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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA VARA DO
TRABALHO DE RIO BRANCO-ACRE

 

 

 

, organização sindical,SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO ACRE - SINDIFAC

CNPJ nº 11.751.584/0001-53, sediado no Conjunto Ruy Lino, Rua Edmundo Pinto, nº 1805, Quadra 46,

Casa 26, Bairro Distrital, Rio Branco, Estado do Acre, CEP 69.917-405, neste ato representado por sua

, lastreado noPresidente, farmacêutica ISABELA DE OLIVEIRA SOBRINHO, CPF nº 714.123.332.34

art. 8º, III, da Constituição Federal e na Lei 7.347/1985, vem, por intermédio do seu advogado signatário,

estabelecido profissionalmente na Rua Dr. José Peroba, nº 275, salas 109/110, Stiep, Salvador-Bahia,

CEP  ajuizar a presente , com pedido de , com41770-090, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Tutela de Urgência

base no art. 300 do Código de Processo Civil, contra , sociedade empresária, cujaJ CRUZ LTDA

atividade econômica é o comércio varejista de medicamentos, nome fantasia FARMACIA DO

CONSUMIDOR, CNPJ nº 04.521.258/0001-94, sediada na Av. Ceará, nº 952, bairro Cerâmica, Rio

 tendo em vista os seguintes fatos e fundamentos jurídicos:Branco-Acre, CEP 69.905-062,

I - DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O autor é associação sindical sem fins lucrativos e não tem condição de arcar com pagamento das custas

processuais sem comprometer a sua atividade de defesa da categoria, tendo em vista dificuldades

financeiras que enfrenta no momento.

Como cediço, os artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil conferem direito à gratuidade da

 justiça às pessoas com insuficiência de recursos para pagamento das custas, das despesas processuais e

dos honorários advocatícios, :in verbis

"Art. 98. A pessoa natural , brasileira ou estrangeira, com insuficiência deou jurídica
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Sobre este tema, o  decidiu:STF

"EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. Lei 1.060, de 1950. C.F., art. 5º, LXXIV. I. - A garantia do art. 5º, LXXIV
-- assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos --
não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos necessitados,
certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de
que a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo da sua
manutenção ou de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais,
dentro no espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de todos à

 II. - R.E. não conhecido." (RE 205746, CARLOSJustiça (C.F., art. 5º, XXXV).
VELLOSO, STF)

No mesmo sentido, o Tribunal Regional da 5ª Região já decidiu:
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"JUSTIÇA GRATUITA. SINDICATO SUBSTITUTO PROCESSUAL. O benefício
da Justiça Gratuita de que trata a Lei 1060/50 é dirigido a todos que buscam a tutela
judiciária, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, com arrimo no princípio
constitucional que garante o acesso ao judiciário e ainda o duplo grau de jurisdição.
Em se tratando de pessoa jurídica sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, a
declaração de pobreza supre a exigência legal, equiparando-a a pessoa física,
diversamente do que acontece com as pessoas jurídicas com fins lucrativos, quando
há a necessidade da parte requerente comprovar a miserabilidade. Todavia,
demonstrada a inveridicidade das alegações de carência financeira do sindicato, não

. (TRT da 5ª Região - Ac. Nº 1.330/06 4ª T. Proc. nºpode ser deferida a benesse
00125-2005-134-05-01-3 - AI Rel. Dês. Valtércio Oliveira)

Diante do exposto, requer, com base no art. 5º, LXXIV, da CF, na Lei 5.584/1970 e art. 790, § 3º, da

CLT, a concessão da gratuidade da justiça.

 

II - OBJETO E CABIMENTO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE DAS PARTES

O Autor é associação sindical, com aproximadamente dez anos de atuação, que tem por objetivo a defesa

dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria profissional dos farmacêuticos, tendo como

base territorial o Estado do Acre, conforme prevê o seu estatuto social, cuja cópia segue anexa.

A Acionada, por sua vez, é sociedade empresária que explora a atividade econômica do comercio

varejista de medicamentos no Estado do Acre, com dezenas de estabelecimentos que funcionam com

 nome fantasia FARMACIA DO CONSUMIDOR, empregando farmacêuticos que assumem a

responsabilidade técnica destes estabelecimentos.

A presente ação visa a defesa dos direitos e interesses dos membros da categoria profissional que

laboraram ou laboram para a Acionada, vez que esta empresa vem demitindo, reiteradamente,

 que auferem salário mensal de  (três mil e setecentos reais)trabalhadores farmacêuticos R$ 3.700,00

para , com salário mensal de  (mil econtratar outros, em substituição aos demitidos R$ 1.600,00

seiscentos reais), degradando, precarizando e desvalorizando o trabalho do profissional farmacêutico.

Está conduta vem sendo  a partir do  decorrente da intensificada estado de calamidade pública pandemi

 (Covid-19).a do coronavírus

Por conseguinte, o direito vindicado se enquadra na categoria dos direitos coletivos, porquanto dizem

respeito a grupo de pessoas ligadas por relação de direito, no caso a relação jurídica base decorrente do

contrato de trabalho com a acionada e respectiva demissão injusta, implementada no bojo do desiderato

empresarial de rebaixar os salários dos farmacêuticos que trabalham para aquela organização empresarial.

Sendo associação civil legalmente constituída há mais de um ano e que inclui entre seus fins

institucionais a defesa dos direitos e interesses, individuais ou coletivos, dos trabalhadores farmacêuticos,

o sindicato autor é legitimado a ingressar com a presente ação.

Ademais, por força do art. 8º, III, da Constituição Federal, o sindicato autor detém legitimidade

extraordinária para agir na defesa do direito acima manifestado, na condição de substituto processual de
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todos os farmacêuticos empregados e ex-empregados da acionada, independentemente da apresentação

de rol e autorização escrita de cada um dos substituídos, conforme entendimento consolidado no  (STF R

).EPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 883.642

Como cediço, a legitimidade extraordinária, amparada também no art. 8º, III, da Constituição Federal é

ampla, de forma que a substituição processual abrange não somente os associados da entidade sindical,

mas, também, os não associados, já que neste dispositivo constitucional está escrito "defesa dos direitos e

", não trazendo, portanto, qualquer restrição quanto àinteresses coletivos ou individuais da categoria

filiação ou não do substituído.

Releva frisar que o Supremo Tribunal Federal vem conferido uma interpretação ampliativa ao art. 8º, III,

da Carta Constitucional para conferir às entidades sindicais legitimidade para, na condição de substitutas

processuais, defenderem todo e qualquer direito subjetivo individual e coletivo dos integrantes da

categoria que representa.

Por outro lado, a Acionada, com a conduta acima descrita, vem causando grave dano social aos

trabalhadores farmacêuticos, especialmente nesse momento delicado de pandemia do coronavírus (Covid-

19), uma vez que empresa afronta os preceitos constitucionais da , da dignidade da pessoa humana valor

 e do objetivo constitucional da .ização do trabalho redução das desigualdades sociais

III - DOS FATOS E FUNDAMENTO JURÍDICOS DO PEDIDO

A Acionada explora a atividade econômica do comercio varejista de medicamentos no Estado do Acre,

 com nome fantasia FARMACIA DO CONSUMIDOR, e, para atender à norma do art. 6º, inciso I, da

Lei 13.021/2014, emprega dezenas de  que assumem a  dosfarmacêuticos responsabilidade técnica

estabelecimentos.

Os farmacêuticos que laboravam para a acionada recebiam, no ano de 2019, salário mensal no valor de R

 $ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), para cumprimento da jornada de trabalho de 44 horas semanais.

Contudo, há aproximadamente seis meses, a acionada vem implementando, de modo sistemático e

, a demissão sem justa causa dos  que auferem salário mensal de reiterado trabalhadores farmacêuticos R

 (três mil e setecentos reais) para , com salário$ 3.700,00 contratar outros, em substituição aos demitidos

mensal de  (mil e seiscentos reais).R$ 1.600,00

Pior. Esta prática de rebaixamento e desvalorização do trabalho e do trabalhador ganhou força e maior

intensidade a partir do  decorrente da  (Covid-estado de calamidade pública pandemia do coronavírus

19).

Somente , que a todos afeta e vulnera, a empresaa partir do início da pandemia do coronavírus

acionada !demitiu 11 (onze) trabalhadores farmacêuticos
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 Data venia, a pandemia que assola o mundo nos nossos dias apela para a solidariedade, para a

responsabilidade social, e não para o abandono. São tempos difíceis, de dúvidas, de incertezas que

envolvem todas as pessoas do mundo, pois não há blindagem contra o vírus que se espalha e mata, e

vitimiza os mais vulneráveis.

 Conforme decidido em situação similar pelo MM. Juízo da VARA DO TRABALHO DE JOAÇABA, ao

decidir tutela de urgência no ATSum 0000399-37.2020.5.12.0012, "é inegável a precipitação do

empregador que rompe os contratos de trabalho, até mesmo desprezando as demais alternativas viáveis

sinalizadas pelo Executivo, em questionáveis Medidas Provisórias editadas para contornar o drama

vivenciado por quem vive do trabalho diante das políticas de contenção ao novo Coronavírus, sendo que

nenhuma das alternativas propostas pelo Governo Federal aponta para a rescisão contratual".

A formalização das rescisões contratuais, nesse momento difícil, lançando dezenas de trabalhadores ao

desemprego, tem certamente forte impacto social, dada a repercussão negativa para o sustento das

respectivas famílias. Estamos tratando aqui de subsistência, alimentos e manutenção digna em momento

de grave crise sanitária, econômico e, também, social.

Carreados à presente inicial, como início de prova, seguem dois avisos prévios, datados de ,15/04/2020

corroborando  de arrimos de família.demissões sem justa causa

Relevante ressalvar que a atividade econômica da acionada - comércio varejista de medicamentos - não

se contrai com a pandemia. Ao revés, tende a experimentar crescimento, com venda de remédios, álcool

em gel, máscaras e demais insumos farmacêuticos, fato inclusive noticiados nos meios de comunicação

do Estado do Acre, conforme notícia exemplificativa carreada em anexo.

Não bastasse isso, as demissão estão sendo implementadas com o objetivo de reduzir salários dos

 , com a sorrateira substituição daquelas que recebem salário mensal de R$trabalhadores farmacêuticos

3.700,00 (três mil e setecentos reais), por outros, contratados em substituição, com salários de R$

1.600,00 (mil e seiscentos reais) por mês.  

A conduta da empresa viola os fundamentos constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III,

Constituição Federal) e dos valores sociais do trabalho (art. 1º, III, Constituição Federal), assim como

vulnera os objetivos fundamentais da construção de uma sociedade justa e solidária (art. 3º, I,

Constituição Federal) e da redução das desigualdades sociais (art. 1º, III, Constituição Federal),

porquanto implica em diminuição da capacidade financeira dos trabalhadores, aumentando a pobreza e

repercutindo negativamente no alimento e no sustento dos trabalhadores e seus dependentes.

Além disso, a Constituição assumiu a proteção do emprego contra a despedida arbitrária e sem justa 

causa no artigo 7º. E, mais adiante, ao tratar da Ordem Econômica, pontuou a finalidade de assegurar a

todas as pessoas uma existência digna, lançando, ao longo dos incisos que se seguem, uma série de

princípios direcionados a realização da justiça social, com claros limites ao exercício da atividade

econômica (artigo 170).
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Relevante também registrar que estes desligamentos sistemáticos e em massa estão sendo implementados

sem o cuidado de qualquer diálogo com o sindicato representativo da categoria, ora autor.

A acionada lança dezenas de trabalhadores ao desemprego, em meio a pandemia do coronavírus,

desvaloriza e diminui o valor do trabalho e, ainda, despreza o diálogo social, porquanto age ignorando a

existência de sindicato representativo da categoria dos trabalhadores farmacêuticos no Estado do Acre.

IV - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Requer, outrossim, que a Acionada seja condenada ao pagamento de horários advocatícios para o

Sindicato Autor, conforme Súmula 219, inciso III, do TST, que assim dispõe:

Súmula nº 219 do TST

"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.   CABIMENTO  (alterada a redação do item I e
acrescidos os itens IV a VI em decorrência do CPC de 2015) - Res. 204/2016, DEJT
divulgado em 17, 18 e 21.03.2016  
I - Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não
decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte, concomitantemente: a)
estar assistida por sindicato da categoria profissional; b) comprovar a percepção de
salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação econômica que
não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família.
(art.14,§1º, da Lei nº 5.584/1970). (ex-OJ nº 305da SBDI-I). 
II - É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação
rescisória no processo trabalhista. 
III - São devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical
figure como substituto processual e nas lides que não derivem da relação de

 emprego.
IV - Na ação rescisória e nas lides que não derivem de relação de emprego, a
responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios da sucumbência submete-
se à disciplina do Código de Processo Civil (arts. 85, 86, 87 e 90). 
V - Em caso de assistência judiciária sindical ou de substituição processual sindical,
excetuados os processos em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios
são devidos entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa (CPC de 2015, art. 85, § 2º).
VI - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicar-se-ão os percentuais
específicos de honorários advocatícios contemplados no Código de Processo Civil."
(negritei)

 

De fato, é uníssono o entendimento jurisprudencial no sentido de serem devidos honorários advocatícios

quando o sindicato se encontra na qualidade de substituto processual, nos termos do art. 16 da Lei 5.584

/70 e da Súmula nº 219, item III, do Tribunal Superior do Trabalho.

 

V - PEDIDO LIMINAR DA TUTELA DE URGÊNCIA
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Como cediço, o art. 300 do CPC, assegura concessão liminar da tutela de urgência, quando evidenciados

a plausibilidade do direito, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e o risco ao resultado útil

do processo.

No caso concreto em questão, a plausibilidade do direito está demonstrada nas razões acima, em especial

quanto à pandemia do coronavírus que vulnera e fragiliza as pessoas e quanto às injustas demissões

implementadas nesse momento, comprovadas por meio dos comunicados de aviso prévio anexos.

O perigo da demora reside no risco de concretização das demissões em curso, na implementação de

novas demissões e no lançamento ao desemprego e à miséria dos trabalhadores demitidos, além da

reiterada e sistemática afronta aos preceitos constitucionais da dignidade da pessoa humana, da

valorização do trabalho e da redução das desigualdades sociais.

Por fim, o resultado útil do processo poderá ser comprometido ante ao risco de danos irreversíveis para

os trabalhadores injustamente demitidos, lançados ao desempregado e à miséria nesse momento que a

todos nós tanto aflige.

Urge, por conseguinte, a concessão liminar da tutela de urgência para que sejam obstadas novas

demissões, assim como para que sejam revertidas as demissões em curso e ainda que sejam reintegrados

os trabalhadores demitidos nos últimos cinco meses.

VI - PROVAS

Requer, como meio de prova, a juntada de documentos anexos, o depoimento pessoal do representante

legal do Reclamado e a oitiva de testemunhas.

o Autor, com o escopo de promover a identificação de todos os trabalhadores prejudicados, cujos direitos

são defendidos através da presente demanda e considerando , requerdocumentos em poder da empresa

 que a Acionada traga ao processo a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS dos anos de 2019 e

 , ,2019 destacando os profissionais farmacêuticos que trabalham ou trabalharam para a Reclamada assim

como requer que a acionada traga aos autos eletrônicos todos os Termos de Rescisão de Contrato de

Trabalho dos farmacêuticos demitidos sem justa causa nos últimos seis meses, assim como registros dos

empregados farmacêuticos contratados nesses últimos seis meses, conatos da data de ajuizamento dessa

, para melhor elucidação  dos fatos deduzidos na presente ação, sob pena de confissão e sob asação  

cominações previstas nos artigos dos artigos 396 e seguintes do  Código de Processo Civil. 

O presente pleito está lastreado nas regras acerca da produção e aptidão para produzir provas previstas no

Código de Processo Civil, a saber:

"Art. 396.   O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se

encontre em seu poder."

"Art. 399.  O juiz não admitirá a recusa se:

I - o requerido tiver obrigação legal de exibir;
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II - o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito
de constituir prova;

III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes."

"Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por
meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do a
;rt. 398

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único.   Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido."

VII - PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

 1)      Concessão a  da , ante o direito acima suscitado, com a determinaçãoliminar tutela de urgência

de que a acionada proceda a REINTEGRAÇÃO imediata de todos/as os/as trabalhadores/as

farmacêuticos/as  despedidos sem justa causa a partir de 20/01/2020, bem como que seja 

determinado que a ré se ABSTENHA de rescindir os contratos de trabalho de seus/suas

empregados/as farmacêuticos/as durante a pandeia da COVID-19, sob pena de multa de R$

100.000,00 (cem mil reais), revertidas 50% aos/às trabalhadores/as vitimados/as e 50% a entidade

sindical autora, pedido este no valor de R$ 100.000,00.

 2)    Citação da ré para responder aos termos da presente ação, sob pena de revelia e confissão;

 3)      Condenação da ré à obrigação de fazer consistente em reintegrar todos/as os/as trabalhadores/as

farmacêuticos/as despedidos sem justa causa a partir de 20/01/2020, com consequente pagamento

dos salários, férias, 13º salário, FGTS e demais vantagens referentes ao período do afastamento,

ou, em ordem sucessiva, condenação da acionada ao pagamento de indenização por dano moral

no valor equivalente a 10 (dez) vezes a última remuneração de cada um dos trabalhadores

farmacêuticos demitidos a partir de 20/01/2020, pedido este no valor de R$ 90.000,00;

 4)      Condenação da ré ao pagamento de indenização ao Sindicato Autor no valor de R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais), como medida reparatória e pedagógica, decorrente da demissão

sistematizada e reiterada sem ouvir o sindicato, menosprezando o ente sindical e afrontando a

norma do art. 8º, inciso III, da Constituição Federal, em conduta evidentemente antissindical, que

enseja indenização reparatória e pedagógica, pedido este no valor de R$ 50.000,00.

 5)      Condenação da ré ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por

cento) sobre o proveito econômico decorrente dessa causa, no valor de R$ 48.000,00.

Atribui à causa o valor de R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais).
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Nestes termos, pede deferimento.

Rio Branco, 20 de maio de 2020.

 

CLÁUDIO SANTOS DE ANDRADE

OAB/BA 14.134

 

MAGNO LUIZ TEIXEIRA SILVEIRA

OAB/BA 48.455                                         
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
11.751.584/0001-53
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
04/03/2010 

 
NOME EMPRESARIAL 
SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO ACRE 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
SINDIFAC 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
94.20-1-00 - Atividades de organizações sindicais 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
94.12-0-99 - Outras atividades associativas profissionais 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
313-1 - Entidade Sindical 

 
LOGRADOURO 
R EDMUNDO PINTO 

NÚMERO 
1805 

COMPLEMENTO 
CONJ RUI LINO Q.46 CASA26 

 
CEP 
69.917-405 

BAIRRO/DISTRITO 
DISTRITO INDUSTRIAL 

MUNICÍPIO 
RIO BRANCO 

UF 
AC 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
f.jusciner@bol.com.br 

TELEFONE 
(68) 8406-3918/ (68) 3223-0204 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
04/03/2010 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/04/2020 às 19:14:50 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Número do processo: 0000323-44.2020.5.14.0404
Número do documento: 20052105453977900000012476921

https://pje.trt14.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20052105453977900000012476921
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 21/05/2020 05:56:03 - f60430d

ID. f60430d - Pág. 1

Fls.: 15



Número do processo: 0000323-44.2020.5.14.0404
Número do documento: 20052105455537100000012476922

https://pje.trt14.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20052105455537100000012476922
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 21/05/2020 05:56:03 - 4e3ade3

ID. 4e3ade3 - Pág. 1

Fls.: 16



Número do processo: 0000323-44.2020.5.14.0404
Número do documento: 20052105455537100000012476922

https://pje.trt14.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20052105455537100000012476922
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 21/05/2020 05:56:03 - 4e3ade3

ID. 4e3ade3 - Pág. 2

Fls.: 17



Número do processo: 0000323-44.2020.5.14.0404
Número do documento: 20052105455537100000012476922

https://pje.trt14.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20052105455537100000012476922
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 21/05/2020 05:56:03 - 4e3ade3

ID. 4e3ade3 - Pág. 3

Fls.: 18



Número do processo: 0000323-44.2020.5.14.0404
Número do documento: 20052105455537100000012476922

https://pje.trt14.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20052105455537100000012476922
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 21/05/2020 05:56:03 - 4e3ade3

ID. 4e3ade3 - Pág. 4

Fls.: 19



Número do processo: 0000323-44.2020.5.14.0404
Número do documento: 20052105455537100000012476922

https://pje.trt14.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20052105455537100000012476922
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 21/05/2020 05:56:03 - 4e3ade3

ID. 4e3ade3 - Pág. 5

Fls.: 20



Número do processo: 0000323-44.2020.5.14.0404
Número do documento: 20052105455537100000012476922

https://pje.trt14.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20052105455537100000012476922
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 21/05/2020 05:56:03 - 4e3ade3

ID. 4e3ade3 - Pág. 6

Fls.: 21



Número do processo: 0000323-44.2020.5.14.0404
Número do documento: 20052105455537100000012476922

https://pje.trt14.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20052105455537100000012476922
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 21/05/2020 05:56:03 - 4e3ade3

ID. 4e3ade3 - Pág. 7

Fls.: 22



Número do processo: 0000323-44.2020.5.14.0404
Número do documento: 20052105455537100000012476922

https://pje.trt14.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20052105455537100000012476922
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 21/05/2020 05:56:03 - 4e3ade3

ID. 4e3ade3 - Pág. 8

Fls.: 23



Número do processo: 0000323-44.2020.5.14.0404
Número do documento: 20052105455537100000012476922

https://pje.trt14.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20052105455537100000012476922
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 21/05/2020 05:56:03 - 4e3ade3

ID. 4e3ade3 - Pág. 9

Fls.: 24



Número do processo: 0000323-44.2020.5.14.0404
Número do documento: 20052105455537100000012476922

https://pje.trt14.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20052105455537100000012476922
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 21/05/2020 05:56:03 - 4e3ade3

ID. 4e3ade3 - Pág. 10

Fls.: 25



Número do processo: 0000323-44.2020.5.14.0404
Número do documento: 20052105455537100000012476922

https://pje.trt14.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20052105455537100000012476922
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 21/05/2020 05:56:03 - 4e3ade3

ID. 4e3ade3 - Pág. 11

Fls.: 26



Número do processo: 0000323-44.2020.5.14.0404
Número do documento: 20052105455537100000012476922

https://pje.trt14.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20052105455537100000012476922
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 21/05/2020 05:56:03 - 4e3ade3

ID. 4e3ade3 - Pág. 12

Fls.: 27



Número do processo: 0000323-44.2020.5.14.0404
Número do documento: 20052105455537100000012476922

https://pje.trt14.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20052105455537100000012476922
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 21/05/2020 05:56:03 - 4e3ade3

ID. 4e3ade3 - Pág. 13

Fls.: 28



Número do processo: 0000323-44.2020.5.14.0404
Número do documento: 20052105455537100000012476922

https://pje.trt14.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20052105455537100000012476922
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 21/05/2020 05:56:03 - 4e3ade3

ID. 4e3ade3 - Pág. 14

Fls.: 29



Número do processo: 0000323-44.2020.5.14.0404
Número do documento: 20052105455537100000012476922

https://pje.trt14.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20052105455537100000012476922
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 21/05/2020 05:56:03 - 4e3ade3

ID. 4e3ade3 - Pág. 15

Fls.: 30



Número do processo: 0000323-44.2020.5.14.0404
Número do documento: 20052105455537100000012476922

https://pje.trt14.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20052105455537100000012476922
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 21/05/2020 05:56:03 - 4e3ade3

ID. 4e3ade3 - Pág. 16

Fls.: 31



Número do processo: 0000323-44.2020.5.14.0404
Número do documento: 20052105455537100000012476922

https://pje.trt14.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20052105455537100000012476922
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 21/05/2020 05:56:03 - 4e3ade3

ID. 4e3ade3 - Pág. 17

Fls.: 32



Número do processo: 0000323-44.2020.5.14.0404
Número do documento: 20052105455537100000012476922

https://pje.trt14.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20052105455537100000012476922
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 21/05/2020 05:56:03 - 4e3ade3

ID. 4e3ade3 - Pág. 18

Fls.: 33



18/04/2020

1/1

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
04.521.258/0001-94
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
14/06/1982 

 
NOME EMPRESARIAL 
J CRUZ LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
FARMACIA DO CONSUMIDOR 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
AV CEARA 

NÚMERO 
952 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
69.905-062 

BAIRRO/DISTRITO 
CERAMICA 

MUNICÍPIO 
RIO BRANCO 

UF 
AC 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTABIL@DROGARIAPOPULAR.COM.BR 

TELEFONE 
(68) 3213-5038/ (68) 3213-5007 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/04/2020 às 18:48:42 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 04.521.258/0001-94
NOME EMPRESARIAL: J CRUZ LTDA
CAPITAL SOCIAL: R$5.000.000,00 (Cinco milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: JOSE DE OLIVEIRA CRUZ
Quali�cação: 49-Sócio-Administrador    
       

Nome/Nome Empresarial: OTILEIA BRITO DE OLIVEIRA
Quali�cação: 49-Sócio-Administrador    
       

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certi�cado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia 20/05/2020 às 03:33 (data e hora de Brasília).
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Anastasia, Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 6, DE 2020

Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade
pública, nos termos da solicitação do Presidente da República
encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de
2020.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de
2019, e da limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado
de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos termos da solicitação do Presidente da República
encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.

Art. 2º Fica constituída Comissão Mista no âmbito do Congresso Nacional, composta por 6 (seis) deputados e 6 (seis)
senadores, com igual número de suplentes, com o objetivo de acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira
das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19).

§ 1º Os trabalhos poderão ser desenvolvidos por meio virtual, nos termos definidos pela Presidência da Comissão.

§ 2º A Comissão realizará, mensalmente, reunião com o Ministério da Economia, para avaliar a situação fiscal e a execução
orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao
coronavírus (Covid-19).

§ 3º Bimestralmente, a Comissão realizará audiência pública com a presença do Ministro da Economia, para apresentação e
avaliação de relatório circunstanciado da situação fiscal e da execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à
emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19), que deverá ser publicado pelo
Poder Executivo antes da referida audiência.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 20 de março de 2020.

SENADOR ANTONIO ANASTASIA
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.3.2019 - Edição extra C
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Mais de 140 estabelecimentos são notificados pelo Procon-AC
por preços abusivos durante pandemia
Procon informa que recebeu mais de 300 denúncias, em sua maioria, relacionadas aos preços abusivos de
alimentos básicos, além de álcool em gel e EPIs.

Por Iryá Rodrigues, G1 AC — Rio Branco

18/04/2020 18h10 · Atualizado 
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O Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon-AC) notificou 145 empresas de alimentos,

medicamentos e combustíveis em Rio Branco, durante operação nas últimas três semanas.

A ação foi motivada por denúncias sobre os altos preços dos produtos do gênero alimentício, de higiene, limpeza e

até farmacêutico durante a pandemia do novo coronavírus.

No dia 17 de março, o Procon-AC chegou a informar que estava fiscalizando farmácias e comércios da capital

para apurar possíveis abusos nos preços de álcool em gel e máscaras. Desde então, os itens seguem em falta na

maioria dos estabelecimentos.

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) também instaurou um procedimento, no dia 14 de março, para

apurar possíveis abusos de preços de passagens aéreas e produtos de higiene em razão do novo coronavírus. A

medida partiu da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor.

