuízo

algum aos trabalhadores. Por outro lado, pode haver real prejuízo ao direito 

dos trabalhadores, além de comprometimento ao bom funcionamento do

Poder Judiciário, o oferecimento de inúmeras reclamatórias individuais, 

versando a respeito de um mesmo direito, decorrentes de uma mesma 

realidade fática, vinculadas à mesma empresa empregadora, dando ensejo 

a uma pluralidade de processos, com possíveis decisões distintas para 

trabalhadores que exercem as suas atribuições nas mesmas condições.

Cabe salientar que a Súmula nº 310 do TST, cujo entendimento era no 

sentido de limitar a atuação do sindicato na defesa dos interesses da 

categoria profissional que representa, foi cancelada, o que reforça o 

entendimento mais abrangente da legitimidade desta entidade.

Nesse sentido, já decidiu essa Turma:

LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO 
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PROCESSUAL. O sindicato da categoria profissional é parte 

legítima a ajuizar ação, na qualidade de substituto processual, 

em prol dos interesses individuais e coletivos da categoria 

profissional (art. 8º, III, CF/88). Sentença confirmada. (TRT da 4ª 

Região, 2a. Turma, 0000346-04.2012.5.04.0871 RO, em 

03/10/2013, Desembargadora Tânia Rosa Maciel de Oliveira -

Relatora. Participaram do julgamento: Desembargador 

Alexandre Corrêa da Cruz, Desembargador Raul Zoratto 

Sanvicente)

Nestes termos, nego provimento ao recurso ordinário da reclamada. 

Perda do Objeto

A reclamada, ainda, refere que era de conhecimento do recorrido que o 

Supermercado Piá, para o qual esta ação é dirigida, não tem mais 

atividades aos domingos, motivo pelo qual pugna a extinção e 

arquivamento do feito.

Examino.

Registro que a atual adequação da conduta do réu, se verificada, não obsta 

a concessão de indenização em relação ao descumprimento anterior da 

legislação, em que pese seja considerada para fins de arbitramento do 

valor.

Provimento negado.

RECURSO ORDINÁRIO DAS PARTES. Matéria Comum
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Dano Moral. Majoração

A reclamada não se conforma com a condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$50.000,00. Afirma que o

pedido de dano moral coletivo é improcedente, na medida em que não há 

nenhum substrato fático ou probatório que demonstre ter ocorrido conduta 

ilícita praticada pela recorrente, muito menos de evidente prejuízo à saúde 

dos empregados da recorrente. Requer seja absolvida da condenação ou, 

sucessivamente, que o valor da indenização seja reduzido para quantia não 

superior a R$5.000,00. 

O Sindicato autor, a seu turno, busca a majoração da indenização por 

danos morais coletivos. Transcreve doutrina e jurisprudência. Diante do 

tamanho da lesão a interesses difusos e coletivos, bem como da 

reincidência das ilicitudes e do caráter pedagógico que deve pautar a 

condenação de dano moral coletivo, sugere a ampliação da condenação 

imposta na origem, em valor condenatório não inferior a R$ 5.000,00 a título 

de reparação de dano moral coletivo por empregado.

Examino.

O artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal ampara a indenização por 

dano moral, seja ele individual ou coletivo. O dano moral coletivo decorre da 

lesão injusta a patrimônio valorativo da sociedade ou de suas expressões 

(como grupos, classes e categorias), cuja natureza é, evidentemente, 

extrapatrimonial.

A indenização desse dano coletivo funda-se na crescente noção da 

transindividualidade de determinados interesses.

Trata-se de dano objetivo, sendo suficiente à sua caracterização a 

Documento digitalmente assinado, nos termos da Lei 11.419/2006, pela Exma. Desembargadora Tânia Regina 
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demonstração da lesão injusta a direitos e interesses socialmente 

relevantes.

Nesse sentido já decidiu o TST:

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. O dano moral 

coletivo, compreendido como a "lesão injusta e intolerável a 

interesses ou direitos titularizados por toda a coletividade 

(considerada em seu todo ou em qualquer de suas expressões -

grupos, classes ou categorias de pessoas) os quais possuem 

natureza extrapatrimonial, refletindo valores e bens 

fundamentais para a sociedade" (Xisto Tiago de Medeiros Neto. 