Durante as fiscalizações, 34 empresas, entre supermercados, distribuidoras, frigoríficos, granjas e empresas de

laticínios, receberam notificações para apresentarem as notas fiscais de aquisição dos produtos.

Os documentos devem ser analisados pelo Ministério Público do Acre (MP-AC) para verificar se existe abusividade

nos preços cobrados aos consumidores. Segundo o diretor do Procon-AC, Diego Rodrigues, o órgão recebeu mais

de 300 denúncias com relação a preços abusivos durante o período de quarentena.

Entre farmácias e distribuidoras de medicamentos, foram 64 notificações. Sendo a maioria relacionada a preços

abusivos ou algum outro tipo de irregularidade na venda do álcool em gel, máscaras e luvas, que são os principais

produtos procurados durante a pandemia.

“Recebemos muitas denúncias de que os produtos estavam aumentado os valores. Inicialmente, eram com relação

ao preço do álcool em gel e equipamentos de proteção pessoal. Na sequência, veio o grande número de

reclamações sobre o aumento do preço dos alimentos, principalmente daqueles que compõem a cesta básica”,

disse o diretor.

Além desses, 47 postos de combustíveis foram notificados pelo Procon durante as fiscalizações. Segundo o órgão,

a medida é para verificar se houve redução nos preços. Isso porque, de acordo com dados da Agência Nacional do

Petróleo (ANP), os valores dos combustíveis já caíram cerca de 8,5% desde o começo de março.

“Nós ficamos essas três semanas fazendo esse trabalho técnico e minucioso, solicitamos das empresas as notas

fiscais dos produtos, dos insumos, planilhas de custo dos três meses que antecederam esse período de pandemia
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e documentações desse período. E essa documentação foi repassada ao MP-AC que vai fazer as análises”, concluiu

Rodrigues.
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Boletim Sesacre deste domingo, 03 de maio sobre a situação do coronavírus no Estado do
Acre.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Rua Benjamin Constant, 830 – Centro
Rio Branco Acre.
Telefone: (68) 3215-2670/2619
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUÍZ(A) DA 4ª VARA DO 

TRABALHO DE RIO BRANCO – AC. 

 

 

 

 

Processo no 0000323-44.2020.5.14.0404 

 

 

 

 

 

 

J CRUZ LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o no 04.521.258/0011-66, estabelecida na Avenida Ceará, no 952, 

Cerâmica, CEP: 69.905-062, em Rio Branco - AC,  vem, muito respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência, nos autos da Ação Civil Pública em epígrafe, que 

lhe move o SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO ACRE - SINDIFAC, 

já qualificado neste autos, por meio de sua advogada formalmente constituída, 

que a esta subscreve, apresentar a presente  

 

 

 

CONTESTAÇÃO 
 

 

 

Na forma dos artigos 335 a 343, do Código de Processo Civil, 

pelos motivos de fato e de direito que passa a expor. 
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I – RESUMO DOS FATOS 

Tratam-se os autos de Ação Civil Pública em que o SINDICATO 

DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO ACRE – SINDIFAC, movida em face da J 

CRUZ LTDA., sob a alegação de que a Ré estaria promovendo a desvalorização da 

categoria dos farmacêuticos por estar demitindo reiteradamente os profissionais 

que percebem salário mensal de R$ 3.700,00 (três mil reais), para contratar 

outros profissionais com salário mensal de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos 

reais), com Tutela de Urgência para reintegrar os trabalhadores demitidos e para 

determinar a abstenção de realização de novas demissões pela Ré sem justa 

causa, com os seguintes pedidos:  

1) Concessão a liminar da tutela de urgência, ante o direito 

acima suscitado, com a determinação de que a acionada 

proceda a REINTEGRAÇÃO imediata de todos/as os/as 

trabalhadores/as farmacêuticos/as despedidos sem justa 

causa a partir de 20/01/2020, bem como que seja determinado 

que a ré se ABSTENHA de rescindir os contratos de trabalho de 

seus/suas empregados/as farmacêuticos/as durante a 

pandeia da COVID-19, sob pena de multa de R$ 100.000,00 

(cem mil reais), revertidas 50% aos/às trabalhadores/as 

vitimados/as e 50% a entidade sindical autora, pedido este no 

valor de R$ 100.000,00. 

2) Citação da ré para responder aos termos da presente 

ação, sob pena de revelia e confissão; 

3) Condenação da ré à obrigação de fazer consistente em 

reintegrar todos/as os/as trabalhadores/as farmacêuticos/as 

despedidos sem justa causa a partir de 20/01/2020, com 

consequente pagamento dos salários, férias, 13º salário, FGTS 

e demais vantagens referentes ao período do afastamento, ou, 

em ordem sucessiva, condenação da acionada ao pagamento 

de indenização por dano moral no valor equivalente a 10 (dez) 

vezes a última remuneração de cada um dos trabalhadores 

farmacêuticos demitidos a partir de 20/01/2020, pedido este 
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no valor de R$ 90.000,00;  

4) Condenação da ré ao pagamento de indenização ao 

Sindicato Autor no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 

como medida reparatória e pedagógica, decorrente da 

demissão sistematizada e reiterada sem ouvir o sindicato, 

menosprezando o ente sindical e afrontando a norma do art. 8º, 

inciso III, da Constituição Federal, em conduta evidentemente 

antissindical, que enseja indenização reparatória e pedagógica, 

pedido este no valor de R$ 50.000,00. 

5) Condenação da ré ao pagamento dos honorários 

advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o 

proveito econômico decorrente dessa causa, no valor de R$ 

48.000,00. 

Acontece que, conforme será demonstrado a seguir, as 

pretensões do Autor não merecem prosperar, haja vista que o alegado não condiz 

com a realidade dos fatos e dessa forma, o Autor não é detentor dos direitos 

pugnados.  

II - PRELIMINARMENTE  

A - DA ILEGITIMIDADE DA ENTIDADE REPRESENTATIVA  

A Ação é proposta pelo Sindicato dos Farmacêuticos do Estado 

do Acre – SINDIFAC, pessoa jurídica que não detém legitimidade para 

representação da categoria em juízo, posto que não possui registro junto ao 

Ministério da Justiça ou no antigo Ministério do Trabalho e Emprego, requisito 

obrigatório conforme entendimento dos tribunais pátrios. 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

DIFERENÇA DE VENCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

AÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO NA DEFESA DOS 

INTERESSES DE SEUS FILIADOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO 

DA ENTIDADE SINDICAL NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

EMPREGO - MTE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. 

Número do processo: 0000323-44.2020.5.14.0404
Número do documento: 20102809101063800000013520501

https://pje.trt14.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20102809101063800000013520501
Assinado eletronicamente por: STELA MARIS VIEIRA MENDES - 28/10/2020 09:17:57 - 55b9351

ID. 55b9351 - Pág. 3

Fls.: 47



Stela Maris Vieira mendes– OAB/AC 2906 
 

 
 

Via Chico Mendes, nº 3570, sala 05 (Auto Posto Amapá), Areal - CEP 69906-119, na cidade de 
Rio Branco - AC - E-mail: stelamarisadv@hotmail.com; (68)99941-8753 

4 
 

OBRIGATORIEDADE. NORMATIVO CONSTITUCIONAL. 

SÚMULA 677 DO STF. PRINCÍPIO DA UNICIDADE 

TERRITORIAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. 

ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. PRECEDENTES DO 

STF, STJ E DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DESTA CORTE. 

NULIDADE DA SENTENÇA. EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR 

ILEGITIMIDADE ATIVA. APELO PREJUDICADO. Conforme 

entendimento do STF, STJ e dos Órgão Colegiados desta Corte, 

o registro dos sindicatos no Ministério do Trabalho é 

indispensável para legitimá-los à defesa de seus 

representados em juízo, porquanto constitui meio eficaz à 

observância do princípio da unicidade sindical. (TJPB - 

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 

00274754120068152001, 4ª Câmara Especializada Cível, 

Relator DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, j. 

em 03-07-2018) (TJ-PB 00274754120068152001 PB, Relator: 

DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 03/07/2018, 4ª Câmara Especializada Cível) 

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça 

coadunam o entendimento de que o sindicato, para que ingresse em juízo em 

defesa dos direitos de seus filiados, deverá proceder ao seu Registro no 

Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, não sendo mera formalidade, mas de 

condição prevista na Constituição Federal. 

A prova do registro dos atos constitutivos da entidade de 

classe no Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Justiça é necessária à 

aferição da sua capacidade processual, um dos pressupostos de 

desenvolvimento válido do processo, devendo ser juntada aos autos pela parte 

Autora. 

Estando ausente a prova do registro da entidade sindical o 

Autor não possui legitimidade para figurar no polo ativo de demanda 
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representando seus filiados, razão pela qual requer seja extinto o processo 

sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade da parte Autora 

B - DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA  

Na exordial o Autor requereu a concessão do benefício da 

justiça gratuita, alegando não ter condições de arcar com as custas processuais. 

Ocorre que, tratando-se pessoa jurídica, ainda que entidade 

sindical, não basta a simples declaração de hipossuficiência para a concessão do 

benefício de assistência judiciária gratuita, já que é necessária a comprovação da 

efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais.  

Isso é o que dispõe a Súmula 463, II do TST:  

Súmula 463. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

COMPROVAÇÃO (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 

304 da SBDI-I, com alterações decorrentes do CPC de 2015) 

(...) 

II – No caso de pessoa jurídica, não basta a mera 

declaração: é necessária a demonstração cabal de 

impossibilidade de a parte arcar com as despesas do 

processo. 

No caso, contudo, o Autor não trouxe aos autos elementos que 

demonstrem a sua hipossuficiência, de modo que descabe deferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça, como postulado, razão pela qual requer, em 

sede de preliminar, o indeferimento do pedido de justiça gratuita.   

III - DA VERDADE DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS 

JURÍDICO 

 

A - DA LEGITIMIDADE DAS DEMISSÕES 

A empresa Ré, atua no ramo varejista de produtos 

farmacêuticos no estado do Acre e em decorrência disso, tem como funcionários, 
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dentre outros, profissionais farmacêuticos.  

No corrente ano, a Ré realmente rescindiu sem justo motivo 

alguns contratos dos profissionais dessa área, pagando a estes todos os haveres 

rescisórios, assim como também ocorreu com profissionais que exercem outras 

atividades na empresa. Procedimento corriqueiro de um grupo empresarial que 

possui quase 300 (trezentos) funcionários, que durante o ano contrata e demite 

de acordo com a necessidade. 

A demissão sem justa causa, como é cediço, é direito 

potestativo do empregador, podendo ser exercido sempre que observadas as 

disposições legais relativas aos requisitos formais do distrato e não atente contra 

nenhuma das hipóteses de estabilidade ou de garantia de emprego estipuladas 

por lei ou por norma coletiva. 

Cuida-se a despedida sem justa causa, com efeito, de 

expressão legítima do poder diretivo do empregador, derivado de seu direito 

fundamental de propriedade e do valor da livre iniciativa (art. 3º, inc. IV; art.  5º, 

inc. XII; e art. 170, caput e incs. II e IV, todos da CF). 

Nesse sentido entende a jurisprudência, vejamos:  

DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. DIREITO POTESTATIVO DO 

EMPREGADOR. Ausentes impedimentos legais ou normativos, 

revela-se legítima a dispensa imotivada da reclamante, tendo 

em vista decorrer do regular exercício do direito potestativo do 

empregador. (TRT-1 – RO: 00111408920135010012 RJ, 

Relator: ALVARO LUIZ CARVALHO MOREIRA, Data de 

Julgamento: 12.02.2019, Data de Publicação: 16.02.2019) 

........................................................... 

RECURSO ORDINÁRIO PATRONAL. DISPENSA SEM JUSTA 
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CAUSA. DIREITO POTESTATIVO DO EMPREGADOR. 

ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. A DISPENSA DO 

EMPREGADO CONSTITUI-SE EM UM DIREITO 

POTESTATIVO DO EMPREGADOR, DECORRRENTE DO 

PODER DIRETIVO QUE LHE É ATRIBUÍDO, NÃO DETENDO O 

EMPREGADO DIREITO SUBJETIVO DE MANUTENÇÃO DO 

EMPREGO QUANDO NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA 

HIPÓTESE DE ESTABILIDADE, TAMPOUCO SE TEM NOTÍCIA 

DE QUALQUER ATITUDE DISCRIMINATÓRIA POR PARTE DO 

EMPREGADOR. II. (TRT-19 – RO: 00010846320175190009 

0001084-63.2017.5.19.0009, Relator: Marcelo Vieira, Data de 

Publicação: 12.04.2019) 

Tendo em vista, portanto, que inexistia qualquer lei ou norma 

coletiva que implique na garantia do emprego dos profissionais farmacêuticos 

desligados e que a Ré obedeceu a todos os ditames legais para a dispensa (carta 

de aviso-prévio no prazo, pagamento de verbas de direito, anotação na CTPS, e 

etc.), a prática realizada constitui mero exercício regular de um direito.  

Ora Excelência, o empregador não pode ser obrigado a 

permanecer com funcionários que não atendem as suas expectativas, não existe 

sequer lei que estabeleça que o empregador não pode demitir seus trabalhadores 

(exceto em casos específicos).  

B -DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS  

Não coaduna com a realidade que a empesa Ré  promoveu 

demissões em massa com o com o intuito de desvalorizar a profissão de 

farmacêutico. 

Excelência, a empresa  em março de 2019 iniciou a 

implantação de de Plano de Cargos e Salários  onde instituiu nova tabela com a 

estrutura de cargos e referências salariais, subsidiando os atos relativos à 
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administração dos mecanismos de evolução da carreira profissional dos 

empregados (conforme PCS em anexo). 

Portanto, ao contrário do alegado pelo Autor, a Ré não 

desvalorizou os profissionais farmacêuticos, mas implementou Plano de Cargos e 

Salários - PCS, a fim de oferecer melhores condições remuneratórias e 

crescimento profissional aos seus empregados, nos termos da tabela a seguir:  

 

Com a implantação do Plano de Cargos e Salários passou a 

existir nos quadros da empresa Ré 02 ( dois) distintos cargos de Faramacêuticos, 

sendo que os novos profissionais que  passaram a ser contratados desde então 

exercem atribuições distintas das atribuições dos farmacêuticos que foram 

citados na petição inicial. 

A partir da implementação do Plano de Cargos e Salários, os 

profissionais farmacêuticos foram contratados pela Ré como Farmacêutico AT, 

que é o cargo inicial da estrutura para a categoria na empresa, possuindo 

atividades e responsabilidades diversas do Farmacêutico RT, que era o caso a 

exemplo da sra. Fatima , farmacêutica responsável técnica, cujo contracheque foi 

colacionado à petição inicial,  

Vejamos o print do ANEXO IV – DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS 
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CARGOS, do PCS 

 

Então, mesmo que a empresa Ré tenha contratado novos 

farmacêuticos com salário fixo menor que o salário fixo pago aos antigos 

funcionários, estes não exercem as mesmas atribuições do farmacêutico 

Responsável Técnico, vindo os mesmos a ter a oportunidade de ocupar tal função 

por meio de processo seletivo interno. 

Como se pode observar, o farmacêutico RT é o que possui a 

chefia imediata do estabelecimento estando o Farmacêutco AT subordinado ao 

RT.  

Nesse passo, consagra a jurisprudência quanto ao tema, a 

licitude de salários inferiores após implantação de Plano de Cargos e Salários:  

(...) REDUÇÃO SALARIAL LÍCITA. DIFERENÇAS SALARIAIS 

INDEVIDAS. Não demonstrada ilicitude na redução salarial 

perpetrada pelo reclamado, após a implantação do novo Plano 

de Cargos e Salários, indevidas as diferenças salariais 

postuladas. SÚMULA Nº 291/TST. HORAS EXTRAS 

RECONHECIDAS EM JUÍZO. "O entendimento que se firmou 

nesta c. Corte é no sentido de que não há distinção para 
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 aplicação da Súmula 291 do c. TST, ainda que se trate de horas 

extras suprimidas em razão de decisão judicial que reconhece 

o direito do empregado a jornada de seis horas, quando 

efetivamente ocorre o retorno a tal jornada, com cessação do 

pagamento das horas extraordinárias. Precedentes. Embargos 

conhecidos e desprovidos" (SBDI1-E-ARR-29-

94.2012.5.04.0001, DEJT 26/8/2016). HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO ANTES DA 

REFORMA TRABALHISTA. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 

41/2018, ART. 6º. "Na Justiça do Trabalho, a condenação em 

honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no art. 791-A, 

e parágrafos, da CLT, será aplicável apenas às ações propostas 

após 11 de novembro de 2017 (Lei nº 13.467/2017). Nas ações 

propostas anteriormente, subsistem as diretrizes do art. 14 da 

Lei nº 5.584/1970 e das Súmulas nos 219 e 329 do TST".(TRT-

10 00011619720175100017 DF, Data de Julgamento: 

07.11.2018, Data de Publicação: 15.11.2018) 

............................................................ 

(...) REDUCÇÃO SALARIAL LÍCITA. DIFERENÇAS 

SALARIAIS INDEVIDAS. Não demonstrada ilicitude na 

redução salarial perpetrada pelo reclamado, após a 

implantação do novo Plano de Cargos e Salários, indevidas as 

diferenças salariais postuladas”. (TRT -10, 3ª Turma, ROT 

0001270-71.2015.5.10.0012, Rel. Des. Ricardo Alencar 

Machado, julgado em 03.05.2017, publicado em 12.05.2017) 

Registra-se ainda, que não houve redução salarial dos 

profissionais farmacêuticos, houve nova forma de remunerar, que se tornou mais 

vantajosa e motivadora aos trabalhadores ante a nova política de pagamento de 

comissões e premiações por meta. 
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 Salienta-se que, em que pese a Ré tenha promovido algumas  

demissões coincidido com a terrível pandemia de assola o nosso País, os poucos 

profissionais farmacêuticos que foram dispensados pela Ré, não ficaram 

desempregados, todos conseguiram se realocar no mercado de trabalho, pois as 

empresas farmacêuticas não foram prejudicadas com a pandemia a muito pelo 

contrário,  houve maior procura por tais profissionais ante o aumento da procura 

pela população às unidades de saúde. 

O pedido de reintegração cai por terra ainda a medida que a 

parte autora não apresenta nenhum nome de trabalhador que esteja 

desempregado, até porque não existe, todos os funcionários que foram desligados 

em pouco tempo se realocaram em outras empresas do mesmo ramo, não havendo 

como ser promovida qualquer reintegração e muito menos o dever de indenizar 

qualquer verba. 

Diante disso, a Ré impugna todo o alegado pelo Autor, 

requerendo que seja desprovido o pedido de condenação à obrigação de fazer 

consistente em reintegrar os trabalhadores farmacêuticos despedidos sem 

justa causa a partir de 20.01.2020, com consequente pagamento dos salários, 

férias, 13º salário, FGTS e demais vantagens referentes ao período do 

afastamento, ou, em ordem sucessiva, ao pagamento de indenização por dano 

moral, já que demonstrado a ausência de fundamento legal para tanto. 

B - DO INDEVIDO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO 

SINDICATO AUTOR 

Não obstante ao pleito de reintegração dos trabalhadores 

farmacêuticos, o Autor também requereu na exordial, o pagamento de indenização 

do Sindicato Autor, por terem ocorridas as demissões sem a sua participação.  

Acontece que, como é cediço para que haja a 

imprescindibilidade da participação do sindicato da respectiva categoria nas 

demissões, tal dispensa tem que ser em massa.  
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 Não existe, pois, uma definição legal do que seja demissão em 

massa, mas segundo se extrai do RODC-2004700-91.2009.5.02.0000, da Seção 

Especializada em Dissídios Coletivos do TST, se trata da despedida de um grupo 

de trabalhadores, com uma causa em comum e ligada a uma necessidade da 

empresa.  

Afirmou ainda, a Relatora Ministra Maria de Assis Calsing, nos 

autos supra que.  

O núcleo do conceito de demissão coletiva está associado a um 

fato objetivo alheio à pessoa do empregado 

Assim, a demissão em massa não alcança empregados 

determinados, pessoas concretas, mas uma pluralidade de empregados, não 

identificados por características pessoais.  

In casu, como se pode perceber as demissões pela Ré se deram 

gradualmente, de acordo com cada caso em especifico e em consideração com as 

características profissionais de cada trabalhador. Logo, não se configura como 

demissão coletiva.  

Além disso, considerando o porte da empresa Ré, observa-se 

que as dispensas alegadas sequer incorreram em um pico de desligamento, a fim 

de caracterizar demissão em massa.  

Não havendo, portanto, demissão em massa pela Ré, não há 

que se falar em participação do sindicato Autor nas demissões. 

Não bastasse, como já elucidado em sede de preliminar, o 

sindicato Autor não possui devido registro da entidade, de forma que a sua 

participação nas homologações não é legitima. As rescisões sempre foram 

assistidas pelo Sindicato do Comercio posto a ausência de registro do Sindicato 

dos Farmacêuticos. 
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 Por tudo isso, a Ré impugna o pedido de condenação ao 

pagamento de indenização ao Sindicato Autor no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), por demissão sistematizada e reiterada sem ouvir o 

sindicato, afrontando a norma do art. 8º, inciso III, da CF, posto não haver 

obrigatoriedade da participação do sindicato nas demissões. 

IV – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS 

Tratam-se os autos de Ação Civil Pública, movida pelo Autor 

em face da empresa Ré, que apesar de tramitar na Justiça do Trabalho, se rege 

pelos ditames da Lei no 7.347/85.  

Assim, consoante disposição do art. 18 da referida Lei, não 

incide honorários advocatícios na Ação Civil Pública, como se vê: 

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá 

adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e 

quaisquer outras despesas, nem condenação da associação 

autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, 

custas e despesas processuais. 

Isso posto, conclui-se que o pleito Autoral de pagamento de 

honorários advocatícios é indevido, de forma que requer que seja indeferido.  

V - DA IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS 

O Autor como início de prova colacionou aos autos os 

documentos de ID. 13ebf57 e ID. 28b8250, todavia, tais documentos não são 

suficientes a comprovar o alegado, já que são somente avisos-prévios, que ao 

contrário, demonstram o já explanado que a empresa Ré seguiu as normas 

trabalhistas ao dispensar os seus funcionários, não demonstrando qualquer 

irregularidade. 
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 Assim, impugna-se todos os documentos juntados na inicial. 

VI - DOS PEDIDOS 

Diante do exposto requer a Vossa Excelência: 

a. Preliminarmente, seja indeferido o pedido de assistência 

a justiça gratuita pugnado pelo Autor, já que não demonstrada a hipossuficiência 

financeira;  

b. A TOTAL IMPROCEDENCIA da presenta ação, em todos os 

seus pedidos;  

c. A condenação da Reclamante ao pagamento das custas e 

despesas processuais;  

d. Impugnados todos os documentos juntados à inicial. 

Pretende provar o alegado por todos os meios de prova em 

direito admitido, em especial por meio de depoimento pessoal das partes e a prova 

documental. 

Termos em que, 

Pede e espera deferimento. 

 

Rio Branco-AC, 28 de outubro de 2020. 

 

Stela Maris Vieira Mendes  

OAB/AC 2.906 
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PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO GRUPO J. CRUZ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O GRUPO J. CRUZ institui o Plano de Cargos e 
Salários – PCS de seus empregados, que passará a 
viger a partir de 1º de março de 2019. 

 
 

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º. O Plano de Cargos e Salários, regulamenta a política funcional, a administração 
salarial e a carreira profissional definida para os empregados das empresas do GRUPO J. 
CRUZ, excetuando os trabalhadores contratados para prestação de serviços temporários, 
serviços especializados e os remunerados por comissão variável. 

 
Art. 2º. Este plano, tem por objetivos: 

 

I – Implementar o novo modelo de organização estratégica de gestão de pessoas, por meio 
da criação das políticas funcionais de RH; 

 
II – Dispor a nova estrutura organizacional, os grupos ocupacionais e a tabela atualizada 
com as referências salariais de cada cargo; 

 

III – Subsidiar os atos relativos à admissão, progressão, promoção salarial e avaliação de 
desempenho. 

 
II – DAS POLÍTICAS FUNCIONAIS DE RH 

 

Art. 3º. As políticas funcionais de RH têm por objetivo: 
 

I - Estabelecer as políticas de gestão de pessoas de modo transparente e eficiente, desde 
a realização do processo seletivo, até o fim do vínculo empregatício; 

 
II - Fixar as atribuições individuais e coletivas relativas aos objetivos do GRUPO J. CRUZ, 
necessárias à consecução dos objetivos organizacionais; 

 
III - Gerir e acompanhar a integração dos novos empregados; 

 

IV - Prover uma cultura organizacional que ofereça sustentação a todo e qualquer processo 
pelos quais os empregados sejam responsáveis. 

 

V – Estimular e aferir o desenvolvimento de competências e o aprimoramento individual dos 
empregados; 

 
VI – Utilizar a avaliação de desempenho como instrumento gerencial para mensurar os 
resultados obtidos pelo empregado ou pela equipe de trabalho, mediante critérios objetivos 
decorrentes das metas estratégicas, previamente pactuadas, para o alcance de promoções 
ou progressões por mérito. 
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VII – Promover programas que visem o treinamento, desenvolvimento, aprendizado 
operacional e gerencial, pautando-se em princípios éticos e legais, alinhados à missão, 
visão e valores institucionais. 

 
III – DA NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
Art. 4º. Fica estabelecida a nova estrutura organizacional, constituída pelos seguintes 
grupos hierárquicos e seus conjuntos de cargos, onde cada um representa uma parte do 
trabalho que a organização precisa realizar: 

 

I – GRUPO ESTRATÉGICO: Subdividido pelos cargos que estão ligados diretamente ao 
Diretor Presidente, ajudam a realizar a gestão do negócio. Integram este grupo: 

 
a) Gerente Administrativo/Financeiro 
b) Gerente Comercial 
c) Gerente de Farmácia 
d) Gerente de Vendas 
e) Coordenador de RH/DP 
f) Supervisor Comercial 
g) Supervisor de Logística 
h) Supervisor de Controle Patrimonial 

 

II – GRUPO INTERMEDIÁRIO: Formado pelos cargos que realizam um trabalho articulado 
com o grupo estratégico e que dão apoio as ações do grupo operacional. Fazendo parte 
deste grupo: 

 
a) Analista Contábil 
b) Analista de Marketing 
c) Analista de RH/DP 
d) Analista de Sup. Computacional 
e) Assistente Administrativo 
f) Assistente de RH/DP 
g) Assistente de Serviço Contábil 
h) Compradores 
i) Técnicos de TI 
j) Farmacêutico RT/AT 

 

III – GRUPO OPERACIONAL: Composto pelos cargos ligados a execução das tarefas e 
atividades do dia a dia, em contato com o público interno e externo. Contemplam este grupo: 

 
a) Atendente de Farmácia 
b) Aux. de Manut. Predial 
c) Aux. Administrativo 
d) Aux. de Crédito 
e) Aux. de Logística 
f) Aux. de RH/DP 
g) Conferente de Mercadoria 
h) Consultor de Vendas 
i) Faxineiro 
j) Manobrista 
k) Motociclista 
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l) Manobrista 
m) Operador de Caixa 
n) Promotor de Vendas 
o) Repositor de Mercadoria 
p) Vigilante 

 

Art. 5º. A representação gráfica da Estrutura Organizacional e a Descrição Sintética dos 
Cargos estão dispostas nos anexos deste Plano, sendo vedada a inserção de novos cargos 
na estrutura organizacional sem a descrição das funções e observância dos graus de 
responsabilidade e equidade salarial com os cargos de mesmo nível. 