O dano moral coletivo. São Paulo: LTr, 2006), ampara-se em 

construção jurídica diversa daquela erigida acerca do dano 

moral individual, não sendo possível enquadrar o instituto a 

partir dos modelos teóricos civilistas clássicos. A ofensa a 

direitos transindividuais, que demanda recomposição, se traduz, 

objetivamente, na lesão intolerável à ordem jurídica, que é 

patrimônio jurídico de toda a coletividade, de modo que sua 

configuração independe de lesão subjetiva a cada um dos 

componentes da coletividade ou mesmo da verificação de um 

sentimento coletivo de desapreço ou repulsa, ou seja, de uma 

repercussão subjetiva específica. É nesse contexto que resulta 

incabível perquirir, na conduta da ré no caso concreto, a 

existência de incômodo moral com gravidade suficiente a atingir 

não apenas o patrimônio jurídico dos trabalhadores envolvidos, 

mas o patrimônio de toda a coletividade. O que releva investigar, 

no caso em tela, é a gravidade da violação infligida pela ré à 
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ordem jurídica. A coletividade é tida por moralmente ofendida a 

partir do fato objetivo da violação da ordem jurídica. No caso, 

impossível afastar da conduta da ré tal caráter ofensivo e 

intolerável porque caracterizado o descumprimento de norma 

relativa a limitação da jornada de trabalho, inserida no rol das 

normas de indisponibilidade absoluta, eis que tem por bem 

jurídico protegido a saúde e a segurança dos trabalhadores. 

Ademais, embora a reclamada pretensamente tenha adequado 

sua conduta às disposições legais no curso do processo judicial, 

restou firmado nos autos que por lapso temporal significativo a 

empresa procedeu mediante violação da ordem jurídica, o que é 

suficiente para caracterizar o dano moral coletivo e, por 

conseguinte, justificar a recomposição da coletividade mediante 

pagamento de indenização. A medida é punitiva e pedagógica: 

funciona como forma de desestímulo à reiteração do ilícito e 

sanciona a empresa, que, de fato, teve favorecido ilicitamente 

seu processo produtivo e competiu em condições 

desproporcionais com os demais componentes da iniciativa 

privada. Cuida-se aqui, de reprimir o empregador que se 

enriquece ilicitamente a partir da inobservância do ordenamento 

justrabalhista.(TST-RR-107500-26.2007.5.09.0513, Rel. Min. 

Vieira de Mello Filho,1ª Turma, DEJT 22.09.2011)

Na espécie, considerando que as regras atinentes à saúde e à segurança 

do trabalho tutelam interesses transindividuais, como a dignidade da 

pessoa humana e o valor social do trabalho, a sua violação enseja a 

caracterização do dano moral coletivo.
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Nessa linha, tendo em vista o caráter essencialmente pedagógico da

indenização por dano moral coletivo, o arbitramento da indenização

correspondente deve considerar as condições financeiras do ofensor, a 

gravidade da ofensa e os prejuízos ocasionados à comunidade.

O dano moral coletivo, de acordo com o ilustre doutrinador José Affonso 

Dallegrave Neto, [...] é aquele que decorre da ofensa do patrimônio 

imaterial de uma coletividade, ou seja, exsurge da ocorrência de um fato 

grave capaz de lesar o direito de personalidade de um grupo, classe ou 

comunidade de pessoas e, por conseguinte, de toda a sociedade em 

potencial (in Responsabilidade Civil no Direito do Trabalho - São Paulo: Ltr, 

2008, p. 172).

A ação civil pública, precipuamente, destina-se à reparação de danos 

coletivos causados à sociedade, razão pela qual se justifica a determinação 

legal de que eventuais valores oriundos de condenações pecuniárias sejam 

destinados a órgãos ou entidades sem fins lucrativos.

Uma vez demonstrada a violação deste patrimônio imaterial coletivo, então, 

a condenação se justifica com amparo nos artigos 11 e 12, §2º, da Lei 

7.347/85, verbis:

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o 

cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação 

da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de 

cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, 

independentemente de requerimento do autor.

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem 
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justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.