 

Parágrafo Único. Todo cargo criado deve ser incluído no Organograma, no Manual de 
Descrição de Cargos e Funções e atualizado na Tabela Salarial. 

 
IV – DOS CARGOS EXTINTOS 

 
Art. 6º. Ficam extintos os seguintes cargos em razão da nova estrutura organizacional: 

 

a) Gerentes de Compras, de RH, de TI e de Depósito; 
b) Encarregado de Depósito; 
c) Supervisor de Tesouraria; 
d) Assistentes Contábil I, de Compras e de Contadoria Fiscal; 
e) Auxiliares: Financeiro, Contábil, de Compras, de Depósito, de Escrituração Fiscal, de 

Limpeza e de Marketing; 
f) Controlador de Estoque. 

 

V – DOS CRITÉRIOS DE INGRESSO E ADMISSÃO DOS CARGOS EFETIVOS 
 

Art. 7º. O Manual de Descrições de Cargos e Funções é complementar a este plano e 
estabelece os requisitos de ingresso em cada cargo. 

 

Art. 8º. O quadro de empregados deverá ser obrigatoriamente composto por profissionais 
qualificados em razão dos novos objetivos organizacionais e para tal efeito as escolhas de 
candidatos deverão ser realizadas mediante processo seletivo interno e externo. 

 
§1º. O processo seletivo não discriminará candidato em razão de sua origem, religião, raça, 
gênero e orientação sexual. 

 
§2º. Não será admitido qualquer favorecimento pessoal, devendo a seleção garantir 
condições iguais a todos os candidatos, em todas as etapas do processo, privilegiando 
aquele que for mais habilitado. 

 

§3º. O processo seletivo poderá ser realizado por terceiros ou pessoal especializado 
contratado para esse fim se necessário. 

 

§4º. A admissão de novo colaborador somente será efetivada após a conclusão de todas 
as etapas do processo seletivo e aprovação no exame médico. 

 
Art. 8º. São critérios para admissão na carreira profissional idade acima de 18 anos, 
quitação com as obrigações militares e eleitorais, perfis de competência que compõem o 
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grau de instrução, área de formação acadêmica, habilitação legal para o exercício do cargo 
que tiver profissão regulamentada e ainda: 

 
I - Para os cargos de gerentes, coordenadores, supervisores, analistas, farmacêuticos: 
apresentação de diploma de conclusão de nível superior; e 

 
II - Para os cargos de assistentes, técnicos, auxiliares, conferentes, consultores de vendas, 
vendedores, promotores de vendas, repositores, vigilantes, faxineiros, manobristas, 
motociclistas, operadores de caixa: diploma de nível médio completo ou curso técnico, 
preferencialmente com a declaração de estar cursando graduação ou cursos tecnológicos. 

 

Art. 9º. O procedimento para abertura de processo seletivo ocorrerá mediante solicitação 
dos gestores, que formalizarão a demanda para a Coordenação de RH/DP, utilizando o 
email: rh@grupojcruz.com.br, abordando no corpo da mensagem a REQUISIÇÃO DE 
PESSOAL. 

 

Art. 10º. A Coordenação de RH/DP deverá examinar a REQUISIÇÃO DE PESSOAL a partir 
da existência da vaga ou da criação de nova vaga. 

 

§1º. Tratando de existência de vagas, decorrente de substituição de empregado, caberá ao 
Coordenador de RH/DP, aprovar o pedido e iniciar o processo. 

 

§2º. Tratando de criação de nova vaga, a REQUISIÇÃO DE PESSOAL deverá ser 
autorizada pelo Diretor Presidente, após consultar o Gerente Administrativo e Financeiro 
acerca da existência ou não de recursos para novas admissões. 

 
§3º. Caso haja aprovação de novo cargo, deverá este ser descrito, inserido no Manual de 
Cargos e criada uma avaliação de desempenho específica com os indicadores relativos às 
funções e, ainda, acrescentar o piso salarial na tabela. 

 

Art. 11. Quando houver vagas em aberto será dada preferência ao recrutamento interno, 
com ampla divulgação em todos os setores e unidades de negócios do GRUPO J. CRUZ. 

 

§1º. Os candidatos internos deverão preencher os requisitos do cargo, ter no mínimo 2 anos 
de trabalho em qualquer unidade do GRUPO, não possuir advertência ou fatos que contra 
indiquem seu aproveitamento, ter avaliação de desempenho positiva/satisfatória. 

 
§2º. O candidato interno não selecionado continuará a exercer suas funções e a 
Coordenação de RH/DP deverá ter cuidado de não constranger e/ou inibir novas 
participações. 

 

Art. 12. As vagas remanescentes serão abertas a profissionais externos, mediante 
procedimento de ampla divulgação. 

 

Art. 13. O candidato contratado será submetido a um período de experiência de 30 dias 
prorrogáveis por igual período, para avaliação de seu desempenho. 

 
§1º. A coordenação de RH/DP fornecerá formulário de avaliação de desempenho para o 
superior imediato do contratado, para emitir parecer técnico acerca da efetivação. 
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§2º. A regra para profissionais internos e externos, será a mesma, quanto ao processo de 
seleção e período de experiência. 

 
Art. 14. Fica reservado o percentual de 3% do total de cargos para as Pessoas Com 
Deficiência - PCD, nos termos da Lei de Cotas (art. 93 da Lei nº 8.213/91) e Art. 10 da IN 
20/2001 do MTE. 

 

§1º. O processo de recrutamento e seleção de PCD poderá seguir as mesmas etapas 
descritas para os demais candidatos, observando as potencialidades apresentadas, 
adequação ao posto de trabalho, legislação vigente e orientações do Ministério do Trabalho 
e Emprego. 

 
§2º. As avaliações de desempenho para as Pessoas Com Deficiência, deverão ser 
específicas, levadas em conta as implicações de suas limitações na produtividade, bem 
como os tipos de funções que podem ser desempenhadas, respeitando-se as 
peculiaridades da deficiência e o potencial de cada indivíduo. 

 

VI – DA INTEGRAÇÃO DE NOVOS COLABORADORES 
 

Art. 15. Todo novo colaborador será submetido ao processo de integração e treinamento 
ao iniciar o contrato de trabalho, para que seja acolhido e envolvido na cultura 
organizacional onde deverá tomar conhecimento da Missão, Visão e Valores do GRUPO 
J.CRUZ, informado dos seus direitos e deveres funcionais, das normas e procedimentos 
aplicáveis às diversas áreas administrativas e unidades de negócios. 

 
 

VII – DA POLÍTICA SALARIAL 
 

Art. 16. A Política Salarial institui a nova tabela com a estrutura de cargos e as referências 
salariais que compreendem o patamar mínimo (piso) e máximo (teto) e subsidia os atos 
relativos à administração dos mecanismos de evolução da carreira profissional dos 
empregados do GRUPO J.CRUZ. 

 

Art. 17. Esta Política prevê situações que poderão gerar alterações salariais nas seguintes 
situações: 

 
I – Por progressão: Elevação do salário no mesmo cargo, concedida ao empregado que 
apresentar eficiência e desenvolvimento de acordo com os critérios pré-estabelecidos nos 
instrumentos avaliativos; 

 

II – Por promoção: Mudança de cargo condicionada à abertura de vaga, concedida ao 
empregado que por qualificação e merecimento passar a ocupar uma posição 
hierarquicamente superior a atual; e 

 

III – Por ajuste das referências salariais com base em pesquisas de mercado, aumentos 
previstos em lei, convenções ou dissídios coletivos. 

 
Art. 18. A estrutura de cargos posiciona individualmente o valor de cada salário com base 
na referência de mercado local e nacional, em razão dos pré-requisitos de grau de 
instrução, complexidade das atividades desenvolvidas, responsabilidades pela execução 
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de tarefas, apresentação de resultados específicos requeridos, que os diferenciam uns dos 
outros. 

 
Art. 19. Cada cargo tem sua estrutura de carreira constituída por letras de “A” a “J” que 
representam referências salariais e obedecerão aos seguintes critérios: 

 
I – A referência inicial é representada pela letra “A” e a final pela letra “J”; 

 

II – O empregado que alcançar os requisitos para progressão fará jus ao aumento de 1% 
no salário da referência anterior, sujeito à disponibilidade financeira e avaliação do impacto 
que causará sobre a folha de pagamento; 

 
III – O interstício de uma letra (referência) para outra ocorrerá no mínimo a cada 3 anos, 
sendo habilitados os empregados que atenderem aos critérios estabelecidos nos processos 
de avaliação de desempenho ocorridos anualmente; e 

 

IV – O aumento será condicionado à aprovação do Conselho Estratégico, respeitando os 
critérios de merecimento, eficiência e desenvolvimento pré-estabelecidos nos instrumentos 
avaliativos. 

 

§1º. As condições para obtenção da progressão devem ser mensuráveis, alcançáveis e 
previamente estabelecidas, com tempo razoável para o alcance das mesmas. 

 
§2º. As avaliações serão apuradas até o último dia útil de cada ano, lançadas na ficha 
funcional do empregado e em planilha de controle de indicadores de promoções e 
progressões, criadas especificamente para este fim; 

 

§3º. O empregado que alcançar 3 (três) avaliações positivas terá direito à mudança de 
referência. 

 

§4º. As condições serão individuais e condicionadas aos aspectos relativos ao desempenho 
do empregado e seus resultados à empresa, bem como o alcance positivo dos indicadores, 
contidos na avaliação de desempenho. 

 

Art. 20. O empregado poderá ser promovido para ocupar outro cargo hierarquicamente 
superior ao atual, por qualificação, competência e merecimento, mediante avaliação que 
considerará os seguintes requisitos: 

 
I - Qualificação técnica exigida para o novo cargo; 

 

II - Tempo mínimo de 2 (dois) anos na empresa, sem que tenha sofrido sanção disciplinar; 
 

III - Conhecimento sistêmico da dimensão organizacional e do modelo de gestão das 
unidades de negócios do GRUPO J. CRUZ, competências comportamentais, capacidade 
de análise e solução de problemas; e 

 
IV - Capacidade de mobilizar seus conhecimentos, habilidades e atitudes para uma entrega 
voltada ao alcance dos objetivos estratégicos organizacionais, agregando valor aos 
negócios e aos demais empregados. 
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Parágrafo único. O servidor do Quadro que for promovido ingressará na referência inicial 
do novo cargo. 

 
Art. 21. A Política Salarial dependerá do desempenho econômico-financeiro das unidades 
de negócio do GRUPO J. CRUZ e mediante perspectiva de crescimento e desenvolvimento 
que, acompanhada dos indicadores dos sistemas de informações gerenciais, 
proporcionarão a evolução dos salários nos termos do presente PCS. 

 

§1º. Caberá ao Conselho Estratégico assessorar o Diretor Presidente no planejamento dos 
recursos que deverão aportar as promoções e as progressões salariais que ocorrerão a 
cada três anos. 

 
§2º. O parâmetro para o planejamento se dará a partir dos indicadores de lucratividade e 
rentabilidade obtidos no ano anterior e pela expectativa de crescimento do ano vigente, 
para aferir uma média financeira que suporte os impactos que incidirão sobre a folha de 
pagamento. 

 

Art. 22. Além do salário do cargo, o empregado poderá receber em situações excepcionais: 
 

I – Diárias para viagem para cobrir despesas necessárias, tais como: alimentação, 
transporte, hotéis, alojamento, para realização de serviços externos ou cursos de 
qualificação em prol do GRUPO J. CRUZ, fora do domicílio - observados os acordos e 
convenções coletivas de trabalho, que podem estabelecer critérios específicos para essa 
situação; e 

 

II – Ajuda de custo para realizar ações estratégicas das unidades de negócios do GRUPO 
J.CRUZ, em situações em que o empregado tiver que utilizar veículo próprio ou precise 
alimentar-se no local de trabalho. 

 

§1º. Não incluem, nos salários, as ajudas de custo e as diárias para viagem que não 
excedam a 50% do salário recebido pelo empregado, consoante determina o art. 457, § 2º 
da CLT. 

 

§2º. As diárias e as ajudas de custo previstas nas alíneas I e II serão pagas quando 
previamente autorizadas pelo Diretor Presidente e mediante disponibilidade financeira do 
GRUPO. 

 
VIII – DO ENQUADRAMENTO 

 

Art. 23. Considera-se “Enquadramento” a transposição dos atuais empregados do GRUPO 
J.CRUZ para a nova estrutura de cargos e salários. 

 

Art. 24. Os empregados contratados antes da implantação do PCS estarão restritos as 
seguintes circunstâncias: 

 
I – Par fins de enquadramento, uma referência salarial equivale a 3 anos completos de 
trabalho no mesmo cargo; 

 
II – Quando o salário atual for igual ao determinado pela nova tabela, a transposição se 
dará diretamente na letra (referência) correspondente ao seu tempo de serviço; 
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III – Quando o salário atual for inferior à nova referência salarial, o tempo de serviço será 
desconsiderado e adotada a referência com maior aproximação ao salário atual; 

 
IV – Quando o salário atual for superior à nova referência salarial e não tiver como ser 
contemplado, sua evolução salarial ou na carreira profissional poderá ocorrer de três 
formas: exercício de outro cargo, evolução salarial por reajustes previstos em lei, 
convenções e dissídios coletivos ou complementação como gratificação especial. 

 

Art. 25. Finalizada a etapa de enquadramento, o empregado será comunicado de seu novo 
cargo e respectiva referência salarial, sendo formalizadas as alterações em contrato de 
trabalho. 

 
IX - DA POLÍTICA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 
Art. 26. A Política de Avaliação de Desempenho será composta por critérios imparciais e 
procedimentos que viabilizem a possibilidade de efetivação do colaborador em período de 
experiência, para fins de progressão, promoção e continuidade dos empregados segundo 
méritos, comprovados pelo exercício das atividades do cargo e por condutas 
comportamentais que demonstram o grau de contribuição, a partir de indicadores 
ponderados para este fim. 

 

Art. 27. O Sistema de Avaliação deverá ser utilizado para todos os cargos da nova estrutura 
organizacional a partir da inter-relação de duas dimensões complementares: 

 
I – Análise das atribuições afetas e competências funcionais requeridas no respectivo perfil 
profissional da estrutura de cargos; 

 
II – Subsídio para levantamento de inconformidades de trabalho, objetivando correções e 
ações de treinamentos, para aumento de produtividade. 

 

Art. 28. Aos empregados de carreira é assegurado: 
 

I – Participar de progressão periódica e concorrer à promoção, previstas neste plano, desde 
que atendam aos requisitos dos instrumentos avaliativos; 

 
II – Conhecer o resultado da avaliação do seu desempenho; 

III – Incentivo ao seu aprimoramento; e 

IV – Condições adequadas ao seu exercício profissional. 
 

Art. 29. Para fins de promoção e progressão, cada empregado também deverá ser 
responsável pelo seu autodesenvolvimento, cabendo a empresa ajudar na evolução da 
carreira profissional, qualificando tecnicamente seus empregados, para melhor 
desenvolvimento de suas funções. 

 

Parágrafo único. Havendo disponibilidade financeira, será concedido aos empregados que 
tiverem boa avaliação de desempenho o custeio de cursos, palestras, congressos e outros, 
desde que vinculados à sua área de atuação. 
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Art. 30. Para sistematização dos indicadores de competências e da escala de guias para 
avaliação do desempenho, deverão ser integradas as seguintes condições: 

 
I - Implantação de sistema informatizado para que as avaliações possam ser feitas online 
e o sigilo das informações preservado; 

 
II - Estabelecimento de metas específicas com base no segmento farmacêutico e de 
cosméticos para cada uma das equipes das unidades de negócios e, concomitantemente, 
dos demais setores administrativos e estratégicos do GRUPO J. CRUZ; e 

 

III - Fornecimento de condições técnicas e materiais para que os empregados possam 
desempenhar suas funções adequadamente. 

 
Art. 31. A avaliação de desempenho terá como participantes: 

 

I – O próprio empregado em sistemática de autoavaliação; 

II – Líderes avaliando subordinados; 

III – Subordinados avaliando líderes; e 
 

IV – Avaliação dos pares (colegas de trabalho), em situações de período de experiência e 
nas situações que envolverem promoções e progressões. 

 
Art. 32. Os formulários serão disponibilizados pela Coordenação de RH, via e-mail (link). 

 

Art. 33. Os participantes terão direito ao aumento de 1% (um por cento), correspondente 
ao avanço de uma referência, a cada três avaliações anuais positivas, considerados os 
seguintes aspectos: 

 

I – Atingimento de 75% (setenta e cinco por cento) da pontuação estabelecida na avaliação 
de desempenho, cujo formulário com indicadores, consta como anexo a este plano; 

 

II– Para as unidades de negócios deverão ser considerados além do item I, o atingimento 
de metas de faturamento mensal, tendo como parâmetro a variação do mercado nacional 
do varejo farmacêutico apresentados no anuário da FEBRAFAR, atrelado ao CMV (custo 
das mercadorias vendidas), o aumento de ticket médio, giro de estoque, conversão de leads 
em clientes; ações promocionais de produtos novos ou com pouca procura pelo 
consumidor, indicadores objetivos de redução de custos e avarias. 

 

Parágrafo único. A previsão de atingimento das metas estabelecidas na alínea II, caso 
apresentadas em relatório de desempenho como superadas e acima do parâmetro 
nacional, o percentual excedente, será concedido como bonificação anual, em forma de 
rateio às unidades de negócios que contribuíram para o alcance dos resultados. 

 

Art. 34. Será constituída uma norma operacional específica dispondo sobre os indicadores 
de desempenho que comporão este plano a partir de 2020, para os demais empregados 
ocupantes dos cargos do Grupo Estratégico, Intermediário e Operacional. 
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Art. 35. A Avaliação de Desempenho que passará a vigorar em 2019, será somente a da 
primeira categoria que integrou a implantação deste plano, composta pelos Farmacêuticos 
AT e RT. 

 
X – DA GESTÃO DO PCS 

 
Art. 36. Cabe à Coordenação de Recursos Humanos efetuar os atos necessários à 
implantação, administração e atualizações do PCS, observando a sustentabilidade e a 
necessidade empresarial, a dinâmica organizacional e a eficiência das unidades de 
negócios. alinhadas com sua missão, visão e valores, aplicando-se e adaptando-se às 
diferentes estruturas que forem criadas 

 

Art. 37. Cabe à Coordenação de Recursos Humanos fazer a inclusão de cargos novos no 
organograma, inserir todas as informações de referência no Manual de Descrição e Cargos 
e Funções, instituir o valor pactuado como piso na tabela salarial e fazer o enquadramento 
do empregado na primeira referência quando da contratação. 

 

Art. 38. A gestão do PCS se dará mediante os seguintes procedimentos: 

I – Programação do enquadramento gradativo dos cargos efetivos; 

II – Cumprimento dos critérios de recrutamento e seleção, em razão da nova estrutura 
organizacional; 

 

III – Aplicação dos requisitos para admissão, mediante o perfil profissional requerido às 
necessidades organizacionais presentes e futuras; 

 

IV – Atendimento das novas referências salariais de cada cargo e as peculiaridades de 
enquadramento dos empregados contratados anteriormente à implantação do PCS; 

 

V –  Observação  dos indicadores  da  avaliação de desempenho imputadas aos 
colaboradores como meio para ascensão salarial; 

 

VI – Acompanhamento e administração da carreira profissional dos colaboradores; 
 

VII – Observação do desempenho econômico-financeiro da empresa e a disponibilidade 
orçamentária para concessão dos ajustes salariais; 

 
VIII– Atualização, reavaliação, aglutinação, criação e extinção de cargos e funções em 
decorrência do desenvolvimento tecnológico, necessidade de ampliação de serviços e 
adequação às mudanças de mercado; 

 

IX – Atualização da tabela salarial em razão da legislação vigente (convenção, acordo 
coletivo de trabalho, entre outros) e para antecipações ou ajustes das referências salariais, 
com base em pesquisas de mercado junto a empresas que atuam no mesmo segmento ou 
de outros, mas que concorram pelos mesmos profissionais; 

 

X – Construção das novas tabelas com a aplicação do percentual definido no acordo 
coletivo - No mês da aplicação do dissídio coletivo, uma nova tabela deverá ser definida, 
aplicando-se a todos as referências e classes o percentual definido no acordo coletivo. 
Como é comum que o acordo não seja fechado dentro do mês definido como data-base da 
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categoria, a Diretoria deve definir um percentual estimado para correção da tabela dentro 
do referido mês. Isto deve ser feito de forma a evitar que novos contratados a partir da data- 
base recebam um reajuste salarial desnecessário na correção da tabela. Todos os salários 
da empresa, neste caso, serão alterados. Assim, quando da definição do percentual exato 
de correção, serão feitos eventuais ajustes “para cima”. Se o percentual aplicado pela 
empresa tiver sido maior do que o definido no acordo coletivo, não haverá retrocesso do 
mesmo. Se o percentual definido for maior do que o aplicado, a tabela será novamente 
ajustada, considerando o novo percentual; 

 

XI – Todos os funcionários serão comunicados sobre eventuais mudanças na tabela 
salarial. 

 
XI – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 39. O PCS passa a vigorar de forma imediata para os cargos de Farmacêutico AT e 
RT, aplicando-se aos demais cargos a partir de 2020, após estudo de viabilidade. 

 

Art. 40. A inserção dos demais cargos poderá ser suspensa por mais um ano, caso haja 
insuficiência de recursos financeiros no período, fase em que o PCS, poderá ser revisto e 
diante da possibilidade verificar se englobará premiações por contribuições em inovações 
tecnológicas referentes a melhoria de processos, de redução de custos, de eficiência em 
atendimento aos clientes, e benefícios como seguro de vida, vale alimentação, cesta 
básica, auxílio educação, assistência médica e odontológica. 

 

Art. 41. Os casos omissos neste plano serão avaliados, tratados pelo Conselho Estratégico 
e inclusos na primeira revisão deste plano, prevista para 2020, com a inclusão dos demais 
cargos do da nova estrutura organizacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio Branco, 1º de março de 2019. 
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ANEXO I – GLOSSÁRIO DE TERMINOLOGIAS 
 

Para os efeitos do PCS, considera-se: 

 
I. Admissão: é o ato que dá início à relação de emprego, efetivada através do contrato 

de trabalho. 
II. Avaliação de Desempenho - AD: Método de avaliação que mensura o desempenho 

individual do profissional, por meio dos procedimentos administrativos e técnicos, 
compreendendo ações voltadas para o desenvolvimento de padrões de atuação 
funcional compatíveis com a missão, visão e objetivos do GRUPO J.CRUZ e que 
resultem em meios eficientes para o conjunto da gestão. 

III. Cargo: Nomenclatura indicativa da posição que uma pessoa ocupa na estrutura 
organizacional, com a descrição das atividades, regulamentadas pelo Ministério do 
Trabalho, através do Código Brasileiro de Ocupações, em consonância com os 
requisitos exigidos para o exercício profissional, as particularidades de deveres e 
responsabilidades desempenhadas. 

IV. Carreira: Trajetória profissional a ser trilhada pelo empregado dentro de suas 
atribuições na empresa. 

V. Competências: Resultado da aplicação de um conjunto de conhecimentos, 
comportamentos, habilidades e características pessoais, demonstrado por meio do 
comportamento em um determinado contexto de trabalho, o qual gera um 
desempenho superior. 

VI. Empregado: é a pessoa contratada para prestar serviços para um empregador, numa 
carga horária definida, mediante salário. 

VII. Enquadramento: Ajustamento do profissional na referência salarial de conformidade 
com as condições e requisitos especificados para o mesmo. 

VIII. Estrutura Organizacional: Grupos de cargos compostos por categorias profissionais 
subdividas de acordo com a complexidade das funções desempenhadas. 

IX. Função: Conjunto de tarefas e responsabilidades atribuídas ao cargo. 
X. Piso Salarial: Identificação da referência salarial base que uma categoria profissional 

recebe ao ingressar na carreira. 
XI. Plano de cargos e salários - PCS: conjunto de políticas, princípios e normas que 

regulam a administração de pessoal e desenvolvimento profissional dos empregados 
constituindo-se em instrumento de gestão de pessoas. 

XII. Plano de Carreira: São os patamares estabelecidos para ascensão nos níveis da 
carreira, mediante o alcance das competências necessárias para cada posição 
hierárquica, atendimento das expectativas da empresa em relação àquela posição, da 
qualificação profissional e do empenho no desenvolvimento das próprias 
competências. 

XIII. Política Salarial: Conjunto de decisões organizacionais, alicerçada por normas, 
procedimentos que zelam pelas premissas básicas da administração de cargos e 
salários, com critérios utilizados para o crescimento profissional e suas devidas 
modalidades, posicionamento da estrutura salarial frente ao mercado de trabalho, 
periodicidade da atualização de novas ações. 

XIV. Referência Salarial – Desdobramento dos cargos em estruturas de carreiras, 
subdivididas em referências salariais, constituídas por letras de “A” a “J”. 

XV. Salário: É a contribuição devida e paga diretamente pelo empregador como 
contraprestação do serviço do empregado. 

XVI. Tabela Salarial – Conjunto de referências salariais hierarquicamente organizadas. 
XVII. Teto Salarial: Identificação da referência salarial máxima de uma carreira. 
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ANEXO II – TABELA COM ESTRUTURAS DE CARGOS E REFERÊNCIAS SALARIAIS 
 

3% 
JUNIOR PLENO SENIOR MASTER 

JUNIOR I JUNIOR VI PLENO I PLENO III SENIOR I SENIOR IV PLENO I PLENO IV 

Cargo FAIXA I -INICIAL FAIXA VI FAIXA X FAIXA XII FAIXA IXX FAIXA XXII FAIXA XXVII FAIXA XXX 

ANALISTA CONTABIL  R$                         2.100,00   R$                     2.434,48   R$                      2.740,02   R$                       2.906,89   R$                     3.575,11   R$                   3.906,62   R$                       4.528,84   R$                          4.948,79  

ANALISTA DE MARKETING 1.438  R$                         2.100,00   R$                     2.434,48   R$                      2.740,02   R$                       2.906,89   R$                     3.575,11   R$                   3.906,62   R$                       4.528,84   R$                          4.948,79  

ANALISTA DE RH E DP  R$                         2.100,00   R$                     2.434,48   R$                      2.740,02   R$                       2.906,89   R$                     3.575,11   R$                   3.906,62   R$                       4.528,84   R$                          4.948,79  

ANALISTA DE SUP. COMPUTACIONAL  R$                         2.100,00   R$                     2.434,48   R$                      2.740,02   R$                       2.906,89   R$                     3.575,11   R$                   3.906,62   R$                       4.528,84   R$                          4.948,79  

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  R$                         1.416,69   R$                     1.642,34   R$                      1.848,46   R$                       1.961,03   R$                     2.411,83   R$                   2.635,47   R$                       3.055,23   R$                          3.338,53  

ASSISTENTE DE RH/DP  R$                         1.416,69   R$                     1.642,34   R$                      1.848,46   R$                       1.961,03   R$                     2.411,83   R$                   2.635,47   R$                       3.055,23   R$                          3.338,53  

ASSISTENTE DE SERV. CONTABIL  R$                         1.416,69   R$                     1.642,34   R$                      1.848,46   R$                       1.961,03   R$                     2.411,83   R$                   2.635,47   R$                       3.055,23   R$                          3.338,53  

AUX. DE MANUT PREDIAL  R$                         1.300,73   R$                     1.507,90   R$                      1.697,16   R$                       1.800,51   R$                     2.214,41   R$                   2.419,74   R$                       2.805,14   R$                          3.065,26  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  R$                         1.238,06   R$                     1.435,25   R$                      1.615,39   R$                       1.713,76   R$                     2.107,71   R$                   2.303,16   R$                       2.669,99   R$                          2.917,57  

AUXILIAR DE CREDITO  R$                         1.300,73   R$                     1.507,90   R$                      1.697,16   R$                       1.800,51   R$                     2.214,41   R$                   2.419,74   R$                       2.805,14   R$                          3.065,26  

AUXILIAR DE LOGISTICA  R$                         1.128,60   R$                     1.308,36   R$                      1.472,57   R$                       1.562,25   R$                     1.921,37   R$                   2.099,53   R$                       2.433,93   R$                          2.659,62  

AUXILIAR DE RH/DP  R$                         1.300,73   R$                     1.507,90   R$                      1.697,16   R$                       1.800,51   R$                     2.214,41   R$                   2.419,74   R$                       2.805,14   R$                          3.065,26  

COMPRADOR  R$                         2.015,71   R$                     2.336,76   R$                      2.630,04   R$                       2.790,21   R$                     3.431,61   R$                   3.749,81   R$                       4.347,06   R$                          4.750,15  

CONFERENTE DE MERCADORIA  R$                         1.273,08   R$                     1.475,85   R$                      1.661,08   R$                       1.762,24   R$                     2.167,33   R$                   2.368,30   R$                       2.745,51   R$                          3.000,10  

CONSULTOR DE VENDAS  R$                         1.538,42   R$                     1.783,45   R$                      2.007,29   R$                       2.129,53   R$                     2.619,06   R$                   2.861,91   R$                       3.317,74   R$                          3.625,39  

COORDENADOR DE RH E DP  R$                         3.394,88   R$                     3.935,60   R$                      4.429,55   R$                       4.699,31   R$                     5.779,56   R$                   6.315,48   R$                       7.321,37   R$                          8.000,26  

FARMACEUTICO AT  R$                         1.600,00   R$                     1.854,84   R$                      2.087,64   R$                       2.214,77   R$                     2.723,89   R$                   2.976,47   R$                       3.450,55   R$                          3.770,50  

FARMACEUTICO RT  R$                         2.590,00   R$                     3.002,52   R$                      3.379,36   R$                       3.585,17   R$                     4.409,30   R$                   4.818,16   R$                       5.585,57   R$                          6.103,50  

FAXINEIRO  R$                         1.128,60   R$                     1.308,36   R$                      1.472,57   R$                       1.562,25   R$                     1.921,37   R$                   2.099,53   R$                       2.433,93   R$                          2.659,62  

GERENTE COMERCIAL  R$                         2.947,57   R$                     3.417,04   R$                      3.845,91   R$                       4.080,13   R$                     5.018,04   R$                   5.483,35   R$                       6.356,70   R$                          6.946,14  

GERENTE ADMINISTRATIVO  R$                         4.800,00   R$                     5.564,52   R$                      6.262,91   R$                       6.644,32   R$                     8.171,68   R$                   8.929,41   R$                    10.351,64   R$                       11.311,51  

GERENTE DE FARMACIA  R$                         2.204,20   R$                     2.555,27   R$                      2.875,98   R$                       3.051,13   R$                     3.752,50   R$                   4.100,46   R$                       4.753,56   R$                          5.194,34  

GERENTE DE VENDAS-HOJE COMEST  R$                         2.500,00   R$                     2.898,19   R$                      3.261,93   R$                       3.460,58   R$                     4.256,08   R$                   4.650,74   R$                       5.391,48   R$                          5.891,41  

MANOBRISTA  R$                         1.315,00   R$                     1.524,45   R$                      1.715,78   R$                       1.820,27   R$                     2.238,70   R$                   2.446,29   R$                       2.835,92   R$                          3.098,88  

MOTOCICLISTA  R$                         1.320,00   R$                     1.530,24   R$                      1.722,30   R$                       1.827,19   R$                     2.247,21   R$                   2.455,59   R$                       2.846,70   R$                          3.110,67  

MOTORISTA  R$                         1.189,46   R$                     1.378,91   R$                      1.551,98   R$                       1.646,49   R$                     2.024,98   R$                   2.212,75   R$                       2.565,18   R$                          2.803,04  

OPERADOR DE CAIXA  R$                         1.128,60   R$                     1.308,36   R$                      1.472,57   R$                       1.562,25   R$                     1.921,37   R$                   2.099,53   R$                       2.433,93   R$                          2.659,62  

PROMOTOR DE VENDAS  R$                         1.273,08   R$                     1.475,85   R$                      1.661,08   R$                       1.762,24   R$                     2.167,33   R$                   2.368,30   R$                       2.745,51   R$                          3.000,10  

REPOSITOR DE MERCADORIA  R$                         1.128,60   R$                     1.308,36   R$                      1.472,57   R$                       1.562,25   R$                     1.921,37   R$                   2.099,53   R$                       2.433,93   R$                          2.659,62  

SUPERVISOR COMERCIAL  R$                         2.199,05   R$                     2.549,30   R$                      2.869,26   R$                       3.044,00   R$                     3.743,74   R$                   4.090,88   R$                       4.742,45   R$                          5.182,21  

SUPERVISOR CONT PATRIMONIAL  R$                         2.135,00   R$                     2.475,05   R$                      2.785,69   R$                       2.955,34   R$                     3.634,69   R$                   3.971,73   R$                       4.604,32   R$                          5.031,27  

SUPERVISOR DE LOGISTICA  R$                         2.199,05   R$                     2.549,30   R$                      2.869,26   R$                       3.044,00   R$                     3.743,74   R$                   4.090,88   R$                       4.742,45   R$                          5.182,21  

TECNICO DE TEC DA INFORMAÇÃO  R$                         1.540,09   R$                     1.785,39   R$                      2.009,47   R$                       2.131,84   R$                     2.621,90   R$                   2.865,02   R$                       3.321,34   R$                          3.629,32  

VIGILANTE  R$                         1.540,09   R$                     1.785,39   R$                      2.009,47   R$                       2.131,84   R$                     2.621,90   R$                   2.865,02   R$                       3.321,34   R$                          3.629,32  
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ANEXO III– REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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ANEXO IV – DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS CARGOS 

ANALISTA CONTÁBIL 

CBO:2522-10 SETOR: Contabilidade CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Gerente Adm/Fin 

OBJETIVO DO CARGO: Analisar e executar as rotinas contábeis em conformidade com as exigências legais e 
normas internas da empresa para apuração dos elementos necessários à elaboração e análises de balancetes e 
balanço patrimonial, com foco nas estratégias da empresa. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Superior Completo em Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas, com 
experiência mínima de dois anos. É obrigatório registro no Conselho de Classe. 

ANALISTA DE MARKETING 

CBO: 1423-35 SETOR: Comercial CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Gerente Com. 

OBJETIVO DO CARGO: Desenvolver e implementar ações de Marketing, incluindo pesquisas de mercado, 
campanhas publicitárias e promocionais, visando projetar a imagem da empresa e elevar as vendas, sob a 
supervisão do Gerente Comercial. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Superior Completo em Marketing ou Publicidade, com experiência mínima de um 
ano na área. 

ANALISTA DE RH/DP 

CBO: 2524-05 SETOR: RH CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Coord. de RH/DP 

OBJETIVO DO CARGO: Contribuir na administração dos subsistemas da área de Recursos Humanos, visando o 
cumprimento da legislação vigente e executando procedimentos internos referentes à gestão de pessoas. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Superior Completo, na área de Administração, ou Tecnólogo de Recursos 
Humanos, com especialização em Psicologia Organizacional e experiência mínima de um ano. Obrigatório registro 
no Conselho de Classe. 

ANALISTA DE SUPORTE COMPUTACIONAL 

CBO: 2124-20 SETOR: TI CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Gerente Adm/Fin 

OBJETIVO DO CARGO: Coordenar projetos e oferecer soluções para ambientes informatizados, prestar suporte 
técnico e treinamento aos usuários, elaborar documentação técnica, pesquisar tecnologia em informática e orientar 
áreas de apoio. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Curso Técnico/Superior completo em sistema de Informações, com experiência de 
três anos na área. 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

CBO: 4110-10 SETOR: Administrativo CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Gerente Adm/Fin, 
Gerente de Farmácia 

OBJETIVO DO CARGO: Prestar assistência na área administrativa da empresa, auxiliando a administração em 
suas atividades rotineiras; gestão financeira, organização de arquivos, gerência de informações entre outras 
atividades pertinentes ao administrativo. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Nível Médio Completo, com experiência mínima de um ano na função. 

ASSISTENTE DE RH/DP 

CBO: 4110-30 SETOR: RH/DP CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Coord. de RH/DP 

OBJETIVO DO CARGO: Executar serviços de apoio na área de Recursos Humanos, com foco na realização das 
atividades operacionais do setor. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Executar serviços de apoio na área de Recursos Humanos, com foco na realização 
das atividades operacionais do setor. 

ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 

CBO: 4131-10 SETOR: Contábil/Fiscal CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Gerente Adm/Fin 

OBJETIVO DO CARGO: Realizar a classificação, conciliação e lançamento contábil com foco na apuração de 
resultado nas obrigações contábeis e fiscais. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Ensino Médio Completo, preferência para curso em andamento de Ciências 
Contábeis, com experiência mínima de um ano na área. 
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ATENDENTE DE FARMÁCIA 

CBO: 5211-30 SETOR: Operacional CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Gerente 

OBJETIVO DO CARGO: Executar atividades relacionadas à venda de produtos ou serviços sempre sob supervisão 
do Farmacêutico. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Ensino Médio Completo, com experiência de três anos na área. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CBO: 4110-05 SETOR: Adm/Ger. CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Gerente Adm/Fin e 
Gerências de Lojas 

OBJETIVO DO CARGO: Verificar a entrada e saída de correspondências, receber e enviar documentos, atender 
chamadas telefônicas, recepcionar o público em geral, fazer o arquivo de documentos, manter atualizados os 
contatos da empresa entre outras atividades do âmbito administrativo. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Nível Médio Completo e experiência de um ano na área. 

AUXILIAR DE CRÉDITO 

CBO: 4102-25 SETOR: Administrativo CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Gerente Adm/Fin 

OBJETIVO DO CARGO: Atuar com análise de documentos e consultas de crédito e cobrança, junto aos órgãos de 
proteção, administradora de cartões e clientes, entre outras atividades pertinentes ao cargo. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Superior Completo ou cursando nas áreas de Administração, Finanças ou em 
Contabilidade, com experiência de dois anos na área. É essencial que possua conhecimentos básicos na área fiscal. 

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 

CBO: 4141-40 SETOR: Logística CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Sup. de Logística 

OBJETIVO DO CARGO: Auxiliar no controle de estoque, na conferência e expedição de materiais e produtos, 
levando em consideração os prazos, visando o bom andamento do Setor de Logística. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Ensino Médio Completo, com experiência de um ano na área. 

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 

CBO: 5143-10 SETOR: Operacional CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Sup. Patrimonial 

OBJETIVO DO CARGO: Executar serviços de manutenção em geral, garantindo a manutenção dos ambientes e 
das edificações prediais. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Nível Médio Completo, com experiência de um ano na área. 

AUXILIAR DE RH/DP 

CBO: 4110-30 SETOR: RH/DP CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Coordenador de RH 

OBJETIVO DO CARGO: Auxiliar nos processos admissionais, demissionais, nos processos de recrutamento e 
seleção de candidatos, acompanhar e dar suporte nos treinamentos de novos empregados. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Nível Médio Completo e experiência de um ano na área. 

COMPRADOR 

CBO: 3542-05 SETOR: Comercial CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Gerente Comercial 

OBJETIVO DO CARGO: Pesquisar o mercado fornecedor de produtos e serviços, através de coleta de preços, 
visando identificar as melhores oportunidades de compras. Negociar com os fornecedores, visando ao fechamento 
de compras dentro das melhores condições de preço, qualidade e prazo de entrega. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando, com experiência mínima de três 
anos na área. 

CONFERENTE DE MERCADORIA 

CBO: 4141-20 SETOR: Operacional CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Gerente Adm/Fin e 
Gerentes de Lojas 

OBJETIVO DO CARGO: Conferir produtos e mercadorias, verificando se está na quantidade correta para 
distribuição, embarque ou venda. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Ensino Médio Completo, com experiência de dois anos na área. 
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CONSULTOR DE VENDAS E VENDEDOR 

CBO: 5211-10 SETOR: Operacional CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Gerente de Vendas 

OBJETIVO DO CARGO: Executar atividades relacionadas à prospecção e venda de produtos ou serviços, alinhadas 
a visão e a missão da empresa. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Ensino Médio Completo, com experiência de um ano na área. 

COORDENADOR DE RH/DP 

CBO: 1422-05 SETOR: RH/DP CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Gerente 
Administrativo/Financeiro 

OBJETIVO DO CARGO: Coordenar, planejar, controlar e acompanhar as atividades inerentes à área de Recursos 
Humanos e Departamento de Pessoal da Empresa, prestando suporte e orientando a equipe no desenvolvimento 
dos trabalhos, acompanhando os indicadores de performance da sua área, a fim de assegurar e garantir a aplicação 
dos programas e políticas de recursos humanos definidas pela Empresa, com foco nas estratégias de gestão de 
talentos. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Curso Técnico/Superior Completo, preferencialmente na área de Recursos 
Humanos, Administração e Psicologia, Pós-graduação nas áreas afins, com experiência de dois anos na área e 
inscrição no Conselho de Classe. 

DIRETOR PRESIDENTE 

CBO: 1210-10 SETOR: Diretoria CH. SEMANAL: - CHEFIA IMEDIATA: - 

OBJETIVO DO CARGO: Decidir as ações necessárias à administração e o funcionamento da empresa e delegar 
às áreas estratégicas a execução dessas ações. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Nível Superior Completo, preferencialmente com formação em Administração de 
Empresas ou Economia, com especialização em Gestão Estratégica de Negócios. 

FARMACÊUTICO AT 

CBO: 2234-05 SETOR: Farmácias CH. SEMANAL: 8 
horas 

CHEFIA IMEDIATA: Farmacêutico RT 

OBJETIVO DO CARGO: Atuar sob subordinação hierárquica ao responsável técnico que, requerendo a assunção 
de farmacêutico assistente técnico de uma empresa ou de um estabelecimento, por meio dos formulários próprios 
do CRF, seja designado para complementar carga horária ou auxiliar o titular na prestação da assistência 
farmacêutica. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Nível Superior em Farmácia. Como complementação dos conhecimentos, caso 
desejem seguir a carreira de Farmacêutico Gestor, uma segunda graduação seria em Administração de Empresas 
ou Contabilidade. Prioridade estar cadastrado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, Vigilância 
Sanitária Municipal e no Conselho Regional de Farmácia – CRF. Para a contratação a preferência é que tenha um 
ano de experiência na área. 

FARMACÊUTICO RT 

CBO: 2234-05 SETOR: Administrativo CH. SEMANAL: 
Podendo ser de 6 ou 8 
horas 

CHEFIA IMEDIATA: Gerente de Farmácia 

OBJETIVO DO CARGO: Assumir a responsabilidade pela execução de todos os atos farmacêuticos, cumprindo, 
respeitando e fazendo respeitar as normas referentes ao exercício da profissão farmacêutica, conforme – Resolução 
nº 577 e suas atualizações que dispõe sobre a direção técnica do FARMACÊUTICO, especificamente no Art. 15. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Nível Superior em Farmácia. Prioridade estar cadastrado junto à Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária – Anvisa, Vigilância Sanitária Municipal e no Conselho Regional de Farmácia – CRF. Para a 
contratação a preferência é que tenha um ano de experiência na área. 

FAXINEIRO 

CBO: 5143-20 SETOR: Operacional CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Gerente 
Administrativo ou Gerentes de Lojas 

OBJETIVO DO CARGO: Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral, para manter as condições de higiene 
da empresa. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Nível Médio Completo, com experiência de seis meses na área. 
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GERENTE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 

CBO: 1421-05 SETOR: Administração CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Diretor Presidente 

OBJETIVO DO CARGO: Gerenciar as operações administrativas e financeiras realizadas na empresa, através dos 
recursos humanos e materiais disponíveis, adotando tecnologias adequadas para manutenção de um ambiente 
atualizado e integrado, com foco nas estratégias da empresa. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Superior Completo e dois anos de experiência mínima anterior na função. 
Preferencialmente com formação em Administração de Empresas, Contabilidade, Economia, Pós-graduação em 
Gestão Financeira e Orçamentária. 

GERENTE COMERCIAL 

CBO: 1423-05 SETOR: Comercial CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Diretor 

OBJETIVO DO CARGO: Fazer a gestão do setor de comercial, através dos recursos humanos e materiais 
disponíveis, alocando-os de acordo às necessidades estratégicas da empresa. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Nível Superior Completo, preferencialmente com formação em Administração de 
Empresas, Marketing, Sistema de Informação, com especialização em Gestão Comercial. Experiência em Gestão 
de Equipes, Compras, Marketing de Varejo e Relacionamento com clientes. Para o exercício do cargo, é necessário 
no mínimo dois anos de experiência na função. 

GERENTE DE FARMÁCIA 

CBO: 1414-10 SETOR: Gerencial CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Diretor Presidente 

OBJETIVO DO CARGO: Ser responsável pelo gerenciamento e pela administração da farmácia sob sua 
responsabilidade, pelos resultados comerciais, pela operação específica da venda de determinados produtos, com 
base na Lei, e ainda ter comprometimento com a disseminação da missão, da filosofia e da cultura da empresa, com 
o fim de consolidar as “Farmácias do Consumidor e as Drogarias Ultra Popular”, para demonstrar o diferencial 
competitivo desses dois modelos de negócios e consequentemente conquistar a preferência dos clientes. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Curso Técnico/Superior na área de Farmácia, Administração ou Gestão de 
Pessoas. O acesso às ocupações gerenciais nesta área, também pode se dá, excepcionalmente, por ascensão de 
carreira na empresa, com ou sem a escolaridade exigida, desde que atenda ao prazo máximo de 6 meses para 
iniciar sua qualificação em curso Técnico/Superior na sua área de atuação. Para preenchimento de vagas com 
profissionais externos, normalmente, procura-se recrutar profissionais com Nível Superior Completo e cinco anos de 
experiência mínima anterior na função. 

GERENTE DE VENDAS DA HOJE 

CBO: 1423-20 SETOR: Gerencial CH. SEMANAL: 44 H CHEFIA IMEDIATA: Diretor Presidente 

OBJETIVO DO CARGO: Ser responsável pelos resultados comerciais da empresa, tendo domínio de operação de 
loja, comprometimento com a disseminação da missão, da filosofia e da cultura da empresa, com o fim de garantir 
a consolidação da “Marca do GRUPO J.CRUZ” e consequentemente a preferência dos clientes. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Superior Completo em Administração, Economia, Marketing ou cursos 
superiores tecnólogos, com afinidade na área de gestão. O tempo requerido para a contratação é de quatro a cinco 
anos de experiência profissional. 

MANOBRISTA 

CBO: 5141-10 SETOR: Operacional CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Gerente 

OBJETIVO DO CARGO: Atender e controlar a movimentação de pessoas e veículos no estacionamento da 
empresa. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Ensino Médio Completo e C.N.H (Carteira Nacional de Habilitação) e um ano de 
experiência na área. 

MOTOCICLISTA 

CBO: 5191-10 SETOR: Comercial CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Gerente de Vendas 
da loja Hoje Cosmetics 

OBJETIVO DO CARGO: Conduzir motocicleta, manipulando seus comandos e direção no trajeto indicado, 
transportando cargas de pequeno volume, expediente em geral. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Ensino Médio Completo e C.N.H (Carteira Nacional de Habilitação) e um ano de 
experiência na área. 
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MOTORISTA 

CBO: 7823-10 SETOR: Operacional CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Sup. de Logística 

OBJETIVO DO CARGO: Dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, cargas, valores e outros. Realizar 
verificações e manutenções básicas do veículo e utilizar equipamentos e dispositivos especiais. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Nível Médio Completo e Carteira de CNH de acordo com o porte do veículo, com 
experiência de um ano na área. 

OPERADOR DE CAIXA 

CBO: 4211-25 SETOR: Operacional CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Gerente 

OBJETIVO DO CARGO: Registrar a compra dos clientes e efetuar o recebimento do respectivo valor, sempre com 
simpatia, educação e agilidade, frisando sempre o bem-estar e a comodidade dos clientes. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Ensino Médio Completo, com experiência mínima de um ano. 

PROMOTOR DE VENDAS 

CBO: 5211-15 SETOR: Operacional CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Gerente de Vendas 
da loja Hoje Cosmetics 

OBJETIVO DO CARGO: Promover e melhorar o desempenho dos produtos vendidos na empresa, através da 
organização dos pontos de exposição da loja, para que possa tornar-se atrativo ao consumidor e consequentemente 
uma maior conversão de vendas. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Ensino Médio Completo, com experiência de um ano. 

REPOSITOR DE MERCADORIA 

CBO: 5211-25 SETOR: Operacional CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Sup. Log. e Ger. 

OBJETIVO DO CARGO: Executar os serviços de colocação, reposição, organização de mercadorias na loja e no 
depósito, fazendo o traslado das mesmas por seus meios próprios ou utilizando elementos mecânicos. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Ensino Médio Completo, com experiência mínima de um ano. 

SUPERVISOR COMERCIAL 

CBO: 3542-05 SETOR: Comercial CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Gerente Comercial 

OBJETIVO DO CARGO: Supervisionar as atividades comerciais, para assegurar a realização das ações do seu 
setor, em consonância com a política estabelecida pela empresa. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Ensino Superior completo, preferencialmente em Administração, Economia e 
Logística, com experiência de três anos na área. 

SUPERVISOR DE CONTROLE PATRIMONIAL 

CBO: 4102-20 SETOR: Operacional CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Sup. Log. e Ger. 

OBJETIVO DO CARGO: Executar os serviços de colocação, reposição, organização de mercadorias na loja e no 
depósito, fazendo o traslado das mesmas por seus meios próprios ou utilizando elementos mecânicos. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Ensino Médio Completo, com experiência mínima de um ano. 

SUPERVISOR DE LOGÍSTICA 

CBO: 4102-40 SETOR: Logística CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Gerente Adm/Fin 

OBJETIVO DO CARGO: Supervisionar todas as áreas da logística, recebimento, expedição, controle de estoque, 
gerenciamento de armazém e transporte. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Curso Técnico/Superior, preferencialmente na área de Administração ou CST em 
Gestão de Logística, com experiência de um ano. 

TÉCNICO DE TI 

CBO: 3172-10 SETOR: Tecnologia da 
Informação 

CH. SEMANAL: 44 h CHEFIA IMEDIATA: Analista de Serviços 
Computacionais 

OBJETIVO DO CARGO: Prestar assistência na administração da rede de computadores e suporte aos usuários nos 
aspectos de hardware e software, sempre com supervisão do analista de serviços computacionais, como forma de 
garantir os bons serviços computacionais. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Ensino Médio Completo, com experiência mínima de um ano. 
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VIGILANTE 

CBO: 5173-30 SETOR: 
OPERACIONAL 

CH. SEMANAL: 44H CHEFIA IMEDIATA: Gerente ADM e 
financeiro 

OBJETIVO DO CARGO: Monitorar as dependências da empresa, observando as condições de segurança bem 
como atuar na portaria, controlando o trânsito de pessoas e veículos. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Nível Médio Completo, com experiência de seis meses na área. 
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ANEXO V – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO P.E 
 

AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAL EM PERÍODO DE EXPERIÊNCIA 

Nome do Avaliado: 

Avaliador: 

Data da Avaliação: / / 

Loja: 

  Aferir a Pontuação: Ótimo – 5 │Muito bom- 4 │Bom - 3│Razoável - 2 │Ruim – 1 │Péssimo –  0  

INDICADORES DE DESEMPENHO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 

ASSIDUIDADE E DISCIPLINA 

 
Cumpre integralmente a jornada de trabalho. 

   

 
É pontual no cumprimento dos horários. 

   

 
Trabalha com organização (prazo, tempo e qualidade). 

   

 
Atua de acordo com o regimento interno da organização. 

   

Zela por sua apresentação pessoal (higiene, uniforme e atitude), 
atendendo aos critérios impostos pela organização. 

   

COMPROMETIMENTO E RESPONSABILIDADE 

 
Realiza as tarefas designadas com atenção. 

   

 
Busca prevenir a ocorrência de perdas e retrabalhos. 

   

 
Está comprometido com os resultados da empresa. 

   

 
Zela pelos bens patrimoniais e a imagem da organização. 

   

 
Contribui para o desenvolvimento da empresa. 

   

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

 
Interage com a equipe com ética, discrição e empatia. 

   

 
Sabe trabalhar em equipe. 

   

 
Demonstra interesse e disponibilidade em ajudar. 

   

 
Busca e transmite informações de forma clara e eficaz. 

   

 
Sabe lidar positivamente com conflitos interpessoais. 

   

HABILIDADE TÉCNICA 

 
Possui a formação acadêmica exigida. 

   

 
Conhece os processos relacionados ao cargo. 
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Realiza suas atividades de acordo com os padrões exigidos. 

   

 
Busca ferramentas adequadas para a realização das tarefas. 

   

Atualiza suas habilidades profissionais e conhecimentos 
técnicos com frequência. 

   

ATENDIMENTO AO CLIENTE 

 
É cordial e prestativo com os clientes. 

   

 
Demonstra empatia e confiança no atendimento. 

   

Ouve com atenção e anota sugestões e/ou dúvidas dos 
clientes. 

   

Sabe lidar corretamente com as situações que surgem durante 
o atendimento. 

   

Atende as necessidades do cliente com sigilo, postura e 
respeito. 

   

CLASSIFICAÇÃO 
   

RESULTADOS 

Para conhecer o resultado da avaliação deve-se somar a pontuação obtida em cada indicador, durante o 
período de avaliação em questão. 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 

0 – 25 pontos 
O avaliado apresenta dificuldades no desempenho de suas funções, portanto NÃO 
ATENDE as exigências para continuar ocupando o cargo. 

 
26 – 50 pontos 

O avaliado domina razoavelmente as suas funções, porém PRECISA 
DESENVOLVER melhor suas competências e habilidades para continuar no 
cargo, devendo observar que capacitações serão necessárias para complementar 
suas competências e habilidades. 

51 – 75 pontos 
O avaliado desempenha e domina bem as suas funções, portanto, ATENDE as 
exigências básicas para o cargo. 

76 – 100 pontos 
O avaliado desempenha e domina muito bem suas funções, portanto, SUPERA as 
exigências especificas para o cargo. 

 

 

RESULTADO FINAL PLANO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

APTO PARA A FUNÇÃO 
  

NÃO ATENDE/DESLIGAR DA EMPRESA 
  

 
 
Data de entrada na empresa:  / /  

 

Data de saída da empresa:   /_    /  

 
Avaliação final em:  / /  

 
Responsável do Setor de RH: 

RELATORIO TÉCNICO: 
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ANEXO VI – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FARM. AT 
 
 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - FARMACÊUTICO ASSISTENTE TÉCNICO 

Nome do Avaliado: Data: / / 

Avaliadores: 

Loja: 
 

  Aferir a Pontuação: Ótimo – 5 │Muito bom- 4 │Bom - 3│Razoável - 2 │Ruim – 1 │Péssimo –  0  

INDICADORES DE DESEMPENHO AUTO/AVAL FARMAC. RT GERENTE EQUIPE 

ASSIDUIDADE E DISCIPLINA 

Cumpre seus compromissos de acordo com os 
horários estabelecidos. 