[...] § 2º A multa cominada liminarmente só será exigível do réu 

após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas 

será devida desde o dia em que se houver configurado o 

descumprimento.

Além disso, consoante dispõe o art. 13 da Lei nº 7.347/85, 

"havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano 

causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal 

ou por Conselhos Estaduais de que participarão 

necessariamente o Ministério Público e representantes da 

comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição 

dos bens lesados".

Da mesma forma, o valor fixado a titulo de dano moral coletivo (LACP, art. 

13) é destinado nos processos trabalhistas, geralmente, ao Fundo de 

Amparo ao Trabalhador - FAT, e não diretamente a cada trabalhador.

Tecidas tais considerações, entendo que o valor pretendido é excessivo. 

Nesse contexto, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto,

mantenho a sentença que fixou em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a 

indenização por dano moral coletivo.

Nesses termos, nego provimento aos recursos das partes. 

Todavia, entendo que a mera destinação de tais valores ao FAT 

inviabilizaria que a comunidade visualizasse, na prática, os resultados da 

atuação do Judiciário na reparação desses danos que são coletivos e cujos 

os valores podem não ser usados na comunidade que teve seus direitos 
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desrespeitados.

Em face do exposto e atendendo a finalidade social, opto, de ofício, em 

destinar tais valores ao FUNREBOM - Fundo de Aparelhamento dos 

Bombeiros do Município de Canela, haja vista ser de conhecimento público 

a dificuldade de aparelhamento dos bombeiros em todo o território nacional 

em face do aumento contínuo das demandas, as quais exigem a presteza 

no atendimento por parte do Corpo de Bombeiros e da falta de recursos 

para atendê-las. Ademais, tal destinação atende de forma mais efetiva, ao 

disposto no artigo 13, caput, parte final, da Lei nº 7.347/85.

RECURSO ORDINÁRIO DO AUTOR. Matéria Remanescente.

Multa Por Descumprimento de Obrigação de Fazer. Majoração.

O Sindicato Autor busca a reforma da sentença para que seja majorada a 

multa diária fixada para caso de descumprimento da obrigação. Sugere 

valor não inferior a R$5.000,00 para cada  trabalhador.

Examino.

Na sentença restou deferida a tutela antecipada: 

"acolho o pedido e, antecipando os efeitos da tutela, condeno a 

reclamada em obrigação de não fazer, consistente em não 

exigir, de quaisquer empregados dos seus estabelecimentos em 

Nova Petrópolis, trabalho em mais de seis dias consecutivos, 

sem concessão do repouso semanal correspondente, sob pena 

de multa diária de R$200,00, por trabalhador e a cada violação, 

nos termos dos arts. 273, § 4º, e 461, § 5º, do CPC, reversíveis 
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ao trabalhador prejudicado."

O art. 497 do Novo CPC também prevê a cominação de multa por 

descumprimento. Todavia, tenho por incabível a pretensão para que seja 

majorada a multa fixada na origem. Adotando-se, por analogia, o 

entendimento contido na Orientação Jurisprudencial nº 54 da SDI-1 do TST, 

a qual dispõe que "o valor da multa estipulada em cláusula penal, ainda 

que diária, não poderá ser superior à obrigação principal corrigida, em 

virtude da aplicação do artigo 412 do Código Civil de 2002 (art. 920 do 

Código Civil de 1916)" entendo que o valor pretendido pelo recorrente não 

é razoável.

Nego provimento.

PREQUESTIONAMENTO

Destaco que a matéria contida nas disposições legais e constitucionais 

invocadas pelas partes foi devidamente apreciada na elaboração deste 

julgado.

Adoto o entendimento expresso na O.J. nº 118/SDI-1 do TST.

DESEMBARGADOR MARCELO JOSÉ FERLIN D AMBROSO:

Acompanho o voto da Exma. Desa. Relatora, em consonância de seus 

fundamentos.