    

Assegura sua frequência de acordo com a 
jornada de trabalho estabelecida. 

    

Alinha previamente com seu gestor situações 
que poderão comprometer sua pontualidade 
e/ou assiduidade. 

    

Atua de acordo com as normas, procedimentos 
e padrões internos necessários à realização de 
suas atividades. 

    

Zela pela sua imagem pessoal (higiene, 
uniforme e atitude), atendendo aos critérios 
impostos pela organização. 

    

COMPROMETIMENTO E RESPONSABILIDADE 

Está comprometido com os resultados da 
empresa através do empenho na realização de 
suas atividades. 

    

Durante o expediente, dedica-se 
exclusivamente as atividades pertinentes ao 
trabalho. 

    

Planeja suas ações e acompanha o 
desenvolvimento das atividades propostas no 
planejamento. 

    

Busca qualidade na realização dos trabalhos, 

zelando pelos bens patrimoniais e a imagem da 
organização. 

    

Adota ações preventivas para minimizar a 
ocorrência de perdas e retrabalhos. 

    

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

Interage com gestores e colegas de maneira 
cordial e atenciosa. 

    

Demonstra espírito harmonioso e cooperativo, 
promovendo a colaboração entre os membros 
da equipe. 

    

Compartilha experiências, ideias e 

conhecimentos pertinentes ao ambiente de 
trabalho com colegas e gestores. 

    

Comunica-se de forma assertiva e eficaz com 
superiores, subordinados e membros da 
equipe. 

    

Pratica e reforça o cumprimento das políticas e 
valores da empresa. 
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HABILIDADE TÉCNICA 

Possui a formação acadêmica e conhecimentos 
técnicos exigidos de acordo com o Manual de 
descrição de cargos e funções. 

    

Domina as técnicas e métodos necessários à 
compreensão e execução de suas atividades. 

    

Realiza suas atividades de forma completa, 
precisa e criteriosa, de acordo com os padrões 
de qualidade exigidos. 

    

Orienta adequadamente os responsáveis pela 
manutenção do local de trabalho e dos 
produtos para que a farmácia atenda as normas 
exigidas. 

    

Busca aprimorar-se profissionalmente através 
de leituras, cursos e treinamentos. 

    

ATENDIMENTO AO CLIENTE 

Atende os clientes de forma ética, cordial, 
discreta e educada. 

    

Sabe ouvir, interpretar e responder, de forma 
assertiva, as dúvidas e situações adversas que 
surgem durante o atendimento. 

    

Ouve com atenção e anota sugestões e/ou 
dúvidas dos clientes, repassando as 
informações ao setor apropriado. 

    

Demonstra empatia e confiabilidade no 
atendimento, afim de fidelizar o cliente. 

    

Aconselha corretamente o cliente sobre o uso, 
armazenamento e descarte adequado dos 
medicamentos. 

    

 

CLASSIFICAÇÃO ATRIBUÍDA POR CADA 
AVALIADOR 

    

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

 

 

 

+ + + ÷ 4: 

RESULTADOS 

Para conhecer o resultado da avaliação deve-se somar a pontuação obtida em cada indicador, e depois somar 
o total de cada avaliador. O resultado é então dividido por 4, obtendo-se a classificação final. 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 

0 – 25 pontos 
O avaliado apresenta dificuldades no desempenho de suas funções, portanto NÃO 
ATENDE as exigências para continuar ocupando o cargo. 

 
26 – 50 pontos 

O avaliado domina razoavelmente as suas funções, porém PRECISA 
DESENVOLVER melhor suas competências e habilidades para continuar no 
cargo, devendo observar que capacitações serão necessárias para complementar 
suas competências e habilidades. 

51 – 75 pontos 
O avaliado desempenha e domina bem as suas funções, portanto, ATENDE as 
exigências básicas para o cargo. 

76 – 100 pontos 
O avaliado desempenha e domina muito bem suas funções, portanto, SUPERA as 
exigências especificas para o cargo. ESTÁ APTO PARA PROGRESSÃO. 

 

101 – 125 pontos 
O avaliado além de desempenhar de forma excelente suas funções, ESTÁ APTO 
A RECEBER PROMOÇÃO, se possuir os requisitos necessários ao cargo 
pretendido. 

OBS: A EQUIPE SE REUNIRÁ PARA AVALIAR O PROFISSIONAL EM CONJUNTO E 

PONTUARÁ AS NOTAS POR CONSENSO. 
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RESULTADO FINAL PLANO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

NÃO ATENDE/DESLIGAR DA 
EMPRESA 

  

APTO PARA CONTINUIDADE DAS 
FUNÇÕES/SUGESTÕES DE 

MELHORIA 

  

 
APTO PARA PROGRESSÃO 

  

 
APTO PARA PROMOÇÃO 

  

 
 

Data de entrada na empresa:  / /  

Data de saída da empresa:   / /  ( período de experiência): (  ) sim ( ) não 
 

 

RELATORIO TÉCNICO: 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Avaliação final em: 

Responsável do Setor de RH: 

Validado por: 
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ANEXO VII– FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FARM. RT 
 
 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Avaliado: Data: / / 

Avaliadores: 

Loja: 
 

    Aferir a Pontuação: Ótimo – 5 │Muito bom- 4 │Bom - 3│Razoável - 2 │Ruim – 1 │Péssimo – 0    

INDICADORES DE DESEMPENHO AUTO/AVAL FARMAC. AT GERENTE EQUIPE 

ASSIDUIDADE E DISCIPLINA 

Cumpre seus compromissos de acordo 
com os horários estabelecidos. 

    

Assegura sua frequência de acordo com a 
jornada de trabalho estabelecida. 

    

Atua de acordo com as normas, 
procedimentos e padrões internos 
necessários à realização de suas 
atividades. 

    

Zela pela sua imagem pessoal (higiene, 

uniforme e atitude), atendendo aos 
critérios impostos pela organização. 

    

Durante o expediente, dedica-se 
exclusivamente as atividades pertinentes 
ao trabalho. 

    

COMPROMETIMENTO E RESPONSABILIDADE 

Está comprometido com os resultados da 
empresa através do empenho na 
realização de suas atividades. 

    

Planeja suas ações e acompanha o 
desenvolvimento das atividades propostas 
no planejamento. 

    

Busca realizar o trabalho com qualidade, 
zelando pelos bens patrimoniais e a 
imagem da organização. 

    

Adota ações preventivas para minimizar a 
ocorrência de perdas e retrabalhos. 

    

Realiza a reestruturação do planejamento, 
quando necessário, otimizando os 
procedimentos em busca de melhores 
resultados. 

    

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

Comunica-se de forma assertiva e eficaz 
com superiores, subordinados e membros 
da equipe. 

    

Compartilha experiências, ideias e 
conhecimentos pertinentes ao ambiente 
de trabalho com colegas e gestores. 

    

Pratica e reforça o cumprimento 
das políticas e valores da empresa. 

    

Procura integrar-se ao ambiente de 
trabalho e promove a integração da 
equipe. 
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Estimula e explora o potencial da equipe 
na busca pela excelência do atendimento 
e dos resultados. 

    

HABILIDADE TÉCNICA 

Possui a formação acadêmica e 
conhecimentos técnicos exigidos de 
acordo com o Manual de descrição de 
cargos e funções. 

    

Domina as técnicas e métodos 
necessários à compreensão e execução 
de suas atividades. 

    

Realiza suas atividades de forma 
completa, precisa e criteriosa, de acordo 
com os padrões de qualidade exigidos. 

    

Orienta adequadamente os responsáveis 
pela manutenção do local de trabalho e 
dos produtos para que a farmácia atenda 
as normas exigidas. 

    

Busca aprimorar-se profissionalmente 
através de leituras, cursos e treinamentos. 

    

GESTÃO E LIDERANÇA 

Propõe melhorias técnicas e operacionais, 
que facilitem os processos e otimizem os 
resultados. 

    

Cumpre os prazos e objetivos definidos 
pela empresa. 

    

Está comprometido com a qualidade na 
realização das tarefas e dos resultados 
alcançados. 

    

Delega responsabilidades a equipe e 
acompanha a execução, verificando a 
qualidade do resultado apresentado. 

    

Favorece a produtividade, o crescimento e 
o desenvolvimento da equipe. 

    

ATENDIMENTO AO CLIENTE 

Atende os clientes de forma ética, cordial, 
discreta e educada. 

    

Sabe ouvir, interpretar e responder, de 
forma assertiva, as dúvidas e situações 
adversas que surgem durante o 
atendimento. 

    

Demonstra empatia e confiabilidade no 
atendimento, afim de fidelizar o cliente. 

    

Aconselha corretamente o cliente sobre o 
uso, armazenamento e descarte 
adequado dos medicamentos. 

    

Administra conflitos com ética e 
discernimento, atuando como mediador 
frente à situações conflituosas. 

    

 

CLASSIFICAÇÃO ATRIBUÍDA POR 
CADA AVALIADOR 

    

 

 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

÷ 4: 
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OBS: A EQUIPE SE REUNIRÁ PARA AVALIAR O PROFISSIONAL EM CONJUNTO E 

PONTUARÁ AS NOTAS POR CONSENSO. 
 

 

RESULTADOS 

Para conhecer o resultado da avaliação deve-se somar a pontuação obtida em cada indicador, e depois 
somar o total de cada avaliador. O resultado é então dividido por 4, obtendo-se a classificação final. 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 

0 – 25 pontos 
O avaliado apresenta dificuldades no desempenho de suas funções, portanto 
NÃO ATENDE as exigências para continuar ocupando o cargo. 

 
26 – 50 pontos 

O avaliado domina razoavelmente as suas funções, porém PRECISA 
DESENVOLVER melhor suas competências e habilidades para continuar no 
cargo, devendo observar que capacitações serão necessárias para 
complementar suas competências e habilidades. 

51 – 75 pontos 
O avaliado desempenha e domina bem as suas funções, portanto, ATENDE as 
exigências básicas para o cargo. 

76 – 100 pontos 
O avaliado desempenha e domina muito bem suas funções, portanto, SUPERA 
as exigências especificas para o cargo. ESTÁ APTO PARA PROGRESSÃO. 

 

101 – 125 pontos 
O avaliado além de desempenhar de forma excelente suas funções, ESTÁ APTO 

A RECEBER PROMOÇÃO, se possuir os requisitos necessários ao cargo 
pretendido. 

 

 

RESULTADO FINAL PLANO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

 

NÃO ATENDE/DESLIGAR DA 
EMPRESA 

  

APTO PARA CONTINUAR NA 
FUNÇÃO/SUGESTÕES DE 

MELHORIA 

  

 
APTO PARA PROGRESSÃO 

  

 
APTO PARA PROMOÇÃO 

  

 

Data de entrada na empresa:  / /  

Data de saída da empresa:   / /  ( período de experiência): (   ) sim ( ) não 
 

 

RELATORIO TÉCNICO: 
 
 

 

 

 

Avaliação final em: 

Responsável do Setor de RH: 

Validado por: 
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Assessorado por: 
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235,02235,02OUTROS DESCONTOS314

235,02235,02OUTROS DESCONTOS

441,7227,50IMPOSTO DE RENDA999

441,7227,50IMPOSTO DE RENDA

853

A
s
s
in

a
tu

ra
 d

o
 F

u
n
c
io

n
á
ri
o

981,80

4.090,82

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1
206
256

313
37

998
999
314

HORAS NORMAIS
PRÊMIO POR  META
ABONO 
PREMIO POR META TRIMESTRAL
COMISSOES

I.N.S.S.

220,00
160,97

1.490,00
235,02

1.269,30

9,57

1.600,00
160,97

1.490,00
235,02

1.269,30

305,06
REFLEXO COMISSOES DSR 0,00 317,33

J CRUZ LTDA
04.521.258/0011-66CNPJ: CC:

640
Código

JEFFERSON JONAS SOUSA SILVA
Nome do Funcionário CBO

223405
Departamento

4
Filial

Folha Mensal
Abril de 2020

FARMACÊUTICO
Mensalista

Admissão: 17/02/2020FARMACÊUTICO AT

12

3.186,63
Sal. Contr. INSS

1.600,00
Salário Base

Total de Vencimentos

Valor Líquido

Total de Descontos

Base Cálc. FGTS

3.186,63
F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF

4.767,56
Faixa IRRF

27,50254,93

D
e
c
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 t
e
r 
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c
e
b
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o
 a
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p
o
rt

â
n
c
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 lí
q
u
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a
 d
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c
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m
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a
d
a
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e
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e
c
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o
.

5.072,62

981,80

4.090,82

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1
206
256
313
37

998

HORAS NORMAIS
PRÊMIO POR  META
ABONO 
PREMIO POR META TRIMESTRAL
COMISSOES

I.N.S.S.

1.600,00
160,97

1.490,00
235,02

1.269,30

305,06
_

_
_

_
/_

_
_

_
/_

_
_

_
_

_
_

REFLEXO COMISSOES DSR 317,33853

J CRUZ LTDA
04.521.258/0011-66CNPJ: CC:

640
Código

JEFFERSON JONAS SOUSA SILVA
Nome do Funcionário CBO

223405
Departamento

4
Filial

Folha Mensal
Abril de 2020

FARMACÊUTICO
Mensalista

Admissão: 17/02/2020FARMACÊUTICO AT

12

3.186,63
Sal. Contr. INSS

1.600,00
Salário Base

Total de Vencimentos

Valor Líquido

Total de Descontos

Base Cálc. FGTS

3.186,63
F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF

4.767,56
Faixa IRRF

27,50254,93

A
s
s
in

a
tu

ra
 d

o
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u
n
c
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n
á
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o
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a
 d
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m
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a
d
a
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 r
e
c
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o
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5.072,62

220,00
160,97

1.490,00
235,02

1.269,30

9,57
0,00

_
_

_
_

/_
_

_
_

/_
_

_
_

_
_

_

D
a
ta

D
a
ta

01/04/202001/04/202001/04/202001/04/202001/04/202001/04/202001/04/202001/04/202001/04/2020
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conta salário: 51488-8

A
s
s
in

a
tu

ra
 d

o
 F

u
n
c
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n
á
ri
o

615,41

3.437,09

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1
37

853

998
999

HORAS NORMAIS
COMISSOES
REFLEXO COMISSOES DSR
I.N.S.S.
IMPOSTO DE RENDA

220,00
2.016,68

0,00
10,52
15,00

1.648,00
2.016,68

387,82
426,28
189,13

J CRUZ LTDA
04.521.258/0010-85CNPJ: CC:

578
Código

FRANCISCO NATANIEL FREIRE PACIFICO
Nome do Funcionário CBO

223405
Departamento

4
Filial

Folha Mensal
Março de 2020

FARMACÊUTICO
Mensalista

Admissão: 01/11/2019FARMACÊUTICO AT

11

conta salário: 51488-8

4.052,50
Sal. Contr. INSS

1.648,00
Salário Base

AVENIDA BRASIL 1
Agência: 2359 - 0

Total de Vencimentos

Valor Líquido

Total de Descontos

Base Cálc. FGTS

4.052,50
F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF

3.626,22
Faixa IRRF

15,00324,20

D
e
c
la

ro
 t
e
r 
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c
e
b
id

o
 a

 im
p
o
rt

â
n
c
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 lí
q
u
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a
 d
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d
a
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e
c
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o
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4.052,50

615,41

3.437,09

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1
37

853
998
999

HORAS NORMAIS
COMISSOES
REFLEXO COMISSOES DSR
I.N.S.S.
IMPOSTO DE RENDA

1.648,00
2.016,68

387,82
426,28
189,13

_
_

_
_

/_
_

_
_

/_
_

_
_

_
_

_

J CRUZ LTDA
04.521.258/0010-85CNPJ: CC:

578
Código

FRANCISCO NATANIEL FREIRE PACIFICO
Nome do Funcionário CBO

223405
Departamento

4
Filial

Folha Mensal
Março de 2020

FARMACÊUTICO
Mensalista

Admissão: 01/11/2019FARMACÊUTICO AT

11

4.052,50
Sal. Contr. INSS

1.648,00
Salário Base

AVENIDA BRASIL 1
Agência: 2359 - 0

Total de Vencimentos

Valor Líquido

Total de Descontos

Base Cálc. FGTS

4.052,50
F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF

3.626,22
Faixa IRRF

15,00324,20

A
s
s
in

a
tu

ra
 d

o
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n
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n
á
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o
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4.052,50

220,00
2.016,68

0,00
10,52
15,00

_
_

_
_

/_
_

_
_

/_
_

_
_

_
_

_
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

12200163299 2062

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda do Acre

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

J. CRUZ LTDA

002 ALTERACAO

ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE1023

RIO BRANCO

19 Novembro 2019

Nº FCN/REMP

ACE1900018173

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Acre

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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ACE1900018173

Data

14/11/2019

433.695.612-04 JOSE DE OLIVEIRA CRUZ

NomeCPF
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE

Número do Protocolo

19/040.812-0

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

ACE1900018173

Data

14/11/2019

433.695.612-04 JOSE DE OLIVEIRA CRUZ

691.088.382-91 OTILEIA BRITO DE OLIVEIRA

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda do Acre
Junta Comercial do Estado do Acre

Relatório de Filiais Abertas

21 de nov de 2019

Informamos que, do processo 19/040.812-0 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 1057322 em 21/11/2019 da
empresa 1220016329-9 J. CRUZ LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE ENDEREÇO

1290012275-7 AVENIDA CEARA 515  ANDAR SEGUNDO  -  BAIRRO CERAMICA  CEP 69905-066  -  RIO BRANCO/
AC

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1057322 em 21/11/2019 da Empresa J. CRUZ LTDA, Nire 12200163299 e protocolo 190408120 - 14/11/2019.
Autenticação: F68E7A25DBC9195DFF16953B9A77FB2EF30F23D. Antônia Maria Souza de Alencar Damasceno - Secretária-Geral. Para validar
este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 19/040.812-0 e o código de segurança IuEa Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2019 por Antônia Maria Souza de Alencar Damasceno  Secretária-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa J. CRUZ LTDA, de NIRE 1220016329-9 e
protocolado sob o número 19/040.812-0 em 14/11/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o
número 1057322, em 21/11/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Marina Ramos Monteiro.
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária Geral, ANTÔNIA MARIA SOUZA DE ALENCAR
DAMASCENO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar
Documentos (http://integrar.ac.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

433.695.612-04 JOSE DE OLIVEIRA CRUZ

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

691.088.382-91 OTILEIA BRITO DE OLIVEIRA

433.695.612-04 JOSE DE OLIVEIRA CRUZ

Rio Branco. quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1057322 em 21/11/2019 da Empresa J. CRUZ LTDA, Nire 12200163299 e protocolo 190408120 - 14/11/2019.
Autenticação: F68E7A25DBC9195DFF16953B9A77FB2EF30F23D. Antônia Maria Souza de Alencar Damasceno - Secretária-Geral. Para validar
este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 19/040.812-0 e o código de segurança IuEa Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2019 por Antônia Maria Souza de Alencar Damasceno  Secretária-Geral.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

MARINA RAMOS MONTEIRO646.586.782-68

ANTONIA MARIA SOUZA DE ALENCAR DAMASCENO196.649.902-72

Rio Branco. quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1057322 em 21/11/2019 da Empresa J. CRUZ LTDA, Nire 12200163299 e protocolo 190408120 - 14/11/2019.
Autenticação: F68E7A25DBC9195DFF16953B9A77FB2EF30F23D. Antônia Maria Souza de Alencar Damasceno - Secretária-Geral. Para validar
este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 19/040.812-0 e o código de segurança IuEa Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2019 por Antônia Maria Souza de Alencar Damasceno  Secretária-Geral.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria do Trabalho no Município de RIO BRANCO
Rua Rio Grande do Sul, n.º 275, Bairro Dom Giocondo - AC., Rio Branco/AC, CEP 69900-324 - Fone (68)3223-2644 - Telefone Emergência/Plantão (68)3223-2646

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 4a VARA DO TRABALHO DE RIO BRANCO/AC

 

 

 

ACPCiv 0000323-44.2020.5.14.0404

AUTOR: SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO ACRE - CNPJ: 11.751.584/0001-53

RÉU: J CRUZ LTDA - CNPJ: 04.521.258/0001-94

TERCEIRO INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

 

 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – Procuradoria do Trabalho no Município de Rio Branco/AC,

presentado pela Procuradora do Trabalho que esta peça subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem,

respeitosamente, a Vossa Excelência, em atenção ao mandado de intimação de ID. eebb72d, com fulcro nos artigos 83, inciso II da Lei

Complementar n. 75/1993 e 5º, §1º da Lei n. 7.347/1985, apresentar PARECER nos termos que seguem.

1. DO RELATÓRIO

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO ACRE -

SINDICAF em face da sociedade empresária J CRUZ LTDA (FARMÁCIA DO CONSUMIDOR), na qual postula, em tutela de

urgência, a reintegração imediata dos profissionais dispensados sem justa causa a partir de 21/01/2020, bem como a proibição de que

a Requerida rescinda novos contratos durante a pandemia de COVID-19, com pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

 

Na exordial, argumenta o Sindicato-Autor que a Reclamada vem assumindo prática abusiva quanto aos profissionais

farmacêuticos, relacionando essa à dispensa imotivada daqueles que recebem remuneração igual ou superior a R$ 3.700,00 (três mil e

setecentos reais) para a contratação de profissionais cuja remuneração perfaça a monta de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

Aduz que a prática da demandada está promovendo a desvalorização da categoria dos farmacêuticos.

 

No mérito, além do deferimento dos pedidos realizados em tutela de urgência, requer: (i) condenação da ré à

obrigação de fazer consistente em reintegrar todos/as os/as trabalhadores/as farmacêuticos/as despedidos sem justa causa a partir de

20/01/2020, com consequente pagamento dos salários, férias, 13º salário, FGTS e demais vantagens referentes ao período do

afastamento, ou, em ordem sucessiva, condenação da acionada ao pagamento de indenização por dano moral no valor equivalente a

10 (dez) vezes a última remuneração de cada um dos trabalhadores farmacêuticos demitidos a partir de 20/01/2020, pedido este no

valor de R$ 90.000,00; (ii) condenação da ré ao pagamento de indenização ao Sindicato Autor no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil

reais), como medida reparatória e pedagógica, decorrente da demissão sistematizada e reiterada sem ouvir o sindicato,

menosprezando o ente sindical e afrontando a norma do art. 8º, inciso III, da Constituição Federal, em conduta evidentemente

antissindical, que enseja indenização reparatória e pedagógica, pedido este no valor de R$ 50.000,00; (iii) condenação da ré ao

pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico decorrente dessa causa,

no valor de R$ 48.000,00.”

 

Em decisão interlocutória de ID. 87e7381, o MM. Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendido pelo Autor.

 

Ato contínuo, considerando que a Requerida foi citada para contestar o feito e quedando-se inerte ao final do prazo, foi

declarada revel nos termos do artigo 344 do CPC (ID. 9dbe711).

 

Diante disso, a Ré apresentou manifestação de ID. 5397c92 requerendo a desconstituição de sua revelia com a

abertura de novo prazo para apresentação de contestação, tendo em vista que não foi citada pessoalmente por meio de representante

legal ou procurador.

 

Na contestação de ID. 55b9351, a Reclamada arguiu preliminar de ilegitimidade da entidade representativa e, no

mérito, requereu fosse a presente ação julgada improcedente.

 

Após a audiência de conciliação, tendo sido a proposta conciliatória rejeitada (ID. 9c9e304), e apresentação de

manifestação pela parte autora de ID. c16ddf1, vieram os autos ao Ministério Público do Trabalho para emissão de parecer.

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

 

2.1. Da manifestação ministerial

 

O Ministério Público do Trabalho atua no presente processo como fiscal do ordenamento jurídico, com fulcro nos

artigos 127 e 129 da Constituição Federal, no artigo 83 da Lei Complementar nº 75/93, no artigo 5º, §1º, da Lei nº 7.347/85, no artigo 92

da Lei nº 8.078/90 e no art. 82 do CPC.

 

O Parquet, além de custos legs, como mero guardião da lei, pode e deve ser guardião do direito ou do justo,

verdadeiro custos iuris. Nessa qualidade, o MPT possui, entre outras, a atribuição de acompanhar a ação, zelando pela busca da

celeridade processual, produção de provas e outras diligências necessárias ao bom e necessário esclarecimento do litígio, visando
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proteger os interesses metaindividuais.

 

Assim, tomando-se por base a natureza dos interesses sobre os quais versa a presente demanda, entende-se

justificada a atuação deste Órgão Ministerial, nos termos dos artigos supramencionados.

 

2.2. Das questões preliminares

 

Da Ilegitimidade do Sindicato Autor

 

A Ré, preliminarmente, afirma que o Sindicato não possui legitimidade para a propositura da ação sob o argumento de

que o Autor não provou possuir registro sindical junto ao Ministério da Justiça, requisito obrigatório para figurar no polo ativo da

demanda representando seus filiados.

 

Razão lhe assiste.

 

Sabe-se que o registro sindical é o ato que confere efetiva legitimação ao Sindicato para representar a categoria

respectiva.

 

A obrigatoriedade do registro perante o Ministério da Justiça não constitui mero formalismo, ou, ainda, interferência

estatal na autonomia sindical, mas, sim, medida que visa preservar o modelo sindical vigente no Brasil, que preconiza a unicidade

sindical, a base territorial mínima e a representação por categorias (inciso II, do art. 8º, da CF/88).

 

Nesse sentido, é o entendimento do C. TST:

 

Orientação Jurisprudencial n° 15 da SDC - Sindicato. Legitimidade "ad processum".

Imprescindibilidade do registro no Ministério do Trabalho. A comprovação da legitimidade "ad

processum" da entidade sindical se faz por seu registro no órgão competente do Ministério do

Trabalho, mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988.

 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.015/2014.

ILEGITIMIDADE "AD PROCESSUM". FALTA DE REGISTRO SINDICAL NO MINISTÉRIO DO

TRABALHO E EMPREGO (ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 15 DA SDC E SÚMULA 126,

DO TST). Não merece ser provido agravo de instrumento que visa a liberar recurso de revista que

não preenche os pressupostos contidos no art. 896 da CLT. Agravo de instrumento não provido"

(AIRR-1056- 15.2015.5.10.0010, 2ª Turma, Relatora Ministra Delaide Miranda Arantes, DEJT

01/03/2019)

 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA

LEI Nº 13.015/2014 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGISTRO SINDICAL -

ILEGITIMIDADE AD PROCESSUM. O Sindicato-Suscitante não trouxe aos autos documento

que comprove seu registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, o que enseja a

extinção do processo sem resolução do mérito. Precedentes da C. SDC. Inteligência da

Orientação Jurisprudencial nº 15 da SDC. AÇÃO COLETIVA - DIREITOS INDIVIDUAIS

HOMOGÊNEOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Os temas não estão prequestionados.

Agravo de Instrumento a que se nega provimento" (AIRR-1406-58.2015.5.23.0004, 8ª Turma,

Relatora Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DEJT 20/10/2017). (grifos nossos)

 

O posicionamento do STF também confirma a indispensabilidade de registro do Sindicato para defesa legítima e legal

de seus filiados:

 

Súmula 677 do STF – Incumbência do Ministério do Trabalho – Registro das entidades sindicais e

princípio da unicidade. Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho

proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Processual civil. Sindicato.

Legitimidade ativa. Registro junto ao Ministério do Trabalho e emprego. Necessidade.

Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STF; RE-AgR 740.434; Primeira Turma; Rel. Min.

Luiz Fux; DJE 05/04/2019). (grifos nossos)

 

Tem-se, assim, que somente após o referido registro no órgão administrativo pertinente é que o Sindicato se encontra

apto a representar a categoria econômica ou profissional.

 

No presente caso, conforme se depreende da atenta análise dos documentos que acompanham a peça de ingresso,

o Sindicato Autor não logrou comprovar a sua representatividade através da apresentação do registro sindical.

 

Com efeito, apenas foram juntados: ata de eleição e posse da diretoria e do conselho fiscal do sindicato dos

farmacêuticos do Estado do Acre para o triênio de 2018 a 2020 (ID. 255c061), comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da
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Pessoa Jurídica (ID. f60430d) e Estatuto Social (ID. 4e3ade3).

 

Portanto, com base nessas ponderações, o Ministério Público do Trabalho manifesta-se pelo acolhimento da

presente preliminar e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

 

Todavia, não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, passa-se ao exame do mérito.

 

3. DO MÉRITO

Sob a ótica do Sindicato Autor, a conduta da Ré em demitir sem justa causa os profissionais farmacêuticos que

percebem remuneração igual ou superior a R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) para a contratação de profissionais com

remuneração inferior aos empregados demitidos,  perfazendo um total de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), é prática abusiva,

precarizando o trabalho dos profissionais da categoria.

 

Alega que somente a partir do início da pandemia do Coronavírus a empresa acionada demitiu 11 (onze)

trabalhadores farmacêuticos. Assevera que a atividade econômica da demandada - comércio varejista de medicamentos - não se

contrai com a pandemia para justificar a rescisão contratual. Ao revés, tende a experimentar crescimento, com venda de remédios,

álcool em gel, máscaras e demais insumos farmacêuticos.

 

Defende que a atitude da empresa viola os fundamentos constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III,

Constituição Federal) e dos valores sociais do trabalho (art. 1º, III, Constituição Federal), assim como vulnera os objetivos

fundamentais da construção de uma sociedade justa e solidária (art. 3º, I, Constituição Federal) e da redução das desigualdades

sociais (art. 1º, III, Constituição Federal), porquanto implica em diminuição da capacidade financeira dos trabalhadores, aumentando a

pobreza e repercutindo negativamente no alimento e no sustento dos trabalhadores e seus dependentes.

 

Já de acordo com a Reclamada, o direito potestativo do empregador, derivado de seu direito fundamental de

propriedade e do valor da livre iniciativa (art. 3º, inc. IV; art. 5º, inc. XII; e art. 170, caput e incs. II e IV, todos da CF), autoriza a

despedida sem justa causa.

 

A Ré aduz que rescindiu sem justo motivo alguns contratos dos profissionais da área, assim como também ocorreu

com profissionais que exercem outras atividades na empresa. Assevera que, inexiste qualquer lei ou norma coletiva que implique na

garantia do emprego dos profissionais farmacêuticos desligados e que obedeceu a todos os ditames legais para a dispensa (carta de

aviso-prévio no prazo, pagamento de verbas de direito, anotação na CTPS, e etc.), razão pela qual entende que a prática realizada

constitui mero exercício regular de um direito.

 

Esclarece que, em março de 2019, iniciou a implantação de Plano de Cargos e Salários do Grupo Econômico onde

instituiu nova tabela com a estrutura de cargos e referências salariais, subsidiando os atos relativos à administração dos mecanismos

de evolução da carreira profissional dos empregados, conforme PCS de ID. 5f06b33.

 

Pois bem.

 

A legislação trabalhista assegurou ao empregador o poder regulamentar, que consiste na prerrogativa de definir, em

norma interna, as condições em que o trabalho dos seus empregados será executado e também uma política própria de remuneração.

 

Não há vedação, em nosso ordenamento jurídico, a que o empregador organize seus cargos, funções e salários

através de quadro de carreira ou norma empresarial, onde fiquem estabelecidos programas padronizados, regras definidas, com a

descrição das atribuições específicas e requisitos mínimos exigidos, além da estipulação dos salários a serem observados em cada

nível estabelecido e da definição de critérios de transposição entre planos de carreira e salários anteriores.

 

Para elaboração de tal plano também é assegurado ao empregador utilizar critérios de conveniência e oportunidade,

sobre os quais não deve o Judiciário se imiscuir, salvo em caso de flagrante ilegalidade, pois o jus variandi do empregador encontra

seu limite apenas nas normas consolidadas e nas cláusulas inseridas nos contratos de trabalho dos empregados, nos  que gerem ao

empregado prejuízo, direto ou indireto, com as normas empresariais, regulamentos do empregador ou plano de cargos e salário.

 

Na hipótese dos autos, houve a implantação de uma nova política salarial pela empresa com a instituição do Plano de

Cargos e Salários – PCS, passando a existir 02 (dois) cargos de Farmacêuticos (AT e RT), com atribuições e responsabilidades

diversas, conforme Anexo IV do PCS:
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Os profissionais são admitidos na função e referência salarial, conforme o Anexo II do PCS:

 

 

 

 

 

 

Verifica-se, portanto, que a edição do referido plano de cargos e salários, com a remodelação de funções e

referências remuneratórias acima, trata-se de alteração perpetrada dentro do poder diretivo empresarial.

 

Contudo, embora reste patente que a conduta da empresa, ainda que apoiada no jus variandi, atingiu diretamente os

trabalhadores que auferiam maiores remunerações, a indicar possível conduta discriminatória, as provas coligidas aos autos não

foram suficientes, por si sós, para configurar que as demissões efetuadas tiveram caráter discriminatório.

 

Como é sabido, incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, de forma que deve comprovar a

verdade das alegações deduzidas por ele em Juízo, nos moldes traçados pelo art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

 

A CLT, por sua vez, em seu art. 818, determina que a prova das alegações incumbe à parte que as fizer.

 

Esses dispositivos legais representam a materialização da máxima segundo a qual o ordinário se presume, o

extraordinário se prova.

 

Ocorre que, no caso concreto, o sindicato profissional não se desincumbiu de seu ônus, uam vez que aa prova

produzida não foi suficiente para comprovar as alegações deduzidas em juízo.

 

Assim sendo, não tendo o autor se desincumbido de seu ônus probatório, a improcedência dos pedidos formulados,

por insuficiência de provas, constitui medida que se impõe de acordo com a ordem jurídica pátria.

 

Nesse aspecto, importa destacar que, enquanto no âmbito do processo individual a coisa julgada encerra seus limites

objetivos no conteúdo do dispositivo da sentença, revelando seus limites subjetivos, em regra, àqueles que foram partes do processo

no qual foi proferida a decisão, na jurisdição coletiva, em virtude de suas próprias peculiaridades, o instituto da coisa julgada sofre

adaptações.

 

Dessa forma, o art. 16 da Lei nº 7.347/85 estabelece expressamente que, em demandas de natureza coletiva, a
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sentença fará coisa julgada erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em

que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.

 

De fato, no processo coletivo, a coisa julgada opera-se “secundum eventum probationis”, ou seja, de acordo com o

resultado da prova.

 

Assim, considerando a relevância social desse tipo de demanda, evita-se, por exemplo, o conluio entre as partes,

impedindo que a demanda seja propositadamente mal proposta ou instruída, com o reprovável objetivo de obter, a todo custo, a

sentença de improcedência.

 

Frise-se, todavia, que com tal argumento não se está sugerindo que tal conduta tenha sido adotada na presente ação.

 

Ademais, para a tutela de direitos coletivos, a coisa julgada também se opera “secundum eventum litis” e “in utilibus”,

vez que dependente das circunstâncias e do próprio resultado da lide. Nessa esteira, havendo procedência da demanda ou face à

improcedência fundada em provas suficientes, operar-se-á coisa julgada; caso contrário, havendo improcedência por falta de provas,

poderá ser proposta outra ação, com base em prova nova.

 

Portanto, a improcedência da demanda por insuficiência probatória não impedirá que o próprio sindicato, caso

disponha de prova nova, ajuíze nova ação para pleitear o mesmo pedido.

 

Logo, não tendo o Sindicato Autor se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, o Ministério Público do

Trabalho opina pela improcedência dos pedidos principais, por insuficiência de provas, na forma do art. 16, da Lei nº 7.347/1985.

 

4. DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, manifesta-se o Ministério Público do Trabalho pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa

suscitada pelo Réu, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

 

Na hipótese de restar superada a preliminar arguida, opina, no mérito, pela improcedência do pedido autoral, ante a

insuficiência probatória, o que não impedirá a propositura de outra demanda com idêntico fundamento, em caso de nova prova, nos

termos do art. 16, da Lei nº 7.347/1985.

 

 

Nesses termos, é o parecer.

 

 

Rio Branco/AC, 07 de dezembro de 2020.

 

 

(assinado digitalmente)

Marielle Rissanne Guerra Viana Cardoso

PROCURADORA DO TRABALHO
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO 
4ª VARA DO TRABALHO DE RIO BRANCO 

 ACPCiv 0000323-44.2020.5.14.0404
AUTOR: SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO ACRE 
RÉU: J CRUZ LTDA 

Vistos os autos. 

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo SINDICATO DOS

FARMACÊUTICOS DO ESTADO ACRE – SINDIFAC em face de J CRUZ LTDA

(Farmácia do Consumidor), sob a alegação de que a parte ré está

promovendo demissões em massa de forma ilegal.

O autor não provou a regularidade do registro sindical junto ao

órgão competente, requisito indispensável para figurar no polo

ativo da demanda, nos termos do entendimento da OJ nº 15 da SDC do

Tribunal Superior do Trabalho.

A ausência de apresentação do registro sindical dá ensejo a

extinção do processo por ilegitimidade ativa, conforme fundamentado

no parecer do Ministério Público do Trabalho de ID 0ed79f8.

Ante o exposto, declaro a ilegitimidade ativa do SINDIFAC, razão

pela qual julgo extinta sem resolução de mérito a presente Ação

Civil Pública, com fundamento no artigo 485, VI/CPC.

Custas pelo autor, no importe de R$ 5.760,00, arbitrados com base

no valor dado à causa. Isento, nos termos do artigo 18 da nº lei

7347/85.

Intimem-se as partes e o MPT desta decisão.

Averiguada a inexistência de pendências, arquivem-se os autos.

RIO BRANCO/AC, 25 de fevereiro de 2021.
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CAROLLINE REBELLATO SANCHES

Juiz(a) do Trabalho Substituto(a)
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 4ª 

VARA DO TRABALHO DE RIO BRANCO/ACRE 

 

 

Processo nº 0000323-44.2020.5.14.0404 

 

SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO ACRE - SINDIFAC, 

já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe por seu advogado, abaixo 

assinado, proposta em face de J CRUZ LTDA, inconformado, data venia, com a 

sentença proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, vem interpor RECURSO 

ORDINÁRIO, com espeque no art. 895 da CLT, e fundamentos nas razões anexas, 

requerendo, após cumpridas as formalidades de estilo, sejam os autos remetidos à 

superior instância para julgamento. 

 

Pede-se, ainda, a notificação da recorrida para apresentar as respectivas 

contrarrazões e, após, remeta os autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região 

para processamento e julgamento do presente recurso. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

Rio Branco, 10 de março de 2021. 

 

CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE 

OAB/BA 14.134 
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Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Presidente do Tribunal Regional do 

Trabalho da 14ª Região. 

 

RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO 

Recorrente: SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO ACRE - 

SINDIFAC 

Recorrida: J CRUZ LTDA 

Processo de origem nº: 0000323-44.2020.5.14.0404 

 

RAZÕES DO RECORRENTE 

 

Colenda Turma, 

Eméritos Desembargadores, 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

 

Salienta-se que o Recurso Ordinário é devidamente tempestivo, haja vista que o 

prazo para interpor e contra-arrazoar todos os recursos trabalhistas é de oito dias (art. 6º 

da Lei nº 5.584/70). 

Assim, considerando que a publicação da sentença ocorreu na data 26/02/2021, vez 

que contada a partir do primeiro dia útil seguinte a publicação, esta medida é tempestiva. 

1. PREMILINARMENTE  

1.1      DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA  

O autor é associação sindical sem fins lucrativos e não tem condição de arcar com 

pagamento das custas processuais sem comprometer a sua atividade de defesa da 

categoria, tendo em vista dificuldades financeiras que enfrenta no momento, em especial, 

decorrente da pandemia que assola a economia mundial.  

Número do processo: 0000323-44.2020.5.14.0404
Número do documento: 21031014442200600000014260324

https://pje.trt14.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21031014442200600000014260324
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 10/03/2021 14:44:44 - ced6eb4

ID. ced6eb4 - Pág. 2

Fls.: 118



 

Como cediço, os artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil conferem 

direito à gratuidade da justiça às pessoas com insuficiência de recursos para pagamento 

das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, in verbis: 

 

"Art. 98. 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. 

 

Sobre este tema, o STF decidiu: 

 

"EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Lei 1.060, de 1950. C.F., art. 5º, 

LXXIV. I. - A garantia do art. 5º, LXXIV -- assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -- não 

revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos 

necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita 

pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não 

permite vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua 

família. Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro no 

espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de 

todos à Justiça (C.F., art. 5º, XXXV). II. - R.E. não conhecido." (RE 

205746, CARLOS VELLOSO, STF). 

 

No mesmo sentido, o Tribunal Regional da 5ª Região já decidiu: 

 

"JUSTIÇA GRATUITA. SINDICATO SUBSTITUTO 

PROCESSUAL. O benefício da Justiça Gratuita de que trata a Lei 

1060/50 é dirigido a todos que buscam a tutela judiciária, sejam 

pessoas físicas ou pessoas jurídicas, com arrimo no princípio 

constitucional que garante o acesso ao judiciário e ainda o duplo grau 

de jurisdição. 
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Em se tratando de pessoa jurídica sem fins lucrativos, como é o caso 

dos sindicatos, a declaração de pobreza supre a exigência legal, 

equiparando-a a pessoa física, diversamente do que acontece com as 

pessoas jurídicas com fins lucrativos, quando há a necessidade da 

parte requerente comprovar a miserabilidade. Todavia, demonstrada a 

inveridicidade das alegações de carência financeira do sindicato, não. 

(TRT da 5ª Região - Ac. Nº 1.330/pode ser deferida a benesse 06 4ª T. 

Proc. nº 00125-2005-134-05-01-3 - AI Rel. Dês. Valtércio Oliveira).  

 

Diante do exposto, requer, com base no art. 5º, LXXIV, da CF, na Lei 5.584/1970 

e art. 790, § 3º, da CLT, a concessão da gratuidade da justiça. 

 

2. MÉRITO DA SENTENÇA RECORRIDA  

 

2.1      LEGITIMIDADE DA ENTIDADE REPRESENTATIVA 

 

Merece reforma a decisão que entendeu pela ilegitimidade do sindicato autor. Nos 

exatos termos da sentença, vejamos:  

“ [...] O autor não provou a regularidade do registro sindical junto ao 

órgão competente, requisito indispensável para figurar no polo ativo da 

demanda, nos termos do entendimento da OJ nº 15 da SDC do Tribunal 

Superior do Trabalho. 

A ausência de apresentação do registro sindical dá ensejo a extinção do 

processo por ilegitimidade ativa, conforme fundamentado no parecer do 

Ministério Público do Trabalho de ID 0ed79f8. 

 

Ante o exposto, declaro a ilegitimidade ativa do SINDIFAC, razão pela 

qual julgo extinta sem resolução de mérito a presente Ação Civil 

Pública [...]” 

 

Temerária e incorreta a decisão do juízo a quo ao extinguir o feito sem resolução 

do mérito alegando unicamente a falta de registo sindical.  
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De início, sabe-se que incube ao Estado preservar o princípio da unicidade 

sindical, uma vez que a Constituição Federal veda, nos termos de seu artigo 8º, II, a 

criação de mais de uma organização sindical representativa de semelhante categoria 

profissional ou econômica na mesma base territorial, a qual não pode ser inferior a um 

município. 

 Diante dessa limitação constitucional, destaca-se que o SINDIFAC, é o o 

único representante da classe no estado do Acre, logo, em plena observância do 

princípio da unicidade.  

Ato contínuo, quanto à jurisprudência recente da Corte Superior e do Supremo 

Tribunal Federal referindo-se à aquisição da personalidade jurídica do sindicato e, 

portanto, da sua personalidade sindical, cumpre expor a decisão unânime da 8ª Turma da 

corte, em acórdão da lavra da ministra Dora Maria da Costa:  

[...] Assim, a aquisição da personalidade jurídica pela entidade sindical 

dá-se antes do seu registro no Ministério do Trabalho e Emprego, ou 

seja, a proteção ao dirigente sindical já se impõe no processo de criação 

da entidade respectiva.[...] (TST - RR: 9772320175120006, Relator: 

Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 03/04/2019, 8ª Turma, Data 

de Publicação: DEJT 05/04/2019) 

Notório que não foram poucas as decisões de turmas anexadas ao acórdão 

supracitado que protegem a liberdade sindical, inclusive, com extensão de garantia de 

estabilidade a dirigentes, ainda que os sindicatos não tenham “registro” perante o 

Ministério do Trabalho. Vejamos: 

"1. A constituição de um sindicato posto culmine no registro no 
Ministério do Trabalho (STF, MI 144, 3.8.92, Pertence, RTJ 
147/868) a ele não se resume: não é um ato, mas um processo. 2. Da 
exigência do registro para o aperfeiçoamento da constituição do 
sindicato, não cabe inferir que só a partir dele estejam os seus dirigentes 
ao abrigo da estabilidade sindical: é interpretação pedestre, que esvazia 
de eficácia aquela garantia constitucional, no momento talvez em que 
ela se apresenta mais necessária, a da fundação da entidade de classe." 
(SRF-RR-205.107-1, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 25/9/1998) 
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Nessa senda, são exatos termos do Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho 

(TST-AIRR-130127-38.2015.5.13.0026,7ª Turma, DEJT de 17/2/2017), “A criação do 

sindicato da categoria profissional conclui-se apenas com o seu registro no Ministério do 

Trabalho. Todavia, o registro afigura-se meramente declaratório da existência da 

citada pessoa jurídica de direito privado, cuja personalidade jurídica é adquirida 

desde o arquivamento de seu ato constitutivo no Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas. [...]”. (grifo nosso). 

Igualmente, in verbis: 

No entanto, na linha da jurisprudência sedimentada nesta Corte, a 

ratio essendi que anima as liberdades constitucionais das 

associações sindicais não é o seu registro, mas o momento de sua 

efetiva fundação. Embargos conhecidos e desprovidos." (TST-E-ED-

RR-261600-83.2007.5.12.0050, Rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, 

SDI-1, DEJT de 13/10/2017). (grifo nosso).  

De todo o exposto, frágil se mostra o argumento do juízo a quo.  

O que se registra dos julgados da Corte Superior é que, diante do fato de que os 

trabalhadores formarão sindicatos e elegerão seus dirigentes no exercício da liberdade 

sindical (Convenção 87 da OIT e proclamada no artigo 8º, caput da Constituição 

Federal), o reconhecimento de estabilidade independe de um aspecto puramente legal, 

portanto, a entidade sindical é legítima para participar de negociações coletivas e 

celebrar acordos coletivos de trabalho. 

Em virtude dessas considerações, extrai-se que a ausencia do registro sindical 

perante o Ministério do Trabalho e Emprego não é ato constitutivo da entidade sindical, 

mas apenas um meio para aferição da unicidade sindical, portanto, a constituição de 

entidade sindical se dá com o simples registro no cartório de pessoas jurídicas, 

considerando o principio da autonomia organizacional previsto no art. 8º, l, da 

Constituição Federal.  
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Nos autos de origem, portanto, resta perfeitamente demonstrado o comprovante 

de inscrição e de situação no cadastro nacional da pessoa jurídica  (ID. F60430d), bem 

como, o Estatuto Social da SINDIFAC (ID.4e3ade3), ata de eleição e posse da diretoria 

evidencia  a sua  sua legitimidade “ad causam”. 

 

Mais uma vez, evoca-se a jurisprudência que só reforça o equívoco latente do 

juizo a quo:  

SINDICATO. DESNECESSIDADE DE REGISTRO NO 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. LEGITIMIDADE 

ATIVA. O Tribunal Regional considerou o sindicato é parte ilegítima 

para postular indenização pela falta de concessão integral do intervalo 

intrajornada, visto que ainda não detinha registro, como entidade 

sindical, no Ministério do Trabalho e Emprego na época do ajuizamento 

da reclamação. Entretanto, esta Corte superior já decidiu no sentido 

de ser prescindível o registro de sindicato no MTE como condição 

para atuar como substituto processual, na medida em que se 

considera que a entidade sindical adquire personalidade jurídica 

com o anterior registro de seus atos constitutivos no Cartório de 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Precedentes. Decisão regional 

que merece reparos. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - 

RR: 945006220095150014, Relator: Jose Roberto Freire Pimenta, Data 

de Julgamento: 02/09/2015, 2ª Turma).  

 

A linha de raciocínio expendida é mesma do Supremo Tribunal Federal, quanto 

ao posicionamento no sentido de que o registro do sindicato no Cartório de Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas é o bastante para que este adquira sua personalidade jurídica. 

Cita-se: 

"LEGITIMIDADE - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - 

SINDICATO -REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. A 

legitimidade de sindicato para atuar como substituto processual no 
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mandado de segurança coletivo pressupõe tão somente a existência 

jurídica, ou seja, o registro no cartório próprio, sendo indiferente 

estarem ou não os estatutos arquivados e registrados no Ministério 

do Trabalho." (RE 370834-MS, 1ª Turma. Rel. Min. MARCO 

AURÉLIO, DJe de 26/9/2011)" 

 

Diante todo o exposto, imperiosa a reforma da decisão para determinar a 

legitimidade ativa do presente sindicato.  

 

3. DA NATUREZA ASSOCIATIVA DO AUTOR  

Em breve síntese, a Ação Civil Pública proposta pelo Sindicato autor postula, em 

tutela de urgência, a reintegração imediata dos profissionais dispensados sem justa causa 

a partir de 21/01/2020 e que se rescinda novos contratos durante a pandemia de COVID-

19 por parte da Requerida.  

 

Ademais, a demandada promove a desvalorização da categoria dos farmacêuticos 

com práticas abusivas com a classe ao dispensar imotivadamente profissionais cuja 

remuneração é igual ou superior a R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) para a 

contratação de profissionais com remuneração R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais). 

 

Com relação ao tema aludido, o que se busca com a presente ação é a defesa 

de direitos dos empregados da ré determináveis, quais sejam, farmacêuticos, ligados 

por circunstância de fato – dispensa sem justa causa. 

A Constituição Federal é expressa em dispor que constitui função institucional 

dos sindicatos a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, 

inclusive em questões judiciais ou administrativas (art. 8º, III). Assim, quando um 

sindicato ajuiza Ação Civil Pública perante esta Justiça Especializada, o faz com espeque 

no preceito constitucional acima c/c art. 5º da Lei nº 7347/85, objetivando a proteção dos 

direitos constitucionais e interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, 

difusos e coletivos, desde, é claro, que essa proteção seja decorrente das relações de 

trabalho. 
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Nesse sentido, assinala-se a natureza associativa do autor, o que o legitima 

para o ajuizamento da ação, independentemente de registro de registro sindical.   

Não observou o D. Juízo a quo que a ação civil pública não precisa ser 

manejada especificamente por um Sindicato, podendo ser proposta e tendo 

legitimidade ativa os entes públicos e associações privadas que preencham os 

requisitos previstos na Lei nº 7.347/85, como ocorre no caso concreto em questão, 

consoante demonstrado na petição inicial.  

Os legitimados ativos, como se chamam as pessoas que podem propor a Ação, 

são dados pela já citada Lei nº 7.347/85, em seu art. 5º: 

Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 

I – o Ministério Público;  

II – a Defensoria Pública;  

III – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;  

IV – a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de 

economia mista; 

 V – a associação que, concomitantemente:  

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil 

Aqui se trata da adequação de grupos na defesa de interesses comuns. A dinâmica 

de exercício de liberdade e autonomia na forma de expressão coletiva deve ser observada 

não pelo seu aspecto formal de representação, mas pela legitimidade de sua atuação, 

capaz de justificar a segurança jurídica nas negociações coletivas e como arma jurídica 

do Estado e das associações contra os causadores de danos públicos, sejam eles o próprio 

Estado ou um particular.  

 É a jurisprudência:  
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A jurisprudência do c. STJ e desta e. Corte firmou-se no sentido de que 

o sindicato/associação regularmente constituído e em normal 

funcionamento tem legitimidade para postular em juízo em nome da 

categoria, na qualidade de substituto processual, independentemente de 

autorização expressa ou relação nominal dos substituídos, bastando a 

existência de cláusula específica no respectivo estatuto. [...] (TRF-1 - 

AC: 61920620094013900, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

REYNALDO FONSECA, Data de Julgamento: 02/12/2014, SÉTIMA 

TURMA, Data de Publicação: 12/12/2014) 

Considerando os dispositivos legais supramencionados, bem como o estatuto 

social (ID. 4e3ade3) juntado com a exordial, verifica-se não só a legitimidade do autor 

para figurar no pólo ativo da presente demanda, mas também seu interesse de agir, 

já que a instituição está identificada, por princípio, como defensora dos interesses 

indisponíveis da categoria a que representa. 

Estão, assim, presentes, de forma explícita, as condições da ação e os pressupostos 

processuais objetivos e subjetivos; ressalvada pela natureza associativa do autor.  

 

4. REVELIA 

O marco temporal é fundamental para a prática de atos dentro de um processo, a 

rigidez dos prazos definitivos é explicitada e o acolhimento da contestação fora do prazo 

estatuído, traduz em dilação de prazo peremptório, o que claramente é vedado pelo 

ordenamento jurídico.  

Conforme evidenciado nos autos do processo de origem, foi declarada 

a revelia da acionada no despacho de ID. 9dbe711: “Considerando que a ré foi citada e 

deixou o prazo transcorrer, declaro in albis a revel nos termos do artigo 344 do CPC”.  

           Apesar disto, sem prejuízo da revelia, houve a inclusão do feito na pauta 

de audiências de conciliação. Neste ínterim, acionada formulou requerimento 

de desconsideração da revelia, conforme ID. 5397c92 (págs. 89 e segs. PDF), no 
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entanto, o Juiz reservou-se para apreciar este requerimento após a audiência, 

consoante ID.5d0f90c. 

           A empresa por sua vez, litigando de má fé, aproveitou-se da oportunidade da 

audiência conciliatória, e apresentou a contestação de ID. 55b9351 (pág. 94 PDF), 

acompanhada de documentos e alegam que a citação deveria ter sido pessoal e por isso, 

fazia jus de novo prazo para sua contestação, subvertendo a ordem processual, vez que 

não se tratava de uma audiência inicial, o conciliador recebeu a contestação e 

concedeu prazo para manifestação da parte autora.  

Como cediço, no processo do trabalho a citação postal é válida, uma vez que no 

art. 841, § 1º, elegeu a via postal para notificação, fato incontroverso que a parte adversa 

foi devidamente citada, compulsando os autos nota-se que a AR foi efetivada, inclusive 

com certidão (Id. 88e6fe9) conforme consulta do site dos Correios, atendendo 

perfeitamente aos ditames da citação na ação civil publica. 

Inegável que a citação foi recebida conforme o registro postal juntado aos autos, a 

propósito, a empresa não nega o recebimento da citação postal no seu endereço, e em 

que pese devidamente citada para contestar e prestar depoimento pessoal, sob pena 

de revelia e confissão, ausentou-se do seu direito legal.  