JUIZ CONVOCADO CARLOS HENRIQUE SELBACH:

Acompanho o voto da Exma. Desembargadora Relatora.
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______________________________

PARTICIPARAM DO JULGAMENTO:

DESEMBARGADORA TÂNIA REGINA SILVA RECKZIEGEL 

(RELATORA)

DESEMBARGADOR MARCELO JOSÉ FERLIN D AMBROSO

JUIZ CONVOCADO CARLOS HENRIQUE SELBACH
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DESEMBARGADORA TÂNIA REGINA SILVA RECKZIEGEL
Órgão Julgador: 2ª Turma

Recorrente: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PETRÓPOLIS 
LTDA. - Adv. José Inácio Barbacovi

Recorrente: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE 
CANELA - Adv. Greice Teichmann

Recorrido: OS MESMOS 

Embargante: Sindicato dos Empregados no Comércio de Canela

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DA 
MATÉRIA. Os embargos de declaração são cabíveis 
para sanar omissão, contradição ou obscuridade no 
julgado, ou no caso de manifesto equívoco no exame dos 
pressupostos extrínsecos do recurso, não sendo 
remédio apto para reexaminar questões já analisadas e 
fundamentadas no acórdão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

ACORDAM os Magistrados integrantes da 2ª Turma do Tribunal 

Regional do Trabalho da 4ª Região: por unanimidade, não acolher os 

embargos de declaração opostos pelo sindicato autor.

Intime-se.

Porto Alegre, 15 de setembro de 2016 (quinta-feira).
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R E L A T Ó R I O

O Sindicato autor opõe embargos de declaração à fl. 530, alegando 

omissão no acórdão de fls. 521/527, bem como para fins de 

prequestionamento da matéria. 

Regularmente processados, vêm os autos a julgamento, na forma 

regimental.

É o relatório. 

V O T O

DESEMBARGADORA TÂNIA REGINA SILVA RECKZIEGEL 

(RELATORA):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO SINDICATO AUTOR

O Sindicato autor opõe embargos de declaração apontando omissão no

acórdão acerca da manutenção da condenação da reclamada ao 

pagamento de danos morais coletivos. Alega que da forma como está 

redigida a decisão deixa de mencionar qual a conduta ilícita da reclamada 

que ensejou a reparação extrapatrimonial, podendo levar, em caso de 

eventual interposição de recurso de revista pela parte contrária, à 

interpretação de que esta Turma Julgadora entende que o mero 

cometimento de ato ilícito pela empresa acarretaria na condenação a danos 

morais coletivos, o que não é o caso, visto que a condenação se deu em 

virtude de a ré ter, de forma reiterada e sistemática, atentado à norma de 

saúde, higiene, descanso e segurança no trabalho, especificamente 

deixando de conceder o descanso semanal remunerado até o 7º dia 
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seguido de trabalho.

Examino.

Nos termos dos arts. 897-A da CLT e e artigo 1022 do Novo Código de 

Processo Civil, cabe a interposição de embargos declaratórios para sanar 

omissão, contradição ou obscuridade no julgado, ou no caso de manifesto 

equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso, hipóteses que 

não correspondem à situação em análise.

Da simples leitura do acórdão decorre a conclusão de que inexistem os 

vícios apontados pela embargante. Verifico que a matéria foi devidamente 

analisada, constando, no corpo do acórdão, as razões de convencimento 

do Colegiado que compõe a Segunda Turma deste Tribunal.

Assim, uma vez adotada tese explícita acerca da matéria referida nos 

presentes embargos, tem-se por prequestionada a matéria, sendo 

desnecessário afastar expressamente a afronta a todos dispositivos legais 

invocados pela parte, conforme entendimento jurisprudencial majoritário 

consubstanciado na Súmula 297 do TST e na O.J. 118 da SDI-1 do TST.

Desse modo, não se verificando a ocorrência de omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material no acórdão, não merecem ser acolhidos os 

embargos de declaração opostos. 

DESEMBARGADOR MARCELO JOSÉ FERLIN D AMBROSO:

Acompanho o voto da Exma. Desa. Relatora, em consonância de seus 

fundamentos.
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JUIZ CONVOCADO CARLOS HENRIQUE SELBACH:

Acompanho o voto da Exma. Desa. Relatora.

______________________________

PARTICIPARAM DO JULGAMENTO:

DESEMBARGADORA TÂNIA REGINA SILVA RECKZIEGEL 

(RELATORA)

DESEMBARGADOR MARCELO JOSÉ FERLIN D AMBROSO

JUIZ CONVOCADO CARLOS HENRIQUE SELBACH
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