Decidir de forma diversa é afrontar diretamente o nosso sistema 

constitucional que assegura o devido procedimento legal e o principio da celeridade 

processual.  

Resta incontroverso que é suficiente a citação pelo correio, sendo 

desnecessária a pessoalidade da ciência dada à parte, cujo propósito é garantir 

maior rapidez ao andamento do processo, os requisitos de validade da citação estão 

limitados à remessa da segunda via da petição inicial, via notificação postal, para o 

endereço correto da ré (aquele constante dos seus estatutos), presumindo-se devidamente 

recebida após 48 horas de sua expedição (Súmula nº 16 do C. TST).  A simples alegação 

que a ciência deveria ser pessoal ou por pessoa autorizada, não afasta a revelia e a 

confissão, quando houve regular notificação.  

A jurisprudência é uníssona: 
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ORDINÁRIO APRESENTADO 

PELA REQUERIDA. NULIDADE PROCESSUAL NÃO 

CONFIGURADA. CITAÇÃO VÁLIDA. 1. Na situação ora 

examinada, não há de se cogitar da hipótese de ausência de citação, 

porquanto, inequivocamente, revela-se válida a consulta realizada 

nos site dos correios sobre a entrega de correspondência registrada, 

com o realce de que, a teor da Súmula 16 do TST, "Presume-se 

recebida a notificação 48 (quarenta e oito) horas depois de sua 

postagem. O seu não-recebimento ou a entrega após o decurso desse 

prazo constitui ônus de prova do destinatário". 2. Inviável se mostra 

acolher os argumentos externados pela requerida, no sentido de que seu 

controle interno de correspondências não detectou o recebimento da 

notificação, considerando tratar-se de mera gestão unilateral por ela 

efetuada. Recurso improvido, no aspecto. (Processo: ROT - 0001160-

74.2018.5.06.0313, Redator: Ana Claudia Petruccelli de Lima, Data de 

julgamento: 24/10/2019, Quarta Turma) 

A acionada foi devidamente citada para contestar quedou-se inerte quanto ao seu 

direito de contestar, transcorrendo “in albis” o prazo legal. Como resultado da sua 

inércia, fez nascer a preclusão, e consequentemente a vedação da prática do ato, 

conforme dito acima e prescrito no art. 223 do CPC. 

Por essas razões, cristalina a imposição dos efeitos da revelia ao Reclamado. 

5. CONCLUSÃO  

Diante de todo o exposto, requer o conhecimento e o provimento do presente 

Recurso Ordinário, com a consequente reforma da decisão, acolhendo na integralidade os 

pleitos acima mencionados. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Rio Branco, 10 de março de 2021. 

CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE 

OAB/BA 14.134 
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA FEDERAL DA 4ª VARA DO 

TRABALHO DE RIO BRANCO – AC. 

 

 

 

 

Processo no 0000323-44.2020.5.14.0404 

 

 

 

 

J CRUZ LTDA, já devidamente qualificada nos autos da Ação 

Civil Pública em epígrafe, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, 

por intermédio de sua advogada, que a esta subscreve, apresentar  

 

 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ORDINÁRIO 
 

 

Interposto pelo SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO 

ESTADO ACRE - SINDIFAC, igualmente já qualificado, cujas Razões seguem 

anexas, requerendo, pois, que após as diligências de estilo, sejam as mesmas 

remetidas ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região para 

apreciação. 

Nestes termos, 

Pede Deferimento. 

Rio Branco/AC, 22 de março de 2021. 

 

 

Stela Maris Vieira Mendes  

OAB/AC 2.906 
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CONTRARRAZÕES AO RECURSO ORDINÁRIO 

 

 

RECORRENTE: SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO ACRE - 

SINDIFAC 

RECORRIDO: J CRUZ LTDA  

PROCESSO No: 0000323-44.2020.5.14.0404, 4ª Vara do Trabalho de Rio 

Branco - Acre 

 

Egrégio Tribunal, 

Colenda Turma. 

 

I – DA SÍNTESE DOS AUTOS 

O Recorrente SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO 

ESTADO ACRE – SINDIFAC, propôs Ação Civil Pública em face da empresa 

Recorrida, sob a alegação de que a Recorrida estaria promovendo a desvalorização 

da categoria dos farmacêuticos por estar demitindo reiteradamente os 

profissionais que percebem salário mensal de R$ 3.700,00 (três mil reais), para 

contratar outros profissionais com salário mensal de R$ 1.600,00 (um mil e 

seiscentos reais), com Tutela de Urgência para reintegrar os trabalhadores 

demitidos e para determinar a abstenção de realização de novas demissões sem 

justa causa, com os seguintes pedidos:  

1) Concessão a liminar da tutela de urgência, ante o direito 

acima suscitado, com a determinação de que a acionada 

proceda a REINTEGRAÇÃO imediata de todos/as os/as 

trabalhadores/as farmacêuticos/as despedidos sem justa 

causa a partir de 20/01/2020, bem como que seja determinado 

que a ré se ABSTENHA de rescindir os contratos de trabalho de 

seus/suas empregados/as farmacêuticos/as durante a 

pandeia da COVID-19, sob pena de multa de R$ 100.000,00 

(cem mil reais), revertidas 50% aos/às trabalhadores/as 
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vitimados/as e 50% a entidade sindical autora, pedido este no 

valor de R$ 100.000,00. 

2) Citação da ré para responder aos termos da presente 

ação, sob pena de revelia e confissão; 

3) Condenação da ré à obrigação de fazer consistente em 

reintegrar todos/as os/as trabalhadores/as farmacêuticos/as 

despedidos sem justa causa a partir de 20/01/2020, com 

consequente pagamento dos salários, férias, 13º salário, FGTS 

e demais vantagens referentes ao período do afastamento, ou, 

em ordem sucessiva, condenação da acionada ao pagamento 

de indenização por dano moral no valor equivalente a 10 (dez) 

vezes a última remuneração de cada um dos trabalhadores 

farmacêuticos demitidos a partir de 20/01/2020, pedido este 

no valor de R$ 90.000,00;  

4) Condenação da ré ao pagamento de indenização ao 

Sindicato Autor no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 

como medida reparatória e pedagógica, decorrente da 

demissão sistematizada e reiterada sem ouvir o sindicato, 

menosprezando o ente sindical e afrontando a norma do art. 8º, 

inciso III, da Constituição Federal, em conduta evidentemente 

antissindical, que enseja indenização reparatória e pedagógica, 

pedido este no valor de R$ 50.000,00. 

5) Condenação da ré ao pagamento dos honorários 

advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o 

proveito econômico decorrente dessa causa, no valor de R$ 

48.000,00. 

Em Decisão preliminar de ID. 87e7381, o MM. Juízo a quo 

indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendido e no mesmo ato determinou a 

citação da Recorrida. 

Na sequência, ante a juntada aos autos de print screen do sítio 

eletrônico dos Correios em que se tinha a informação de que o objeto havia sido 

entregue ao destinatário, considerou-se que a Recorrida foi citada para contestar 
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o feito e quedou-se inerte, já que nada apresentou ao final do prazo e em 

decorrência disso foi declarada a sua revelia nos termos do artigo 344 do CPC (ID. 

9dbe711). 

Por conta disso, a Recorrida apresentou manifestação de ID. 

5397c92, requerendo a desconstituição da revelia com a abertura de novo prazo 

para apresentação de contestação, tendo em vista que não foi citada pessoalmente 

por meio de representante legal ou procurador e em seguida apresentou 

Contestação (ID. 55b9351), alegando preliminarmente a ilegitimidade do 

Recorrente, considerando que não possui registro junto ao Ministério da Justiça 

ou no antigo Ministério do Trabalho e Emprego, e,  no mérito, requerendo a 

improcedência da presente ação. 

Após, realizou-se a audiência de conciliação, tendo sido 

rejeitada a proposta conciliatória (ID.  9c9e304) e na mesma ocasião apresentado 

manifestação oral pela Recorrida, reiterando a inexistência de comprovação nos 

autos pelo Recorrente do registro da entidade sindical. 

O Recorrente, por sua vez, apresentou manifestação em ID. 

c16ddf1.  

Posteriormente, os autos foram remetidos ao Ministério 

Público do Trabalho para emissão de parecer, o qual se manifestou pelo 

acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa do Recorrente e/ou pela 

improcedência do pedido Autoral, diante da insuficiência probatória (ID. 0ed79f8).  

Em decorrência, determinou o MM. Juízo a quo a intimação 

do Recorrente para comprovar seu registro sindical (ID. 70b697c), o qual mesmo 

devidamente intimado, quedou-se.  

Assim, em ID. b7c865d o MM. Juízo a quo prolatou r. Sentença 

declarando a ilegitimidade ativa do Recorrente, julgando extinta sem resolução de 

mérito a presente Ação Civil Pública, com fundamento no artigo 485, VI/CPC. 

Inconformado, o Recorrente apresentou Recurso Ordinário, 

pugnando pela reforma da Sentença, motivo pelo qual se contrarrazoa 
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II - DA DESNECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA 

A - Da ilegitimidade da entidade representativa  

O Recorrente insurge-se quanto a r. Sentença, alegando, 

inicialmente, que o registro sindical perante o Ministério do Trabalho e Emprego, 

hoje Ministério da Justiça, não é ato constitutivo da entidade sindical, mas apenas 

um meio para aferição da unicidade sindical, posto que a constituição e a 

personalidade jurídica se dão com o simples registro no Cartório de Pessoas 

Jurídicas e por isso é legítimo a figurar no polo ativo da presente demanda. 

Todavia, diferentemente do aduzido pelo Recorrente, é 

imperioso ressaltar que, o registro sindical perante o Ministério da Justiça ou de 

outro Ministério competente não se trata de mero formalismo, mas de ato que 

legitima o sindicato à representação da categoria respectiva.  

Assim, pois, é a Orientação Jurisprudencial 15 da SDC do C. 

TST, vejamos:  

Orientação Jurisprudencial n° 15 da SDC - Sindicato. 

Legitimidade "ad processum". Imprescindibilidade do registro 

no Ministério do Trabalho. A comprovação da legitimidade 

"ad processum" da entidade sindical se faz por seu 

registro no órgão competente do Ministério do Trabalho, 

mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

(grifou-se) 

Nesse sentido, também, é o entendimento da jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal, que confirma que a legitimidade dos sindicatos 

para representação de determinada categoria depende do registro no Ministério 

competente, em observância ao princípio da unicidade sindical, insculpido no art. 

8º, II da CF.  

Isso, porque, o ato de registro no órgão Ministerial é ato 

administrativo vinculado que complementa e aperfeiçoa a existência legal da 

entidade sindical, mediante resolução fundamentada, em que deve ser observada 

a exigência de regularidade, autenticidade e representação, sem o qual não 
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alcança o sindicato o direito de ação em juízo, ante a ausência da indispensável 

representatividade da categoria.  

Destaca-se os seguintes arestos:  

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 

16.10.2018. CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SINDICATO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO 

TRABALHO. SÚMULA 677/STF. 1. O entendimento adotado 

pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão 

agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito 

deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a 

legitimidade dos sindicatos para representar 

determinada categoria depende de registro regular no 

Ministério do Trabalho, em observância ao princípio 

constitucional da unicidade sindical. 2. As razões do agravo 

regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos 

que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que 

se nega provimento, com previsão de aplicação da multa 

prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 

5º, do mesmo dispositivo. Majoração de honorários em ¼ (um 

quarto), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC”. Observação - 

Acórdão(s) citado(s): (SINDICATO, LEGITIMIDADE ATIVA, 

REGISTRO, MINISTÉRIO DO TRABALHO) AI 820650 AgR (1ªT), 

ARE 722245 AgR (1ªT), RE 740434 AgR (1ªT). Número de 

páginas: 12. Análise: 22/08/2019, BMP. (grifou-se) 

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito 

Constitucional. Negativa de prestação jurisdicional. Não 

ocorrência. Sindicato. Representação da categoria. Registro no 

Ministério do Trabalho e Emprego. Necessidade. Precedentes. 

1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante 

decisão suficientemente motivada (AI nº 791.292-QO-RG, 

Relator o Ministro Gilmar Mendes). 2. A orientação firmada 
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no Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser o 

registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e 

Emprego o ato que o legitima à representação de 

determinada categoria. 3. Agravo regimental não provido. 

(ARE 834.700-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 

de 21/8/2015). (grifou-se) 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

Processual civil. Sindicato. Legitimidade ativa. Registro 

junto ao Ministério do Trabalho e emprego. Necessidade. 

Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Agravo regimental 

desprovido. (STF; RE-AgR 740.434; Primeira Turma; Rel. Min. 

Luiz Fux; DJE 05/04/2019). (grifou-se)  

A propósito, transcreve-se, a orientação da Súmula 677 

daquele e. Sodalício:  

Súmula 677 do STF – Incumbência do Ministério do Trabalho 

– Registro das entidades sindicais e princípio da unicidade. Até 

que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do 

Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar 

pela observância do princípio da unicidade.  

Em semelhante intelecção, eis a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 

APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535. 

INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS 

ARTS. 45 DO CÓDIGO CIVIL, 240, I, DA LEI N. 8.112/90, 5º, V, 

a, DA LEI N. 7.347/85 E 74 DA LEI N. 9.430/96. INCIDÊNCIA, 

POR ANALOGIA, DA SÚMULA N° 282/STF. AUSÊNCIA DE 

COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. 

APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. SINDICATO. 
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LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E DO EMPREGO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE 

SINDICAL. CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, 

§ 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 

DESCABIMENTO. I - (...). V – É pacífico o entendimento no 

Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é 

indispensável o registro do Sindicato no Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) para ingresso em juízo na 

defesa de seus filiados. VI – (…).” (STJ, 1ª Turma, AgInt no 

REsp n° 1575221/DF, Relª Minª Regina Helena Costa, DJe 

12/06/2019) (grifou-se) 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

FEDERAÇÃO SINDICAL. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO NO 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE. 

RECURSO PROVIDO. 1. ‘É indispensável o registro do 

Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 

para ingresso em juízo na defesa de seus filiados’ (EREsp 

510.323/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 19/12/2005, DJ 20/03/2006, p. 176). 2. Agravo 

interno provido”. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 

1084130/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Rel. p/ 

Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018) (grifou-se) 

Logo, somente após o referido registro no órgão administrativo 

pertinente é que o sindicato se encontra apto a representar a categoria.  

No caso em particular, contudo, como se pode observar pela 

simples análise dos autos, o Recorrente não comprovou o seu devido registro, do 

contrário, apenas alega não ser o registro necessário para configuração da sua 

legitimidade ativa e assim não provou a sua representatividade, necessária para 
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a aferição da sua capacidade processual ativa.  

Dessa forma, é inconteste que o Recorrente não possui 

legitimidade para figurar no polo ativo desta Ação, razão pela qual deve ser 

mantida a r. Sentença em todos os seus termos.  

B – Da alegada natureza associativa   

Sob outro vértice, o Recorrente defende ser legítimo a figurar 

no polo ativo da presente Ação, por representar seus filiados enquanto 

associação, independente de registro sindical, por força do art. 5º da Lei nº 

7.347/85. 

Acontece, Nobres Julgadores, que mesmo que os sindicatos 

sejam legitimados ativos por analogia extensiva as associações, haja vista que 

não constam expressamente nominados no art. 5º da Lei nº 7.347/85, o 

Recorrente atua nos autos como substituto processual e, portanto, como firmado 

na jurisprudência deve possuir registro sindical competente para garantir a sua 

legitimidade ativa. 

Destaca-se as seguintes jurisprudências, que apesar de não 

serem do âmbito trabalhista, analisaram casos semelhantes de discussão sobre 

a legitimidade dos sindicatos nas Ações Civis Públicas:  

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA 

AJUIZADA POR SINDICATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

ILEGITIMODADE ATIVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO 

SINDICAL. REQUISITO NECESSÁRIO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. (TJ-PR – APL: 0013474-02.2017.8.16.0170 PR – 

Rel. Des. Carlos Mansur Arida – Data de Julgamento: 

26.02.2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

27.02.2020) (grifou-se) 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA- EXTINÇÃO DA 

AÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO ANTE A ILEGITIMIDADE 

ATIVA – SINDICATO- NECESSIDADE DE REGISTRO NO 
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 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PARA COMPROVAÇÃO DA 

UNICIDADE SINDICAL- PRECEDENTES DO STF E STJ- 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É 

imprescindível a existência do cadastro no 

Ministério da Economia (ou no órgão previsto em lei) 

para legitimar a entidade sindical ao exercício da 

representatividade da categoria profissional, 

conforme inteligência da Súmula n. 677 do STF e 

precedentes do STF e STJ. Trata-se de imposição da 

própria Constituição Federal (art. 8º, I da CF/88) para 

garantir a unicidade e a regularidade dos atos 

constitutivos. (N.U 1054149-56.2019.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, 

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, 

Publicado no DJE 12/11/2020) (grifou-se) 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. INDEFERIMENTO. DEMANDA PROPOSTA 

POR SINDICATO DE EMPREGADOS. AUSÊNCIA DE 

PROVA DO REGISTRO E VALIDADE DA ENTIDADE NO 

MINISTÉRIOS DO TRABALHO E EMPREGO. 

ILEGITIMIDADE RECURSAL. PRECEDENTES: ARE 

834700 AgR; ARE 722245 AgR  PRETENSÃO QUE AO 

IMPUGNAR A VALIDADE DE EDITAL LANÇADO PARA A 

SELEÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA 

ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR TUTELA 

OS INTERESSES DE SOMENTE UMA PARCELA DA 

CATEGORIA EM PREJUÍZO DE SEUS DEMAIS FILIADOS. 

CONFLITO DE INTERESSES. ILEGITIMIDADE RECURSAL. 

RECURSO NÃO CONHECIDO. (Classe: Agravo de 

Instrumento, Número do Processo: 0018432-

62.2017.8.05.0000, Relator(a): REGINA HELENA RAMOS 
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 REIS, Publicado em: 21/11/2018) 

Portanto, em que pese o Recorrente contenha natureza 

associativa, não é legitimo a figurar no polo ativo desta Ação, pelo que mantida 

deve ser a r. Sentença a quo. 

C – Da alegada revelia  

Por fim, aduz o Recorrente ser cristalina a imposição dos 

efeitos da revelia a Recorrida, o que a Recorrida não pode concordar. 

Segundo o Código de Processo Civil, que se aplica à Ação Civil 

Pública, nos termos do art. 19 da Lei no 7.347/85, a citação deverá ser pessoal ou 

por representante legal:   

Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser 

feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, 

do executado ou do interessado. 

Isto é, a citação não se dá por qualquer pessoa estranha, mas 

tão-somente de forma pessoal e por representante legal. 

No caso em particular, contudo, considerou-se citada a 

Recorrida pelo simples recebimento postal de encaminhamento de citação no seu 

endereço, independente de quem tenha recebido, visto que sequer foi colacionado 

aos autos o AR devidamente assinado, com o nome da pessoa que assinou, que 

importante se faz ressaltar, não foi o representante legal da Recorrida.  

Deste modo, a citação da Recorrida não se deu pelos termos 

do Código de Processo Civil, já que não restou demonstrado nos autos que se deu 

de forma pessoal ou por representante legal.   

Assim, evidente que a Recorrida nunca chegou a ser citada a 

integrar a relação processual e por isso não pode ser declarada a sua revelia.  

Ademais, mesmo que em remota hipótese, o que não se 

acredita, seja considera a revelia da Recorrida, tal fato não garante a presunção 

absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo Recorrente, eis que a presunção é 

Número do processo: 0000323-44.2020.5.14.0404
Número do documento: 21032215593260400000014340202

https://pje.trt14.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21032215593260400000014340202
Assinado eletronicamente por: STELA MARIS VIEIRA MENDES - 22/03/2021 16:00:26 - fbc8b7b

ID. fbc8b7b - Pág. 11

Fls.: 139



Stela Maris Vieira mendes – OAB/AC 2906 
 

 

 

Via Chico Mendes, nº 3570, sala 05 (Auto Posto Amapá), Areal - CEP 69906-119, na cidade de 

Rio Branco - AC - E-mail: stelamarisadv@hotmail.com; (68)99941-8753 

1

2 
 tão somente material. 

Isso significa que, mesmo diante da revelia, as alegações 

formuladas pelas partes serão submetidas à análise do julgador em confronto com 

todas as provas carreadas aos autos, para formar o seu convencimento. Assim, o 

singelo fato da revelia não torna o Recorrente vencedor da causa e nem implica a 

procedência do pedido inicial.  

Entendimento esse, pacificado na jurisprudência. Cita-se, por 

exemplo, o disposto pelo ministro Raul Araújo no Agravo Regimental no Agravo 

em Recurso Especial 204908-RJ, julgado pela 4ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) em dezembro de 2014:  

Os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, 

tampouco implicam renúncia a direito ou a automática 

procedência do pedido da parte adversa. Acarretam 

simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos 

alegados pelo autor. 

Dessa forma, mesmo que a Recorrida fosse considerada revel, 

caberia ao Recorrente comprovar os fatos alegados, é o que se extrai do inc. IV do 

art. 345 do CPC: 

Art. 345.  A revelia não produz o efeito mencionado no 

art 344 se: 

IV – as alegações de fato formuladas pelo autor forem 

inverossímeis ou estiverem em contradição com prova 

constante dos autos. 

Destaca-se, ainda, que por força do art. 373 do CPC, a prova 

das alegações incumbe à parte que as fizer.  

Ocorre que, no caso concreto, o Recorrente não desempenhou 

o seu ônus probatório, já que colacionou aos autos tão-somente um contracheque 

e dois avisos prévios, que não são suficientes para comprovar as alegações 

deduzidas em juízo, de modo que, indeferido deve ser o seu pleito inicial. 
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 Dito isso, mesmo que a Recorrida seja considerada revel, o 

pedido inicial não pode ser julgado procedente, ante a insuficiência probatória por 

parte do Recorrente.  

III - DO PEDIDO 

Diante de todo o exposto, requer seja MANTIDA na íntegra o 

proferido pelo MM. Juízo a quo, negando-se provimento ao recurso interposto 

pelo Recorrente. 

Termos em que, 

Pede e espera deferimento. 

Rio Branco-AC, 22 de março de 2021. 

 

 

Stela Maris Vieira Mendes  

OAB/AC 2.906 
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ADVOGADOS:             CLÁUDIO SANTOS DE ANDRADE E OUTROS

RECORRIDA:               J CRUZ LTDA

ADVOGADA:                STELA MARIS VIEIRA MENDES

RELATOR:                    DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO GOMES LÔBO

 

 

 

RECURSO ORDINÁRIO. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA.
PRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO NO MTE. A legitimidade ativa
do sindicato independe de registro no Ministério do Trabalho e Emprego,
cujo escopo é a garantia da unicidade sindical. Logo, a ausência de
registro ministerial não inibe a legitimidade sindical, quando demonstrada
por outros meios, como o registro em Cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas.

 

 

 

1 RELATÓRIO

Trata-se de recurso ordinário interposto pelo SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO

ESTADO ACRE (ID. ced6eb4) em face da r. sentença proferida em 25-2-2021 pela juíza substituta

Carolline Rebellato Sanches atuando na 4ª Vara do Trabalho de Rio Branco - AC (ID. b7c865d), que

extinguiu a ação, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

O sindicato, em seu apelo, busca o reconhecimento de sua legitimidade e ativa, bem como a

aplicação da revelia à reclamada.

Contrarrazões pela reclamada pelo desprovimento do recurso do sindicato.
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2 FUNDAMENTOS

2.1 Admissibilidade

Por presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ordinário e das respectivas

contrarrazões.

2.2 Mérito

2.2.1 Da legitimidade do sindicato

Argui o sindicato que incube ao Estado preservar o princípio da unicidade sindical, uma vez que

a Constituição Federal veda, nos termos de seu artigo 8º, II, a criação de mais de uma organização

sindical representativa de semelhante categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, a

qual não pode ser inferior a um município.

Afirma, contudo, que o SINDIFAC é o único representante da classe no estado do Acre, em

plena observância do princípio da unicidade e que o registro afigura-se meramente declaratório da

existência da citada pessoa jurídica de direito privado, cuja personalidade jurídica é adquirida desde o

arquivamento de seu ato constitutivo no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

Aponta que, diante do fato de que os trabalhadores formarão sindicatos e elegerão seus

dirigentes no exercício da liberdade sindical (Convenção 87 da OIT e proclamada no artigo 8º, "caput" da

Constituição Federal), o reconhecimento de estabilidade independe de um aspecto puramente legal,

portanto, a entidade sindical é legítima para participar de negociações coletivas e celebrar acordos

coletivos de trabalho.

Indica que a ausência do registro sindical perante o Ministério do Trabalho e Emprego não é ato

constitutivo da entidade sindical, mas apenas um meio para aferição da unicidade sindical, portanto, a

constituição de entidade sindical se dá com o simples registro no cartório de pessoas jurídicas,

considerando o princípio da autonomia organizacional previsto no art. 8º, l, da Constituição Federal.

Afirma que resta perfeitamente demonstrada, por meio do comprovante de inscrição e de

situação no cadastro nacional da pessoa jurídica (ID. F60430d), bem como pelo Estatuto Social da

SINDIFAC (ID. 4e3ade3), ata de eleição e posse da diretoria, a sua legitimidade "ad causam".

Requer o reconhecimento da legitimidade ativa. Ainda, busca a imposição da revelia à

reclamada,

A magistrada "a quo" extinguiu a ação, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

Vistos os autos.

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo SINDICATO DOS
FARMACÊUTICOS DO ESTADO ACRE - SINDIFAC em face de J CRUZ
LTDA (Farmácia do Consumidor), sob a alegação de que a parte ré está
promovendo demissões em massa de forma ilegal.
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O autor não provou a regularidade do registro sindical junto ao órgão competente,
requisito indispensável para figurar no polo ativo da demanda, nos termos do
entendimento da OJ no 15 da SDC do Tribunal Superior do Trabalho.

A ausência de apresentação do registro sindical dá ensejo a extinção do processo
por ilegitimidade ativa, conforme fundamentado no parecer do Ministério Público
do Trabalho de ID 0ed79f8.

Ante o exposto, declaro a ilegitimidade ativa do SINDIFAC, razão pela qual julgo
extinta sem resolução de mérito a presente Ação Civil Pública, com fundamento
no artigo 485, VI/CPC.

Custas pelo autor, no importe de R$ 5.760,00, arbitrados com base no valor dado
à causa. Isento, nos termos do artigo 18 da no lei 7347/85.

Intimem-se as partes e o MPT desta decisão.

Averiguada a inexistência de pendências, arquivem-se os autos.

Pois bem.

O sindicato juntou Estatuto Social (ID. 4E3ade3), registrado em Cartório de Registro Civil das

Pessoas JurÍdicas, comprovante de inscrição e situação cadastral - CNPJ (ID. f60430d) e Ata de Posse de

seus diretores (ID. 255C061). Incontroversa, ainda, a ausência de registro do sindicato no Ministério do

Trabalho e Emprego.

A Constituição de 1988 consagrou a autonomia e a liberdade sindical, eliminando a intervenção

estatal na organização sindical, ao tempo em que manteve o princípio da unicidade sindical e a

organização por categorias econômica e profissional.

É notório que os sindicatos passam a ter personalidade jurídica a partir do momento da inscrição

de seus atos constitutivos em registro civil.

Já o registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego, no entendimento deste Relator,

tem caráter formal, prescindível, eis que a constituição sindical independe de autorização do Estado,

conforme preceitua a Constituição Federal em seu art. 8º.

Ora, a finalidade precípua do seu registro é a fiscalização da unicidade sindical, conforme

preceitua a Súmula n. 677 do STF, "litteris":

INCUMBÊNCIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - REGISTRO DAS
ENTIDADES SINDICAIS E PRINCÍPIO DA UNICIDADE. Até que lei venha a
dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das
entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.

No caso concreto, contudo, não há indícios de que houve infração ao princípio da unicidade. Na

verdade, a ofensa ao mencionado princípio sequer foi objeto na fundamentação da contestação da

reclamada.

Em que pese a OJ. n. 15 do SDC dispor acerca da necessidade do registro sindical no órgão

ministerial, a SDC também já se posicionou no sentido de ser possível a comprovação de legitimidade do

sindicato por outros meios que não o registro ministerial.
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Resta incontroverso que o sindicato autor encontra-se registrado em Cartório de Registro Civil

das Pessoas Jurídicas desde 2010. Não há, portanto, dúvida de que, no presente caso, a arguição de

ilegitimidade do sindicato é baseada em mero formalismo burocrático, sendo vedada a intervenção na

organização sindical, em respeito ao disposto no art. 8º, I, da Constituição Federal.

Este é, inclusive, o entendimento do E. TST:

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.
ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014.
LEGITIMIDADE AD PROCESSUM. REGISTRO SINDICAL. O Tribunal
Regional, ao manter a sentença, determinou não ser necessária a juntada da
certidão cadastral do sindicato expedida pelo Ministério do Trabalho, tendo em
vista que "a documentação existente nos autos demonstra, à saciedade, a
personalidade sindical do autor". Esta Corte, por intermédio da Orientação
Jurisprudencial 15 da Seção Especializada em Dissídios Coletivos, consolidou o
entendimento no sentido de que "a comprovação da legitimidade 'ad processum'
da entidade sindical se faz por seu registro no órgão competente do Ministério do
Trabalho ". Entretanto, a própria SDC já se posicionou no sentido de admitir a
possibilidade de a entidade sindical comprovar sua legitimidade por outros meios
que não a apresentação do registro no órgão competente do Ministério do
Trabalho e Emprego. Nesse contexto e, não havendo no v. acórdão recorrido
menção quanto à natureza da documentação que, segundo entendeu o e. TRT,
comprovou a legitimidade do sindicato autor, inviável se torna o processamento
da revista, ante o obstáculo da Súmula nº 126 desta Corte. Agravo não provido.
[...] (Processo TST-Ag-AIRR n. 0002459-43.2014.5.02.0441; 5ª Turma; Relator:
Ministro Breno Medeiros; data da publicação/fonte: DEJT de 30-11-2018);

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ASSISTÊNCIA
SINDICAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. Extrai-se da
fundamentação do acórdão que o fato de não haver comprovação do registro do
sindicato dos servidores públicos do Município de Bom Jesus no Ministério do
Trabalho e Emprego não impede sua representatividade, pois -não compete ao
Poder Judiciário legislar, estabelecendo exigências e limitações que a lei não
prevê-. Assim, ilesos os arts. 8º, I e II da CF/88, 512 e 558 da CLT e 18 do CC e
inservíveis os arestos trazidos ao confronto, nos termos da alínea -a- do art. 896
da CLT e da Súmula 296 do TST. Agravo de instrumento conhecido e não
provido ."(AIRR-1631-72.2010.5.22.0104, Rel. Min. Dora Maria da Costa, 8ª
Turma, DEJT 12-4-2013);

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
DESPACHO MANTIDO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A despeito
das razões expostas pela parte agravante, merece ser mantido o despacho que
negou seguimento ao Recurso de Revista, pois subsistentes os seus fundamentos.
Ademais, o Sindicato Agravado não figura como parte na presente demanda,
apenas atua na prestação de assistência judiciária. Logo, não há como reconhecer
ilegitimidade ativa -ad causam- do Sindicato que não age como substituto
processual, postulando em nome próprio, direito alheio. Assim, não se verifica a
apontada violação do art. 8.º, I e II, da Constituição Federal e dos arts. 512 e 558
da CLT. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido." (AIRR-1043-
65.2010.5.22.0104, Rel. Min. Maria de Assis Calsing, 4ª Turma, DEJT 12-4-
2013);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA -
DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. REGISTRO NO
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MINISTÉRIO DO TRABALHO. O art. 8º, I, da Constituição Federal veda ao
Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical,
estabelecendo que a fundação de sindicato prescinde de autorização estatal, salvo
o registro no órgão competente. O sindicato, portanto, adquire personalidade
jurídica com o registro de seus atos constitutivos no Cartório de Registro Civil
das Pessoas Jurídicas, sendo desnecessário o registro no Ministério do Trabalho.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (AIRR-780-33.2010.5.22.0104,
Rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 3ª Turma, DEJT 22-2-2013);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA -
DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. REGISTRO NO
MINISTÉRIO DO TRABALHO. O sindicato adquire personalidade jurídica com
o registro de seus atos constitutivos no Cartório de Registro Civil das Pessoas
Jurídicas. Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (AIRR-786-
40.2010.5.22.0104, Relator Ministro: Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira,
data de julgamento: 22-8-2012, 3ª Turma, data de publicação: 24-8-2012);

RECURSO DO RECLAMANTE. EXTINÇÃO DO CONTRATO.
ESTABILIDADE DIRIGENTE SINDICAL. SINDICATO REPRESENTATIVO.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DO SINDICATO NO MINISTÉRIO DO
TRABALHO NO MOMENTO DA DESPEDIDA. Ainda que o registro no
Ministério do Trabalho e Emprego possa ser considerado ato constitutivo da
personalidade sindical, tal circunstância não afasta o fato de que a constituição da
personalidade jurídica já tenha ocorrido com o registro no Cartório competente,
devendo a garantia dos dirigentes sindicais retroagir ao início do processo de
criação do ente sindical representativo da classe obreira. Trata-se de conferir
efetividade à norma constitucional que confere a imunidade estabilitária. Recurso
provido. (TRT-4 - RO: 00222213520155040221, Data de Julgamento: 30-11-
2017, 1ª Turma).

Logo, entendo comprovada a legitimidade ativa do sindicato, em consonância com o

entendimento jurisprudencial pátrio.

Forte nos argumentos supra, dou provimento ao apelo para, reformando a sentença, reconhecer a

legitimidade ativa do sindicato reclamante e determinar o retorno dos autos a origem para

prosseguimento ao feito, como entender de direito.

2.3 Conclusão

Dessa forma, conheço do recurso ordinário e, no mérito, dou-lhe provimento para, reformando a

sentença, reconhecer a legitimidade ativa do sindicato reclamante e determinar o retorno dos autos a

origem para prosseguimento ao feito, como entender de direito.

3 DECISÃO

ACORDAM os Magistrados integrantes da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª

Região, à unanimidade, conhecer do recurso ordinário; no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do

voto do Relator. Sessão de julgamento virtual realizada nos dias 14 a 19 de julho de 2021, na forma da

Resolução Administrativa n. 033/2019, disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho em

26-6-2019.

Porto Velho-RO, 19 de julho de 2021.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO 

E. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO. 

 

 

RO no 0000323-44.2020.5.14.0404 

Origem: 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região 

Recorrente: J CRUZ LTDA  

Recorrido: SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO ACRE – SINDIFAC 

 

 

 

J CRUZ LTDA, já devidamente qualificada nos autos da Ação 

Civil Pública em epígrafe, movida pelo SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO 

ESTADO ACRE – SINDIFAC, igualmente já qualificado, vem, respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência, por intermédio de sua advogada, devidamente 

constituída, que a esta subscreve, inconformada com o v. Acórdão proferido pelo 

TRT/14, interpor o presente   

 

RECURSO DE REVISTA 

 

Em conformidade com o disposto no artigo 896, da 

Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT e nos termos das razões em anexo, 

requerendo, pois, depois de cumpridas as formalidades legais, seja ordenada a 

remessa desses autos, juntamente com suas razões, ao Egrégio Tribunal Superior 

do Trabalho, a fim de que seja processado e julgado como de direito.  

Nestes termos, 

Pede Deferimento. 

Rio Branco-AC, 1 de outubro de 2021. 

 

Stela Maris Vieira Mendes  

OAB/AC 2.906 
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RAZÕES RECURSAIS 

 

RO no 0000323-44.2020.5.14.0404 

Origem: 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região 

Recorrente: J CRUZ LTDA  

Recorrido: SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO ACRE – SINDIFAC 

 

 

 

EGRÉGIO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

COLENDOS MINISTROS  

 Em que pese o brilhante saber jurídico dos Magistrados 

integrantes da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, 

prolatores do v. Acórdão recorrido, impõe-se a reforma do julgado pelas razões a 

seguir delineadas. 

 

I - DOS REQUISITOS COMUNS 

A - Tempestividade 

O v. Acordão proferido pela 2ª Turma do TRT/14 foi publicado 

no dia 29.07.2021 (quinta-feira), contudo, em razão da apresentação de Embargos 

Declaratórios, houve a interrupção do prazo recursal, assim, sendo a decisão que 

conheceu, mas não proveu os referidos embargos, publicada no dia 21.09.2021 

(terça-feira), iniciou-se a contagem do prazo recursal no dia 22.09.2021 (quarta-

feira), logo, o prazo fatal para a interposição do presente Recurso de Revista é o 

dia 01.10.2021 (sexta-feira). 

O presente Recurso, portanto, é tempestivo. 

B - Regularidade de representação 

A Recorrente está devidamente representada nestes autos pela 
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presente causídica, que fora regularmente constituída e investida de poderes 

através de procuração aportada ao ID. bdaa8d1. 

C - Preparo 

O preparo recursal como é sabido abrange o recolhimento das 

custas processuais e a efetivação do depósito recursal.  

O depósito recursal, destaca-se, todavia, não ostenta natureza 

de taxa judiciária, mas de garantia da futura e provável execução, na linha 

consolidada no item I da Instrução Normativa do Tribunal Superior do Trabalho 

nº 1/1993, assim, se não houver condenação a pagamento em pecúnia, descabe 

o seu recolhimento, segundo dispõe a Súmula nº 161 do TST.    

Nesse sentido, o seguinte precedente: 

I - AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECURSO DE REVISTA. DESERÇÃO. DEPÓSITO RECURSAL. 

AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PECÚNIA. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. SÚMULA 161 DO TST. Merece ser provido o agravo 

regimental para determinar o processamento do agravo de 

instrumento, diante de possível contrariedade à Súmula 161 do 

TST. Agravo regimental conhecido e provido. II - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DESERÇÃO. DEPÓSITO RECURSAL. 

AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PECÚNIA. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. SÚMULA 161 DO TST. O Juízo primeiro de 

admissibilidade denegou seguimento ao recurso de revista, por 

deserto. A sentença mantida pelo Tribunal Regional condenou 

a reclamada apenas em obrigações de fazer, não 

estabelecendo nenhuma condenação pecuniária que 

exigisse a garantia do juízo, sendo, portanto, inexigível o 

pagamento de depósito recursal, nos estritos termos da 

Súmula nº 161 do TST. Assim sendo, mostra-se pertinente o 

cabimento do recurso de revista, tendo em vista que não houve 

condenação em pecúnia, mas apenas multa para o caso de 

descumprimento da obrigação de fazer . Logo, aplica-se a OJ nº 
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282 da c. SDI-1 para prosseguimento no exame dos demais 

pressupostos do recurso de revista. [...] (AgR-AIRR-192-

37.2014.5.09.0657, Relator Ministro: Alexandre de Souza Agra 

Belmonte, 3ª Turma, Publicação: DEJT de 12/04/2019) 

No caso em especifico, a decisão combatida não é de cunho 

condenatório, portanto não há necessidade de a Recorrente fazer o depósito 

recursal.  

Por outro lado, o preparo foi realizado, mediante o pagamento 

das custas processuais, conforme comprovante ora anexado, não se cogitando, 

assim, de deserção.  

II - DA TRANCEDÊNCIA  

O presente recurso preenche o pressuposto recursal específico 

de transcendência, haja vista que a matéria aqui abordada induz reflexos gerais 

de natureza jurídica e econômica, já que trata da exigência ou não do registro de 

sindicatos no órgão ministerial competente para a aquisição da personalidade 

jurídica sindical/legitimidade processual, de modo que a natureza da decisão 

ultrapassa os limites meramente subjetivos em discussão no processo.  

Porquanto, há razões plausíveis para o seguimento do 

presente Recurso de Revista. 

III - DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS 

A - Do cabimento do presente recurso 

Os requisitos objetivos formais para análise do pleito recursal 

se mostram presentes, vez que o recurso é próprio e adequado à espécie, 

atendendo ao disposto no artigo 896, alíneas a e c, da Consolidação das Leis do 

Trabalho, in verbis:  

Art. 896. Cabe Recurso de Revista para Turma do Tribunal 

Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de 

recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais 
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Regionais do Trabalho, quando:  

a)  derem ao mesmo dispositivo de lei federal 

interpretação diversa da que lhe houver dado outro 

Tribunal Regional do Trabalho, no seu Pleno ou Turma, ou 

a Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do 

Trabalho, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme 

dessa Corte ou súmula vinculante do Supremo Tribunal 

Federal; 

(...) 

c) proferidas com violação literal de disposição de lei 

federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal.  

Veja-se, pois, que o atendimento às alíneas acima destacadas 

será demonstrado, à saciedade, no transcorrer da presente peça recursal, de 

modo a destacar decisão que interpreta de maneira diversa as questões havidas 

no caso em tela, ocasião em que também restarão ressaltados os dispositivos de 

lei violados. 

 No mais, restarão devidamente observadas as questões 

suscitadas nas Súmulas 221, 296, 337 do TST. 

B - DO PREQUESTIONAMENTO 

 

 As matérias abordadas nas presentes razões se encontram 

devidamente prequestionadas, uma vez que foram devidamente devolvidas ao 

Tribunal Regional e ventilada expressamente na decisão recorrida, bem como 

pronunciadas em decisão de Embargos de Declaração, motivo pelo qual mesmo 

caso não haja se pronunciado o TRT/14 sobre alguma tese em apreço, considera-

se presquestionada, conforme assevera a Súmula 297, item III, do TST. 

Os Acórdãos então recorridos deram interpretação diversa ao 

aos arts. 512 e 558, caput e § 1º, da CLT, e a Orientação Jurisprudencial 15 da 

SDC do C. TST. 
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Nesse enfoque, urge asseverar os trechos da decisão do v. 

Acórdão guerreado de julgamento do Recurso Ordinário, que alicerçam o 

conhecimento do presente recurso em face do prequestionamento da matéria em 

debate:  

É notório que os sindicatos passam a ter personalidade jurídica 

a partir do momento da inscrição de seus atos constitutivos em 

registro civil. 

Já o registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego, 

no entendimento deste Relator, tem caráter formal, prescindível, 

eis que a constituição sindical independe de autorização do 

Estado, conforme preceitua a Constituição Federal em seu art. 

8º. 

Assim, demostrado o atendimento formal ao requisito de 

admissibilidade de prequestionamento da matéria, nos termos do Art. 896, § 1°-

A, CLT, requer o recebimento e provimento do presente recurso.  

IV - DA SÍNTESE DOS AUTOS 

O Recorrido SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO 

ACRE – SINDIFAC, propôs Ação Civil Pública em face da empresa Recorrente, sob 

a alegação de que esta estaria promovendo a desvalorização da categoria dos 

farmacêuticos por estar demitindo reiteradamente os profissionais que percebem 

salário mensal de R$ 3.700,00 (três mil reais), para contratar outros profissionais 

com salário mensal de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), com Tutela de 

Urgência para reintegrar os trabalhadores demitidos e para determinar a 

abstenção de realização de novas demissões sem justa causa. 

Em Decisão preliminar de ID. 87e7381, o MM. Juízo a quo 

indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendido e no mesmo ato determinou a 

citação da Recorrente. 

Na sequência, ante a juntada aos autos de print screen do sítio 

eletrônico dos Correios em que se tinha a informação de que o objeto havia sido 
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entregue ao destinatário, considerou-se que a Recorrente foi citada para contestar 

o feito e quedou-se inerte, já que nada apresentou ao final do prazo e em 

decorrência disso foi declarada a sua revelia nos termos do artigo 344 do CPC (ID. 

9dbe711). 

Por conta disso, a Recorrente apresentou manifestação de ID. 

5397c92, requerendo a desconstituição da revelia com a abertura de novo prazo 

para apresentação de contestação, tendo em vista que não foi citada pessoalmente 

por meio de representante legal ou procurador e em seguida apresentou 

Contestação (ID. 55b9351), alegando preliminarmente a ilegitimidade do 

Recorrido, considerando que não possui registro junto ao Ministério da Justiça 

ou no antigo Ministério do Trabalho e Emprego, e, no mérito, requerendo a 

improcedência da presente ação. 

Após, realizou-se a audiência de conciliação, tendo sido 

rejeitada a proposta conciliatória (ID.  9c9e304) e na mesma ocasião apresentado 

manifestação oral pela Recorrente, reiterando a inexistência de comprovação nos 

autos pelo Recorrido do registro da entidade sindical. 

O Recorrido, por sua vez, apresentou manifestação em ID. 

c16ddf1.  

Posteriormente, os autos foram remetidos ao Ministério 

Público do Trabalho para emissão de parecer, o qual se manifestou pelo 

acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa do Recorrido e/ou pela 

improcedência do pedido Autoral, diante da insuficiência probatória (ID. 0ed79f8).  

Em decorrência, determinou o MM. Juízo a quo a intimação 

do Recorrido para comprovar seu registro sindical (ID. 70b697c), o qual mesmo 

devidamente intimado, quedou-se.  

Assim, em ID. b7c865d o MM. Juízo a quo prolatou r. Sentença 

declarando a ilegitimidade ativa do Recorrido, julgando extinta sem resolução de 

mérito a presente Ação Civil Pública, com fundamento no artigo 485, VI/CPC. 

Inconformado, o Recorrido apresentou Recurso Ordinário, o 
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qual fora dado provimento, reformando a r. Sentença, reconhecendo a sua 

legitimidade ativa e determinando o retorno dos autos a Vara de origem para 

prosseguimento do feito (ID. 2b6e87d).   

Todavia, em seguida, a Recorrente opôs Embargos de 

Declaração, ante a obscuridade do v. Acórdão supra, por basear a sua 

fundamentação em jurisprudências que se referem a mera assistência dos 

sindicatos nas lides e a direitos de estabilidade de dirigentes, assim como pela 

omissão ao não analisar os argumentos da Recorrente e também para fins de 

prequestionamento. 

Os referidos Embargos da Recorrente foram então analisados 

pela 2ª Turma do TRT/14, mas negado provimento (ID. Id:3f627c4).  

Ocorre que, a decisão proferida no v. Acordão de Recurso 

Ordinário, deve ser revista, pelos motivos que passa a expor.  

V - DAS RAZÕES DETERMINANTES PARA A REFORMA  

A - Da violação aos arts. 512 e 558, caput e § 1º, da CLT, 

e a Orientação Jurisprudencial 15 da SDC do C. TST. 

O Sindicato Recorrido, conforme restou consignado nos autos, 

não possui o registro sindical perante o Ministério do Trabalho e Emprego, hoje 

Ministério da Justiça, no entanto a 2ª Turma do TRT/14, ao proferir v. Acórdão 

sobre o Recurso Ordinário, reconheceu a sua legitimidade ativa, asseverando que 

os sindicatos passam a ter personalidade jurídica a partir do momento da 

inscrição de seus atos constitutivos em registro civil. 

Ocorre que, ao assim decidir, a 2ª Turma do TRT/14, 

transgrediu o disposto no artigo 512 e no artigo 558, caput e § 1º, da CLT, que 

expressamente aduzem que os sindicatos somente serão investidos nas 

prerrogativas, entre elas a de representação processual, quando registrados no 

órgão Ministerial competente, como vejamos: 

Art. 512 - Somente as associações profissionais 

constituídas para os fins e na forma do artigo anterior e 
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registradas de acordo com o art. 558 poderão ser 

reconhecidas como Sindicatos e investidas nas 

prerrogativas definidas nesta Lei. 

Art. 558 - São obrigadas ao registro todas as associações 

profissionais constituídas por atividades ou profissões 

idênticas, similares ou conexas, de acordo com o art. 511 e na 

conformidade do Quadro de Atividades e Profissões a que alude 

o Capítulo II deste Título. As associações profissionais 

registradas nos termos deste artigo poderão representar, 

perante as autoridades administrativas e judiciárias, os 

interesses individuais dos associados relativos à sua atividade 

ou profissão, sendo-lhes também extensivas as prerrogativas 

contidas na alínea "d" e no parágrafo único do art. 513.  

§ 1º O registro a que se refere o presente artigo competirá 

às Delegacias Regionais do Ministério do Trabalho e 

Previdência Social ou às repartições autorizadas em 

virtude da lei.   

Logo, o mero registro no cartório de Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, confere à entidade sindical apenas a existência legal da pessoa jurídica 

e respectiva publicidade, nos termos do art. 45 do Código Civil, inerente aos 

serviços registrais, conforme dispõe a lei no 6.015/73, pois segundo as disposições 

dos artigos alhures, até esse momento, a entidade tem EXCLUSIVAMENTE a 

característica de uma associação, NÃO havendo capacidade de representação de 

sua categoria. 

Não se confunde, portanto, o registro sindical no Ministério 

competente com a constituição da pessoa jurídica, ou com a aquisição de 

personalidade jurídica, eis que apesar de nascida a pessoa jurídica com o registro 

civil não estará apta a exercer toda e qualquer atividade. Todas as pessoas, físicas 

ou jurídicas, são, a priori, capazes para exercer suas atividades da vida civil, no 

entanto, há atividades que requerem requisitos específicos, habilitações, como no 

caso dos sindicatos, o registro no órgão Ministerial. 
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Não bastasse, ao ignorar a diretriz fixada pelos artigos 

supracitados, o Eg. Tribunal Regional contrariou entendimento uniforme desta 

Corte Superior, consubstanciado na Orientação Jurisprudencial da Seção de 

Dissídios Coletivos, sobre o tema, a qual dispõe: 

15. SINDICATO. LEGITIMIDADE "AD PROCESSUM". 

IMPRESCINDIBILIDADE DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DO 

TRABALHO.  (inserida em 27.03.1998) 

A comprovação da legitimidade "ad processum" da entidade 

sindical se faz por seu registro no órgão competente do 

Ministério do Trabalho, mesmo após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. 

Corroborando o entendimento acima esposado, colaciona-se 

os seguintes precedentes: 

"RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO 

NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. REPRESENTAÇÃO 

SINDICAL. AUSÊNCIA DEREGISTROSINDICAL NO MINISTÉRIO 

DO TRABALHO E EMPREGO. ILEGITIMIDADE AD PROCESSUM. 

Esta Corte Superior consagrou o entendimento de que o registro 

da entidade sindical no Ministério do Trabalho e Emprego é 

requisito indispensável para a aferição de sua legitimidade 

processual, conforme Orientação Jurisprudencial 15 da SDC. A 

decisão regional está em conformidade com a jurisprudência 

desta Corte. Assim, inviável o conhecimento do recurso de 

revista, ante os óbices do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula 

333 desta Corte. Recurso de revista de que não se conhece" (RR-

1020-29.2013.5.22.0003, 4ª Turma, Relator Ministro 

Alexandre Luiz Ramos, DEJT 24/08/2018). 

........................................................................... 

(...) ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - SINDICATO - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO 

DO TRABALHO. "A comprovação da legitimidade ' ad 
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processum' da entidade sindical se faz por seu registro no órgão 

competente do Ministério do Trabalho, mesmo após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988" (Orientação 

Jurisprudencial da SDC/TST nº 15). Recurso de revista 

conhecido e provido. Prejudicado o exame dos temas 

remanescentes." (RR - 506-75.2010.5.22.0102, Relator 

Ministro: Renato de Lacerda Paiva, Data de Julgamento: 

03/02/2016, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 

12/02/2016). 

Porquanto, é manifesto que o v. Acórdão guerreado ao 

reconhecer a legitimidade ativa do Sindicato Recorrido, além de violar os 

dispositivos de lei federal que explicitamente declaram que para que um sindicato 

tenha legitimidade processual para representar a sua categoria não basta o mero 

registro civil, mas o registro no Ministério competente, se opôs a interpretação da 

OJ n° 15 da SDC deste C. TST.  

Ora, Nobres Julgadores, o registro sindical perante o órgão 

ministerial não se trata de simples formalismo e sim de obrigatoriedade legal para 

alcançar a existência legal da entidade sindical e a legitimidade de representação 

da categoria.  

Nesse sentido a lição do doutrinador Ronaldo Lima dos Santos 

("Sindicato e ações coletivas". São Paulo: LTr, 2003, pp. 54/55), vejamos:  

(...) a mera inscrição no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

confere a personalidade jurídica a entidades sindicais, mas não 

a personalidade sindical", pois "esta é adquirida com o registro 

no Ministério do Trabalho, cuja competência residual 

remanesce, na falta de norma regulamentadora que a conceda 

a outro órgão. 

Por tudo isso o Recurso de Revista deve ser conhecido e 

provido, para que reforme o v. Acordão recorrido, declarando a ilegitimidade ativa 

ad processum do Sindicato Recorrido, por ter sido proferido em expressa violação 

aos dispositivos da lei federal e em oposição a OJ n° 15 da SDC deste C. TST. 
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B - Da divergência jurisprudencial  

Ao reconhecer a legitimidade ativa do Sindicato Recorrido, 

mesmo sem a existência de seu registro junto ao Ministério do Trabalho/Justiça 

o Eg. Tribunal Regional também deu interpretação divergente da proferida 

pela Primeira Turma do Tribunal Regional da 23ª Região, cujo Relator foi 

Tarcisio Regis Valente, no processo no 0000916-36.2015.5.23.0004, que em ação 

semelhante, ao interpretar o art. 8, inc. I, da CF, declarou a ilegitimidade ativa 

ad causam do sindicato que propôs ação como representante de sua categoria, 

sem possuir competente registro no órgão Ministerial. 

Para demonstrar a divergência, cita-se a seguir a emenda do 

aresto, obtida dos próprios autos do processo eletrônico a que se refere, perante 

o sítio do TRT/23 https://pje.trt23.jus.br/consultaprocessual/detalhe-

processo/0000916-36.2015.5.23.0004/2 (certidão do Acordão anexa): 

SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE 

REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. A teor do art. 8º, 

I, da CF, embora a fundação do ente sindical não dependa de 

autorização prévia do Estado, exige-se para tanto o seu registro 

no órgão competente. Nesse passo, a efetiva aquisição da 

personalidade jurídica sindical depende, além do simples 

registro do estatuto do sindicato no Cartório de Títulos e 

Documentos e de Pessoas Jurídicas, também do registro no 

órgão competente. Do exame dos autos infere-se que o Sindicato 

dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e do Ramo 

Financeiro no Estado de Mato Grosso - SEEB/MT não 

demonstrou possuir registro sindical, uma vez que trouxe à 

colação tão-somente ata de posse da sua atual diretoria 

executiva, o que atrai a aplicação do entendimento 

consubstanciado na OJ n. 15 da SDC do TST, que assim prevê: 

"A comprovação da legitimidade 'ad processum' da entidade 

sindical se faz por seu registro no órgão competente do 

Ministério do Trabalho, mesmo após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988", acarretando, assim, na extinção 
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do processo sem exame de mérito, com fulcro no art. 267, VI, do 

CPC/1973 (art. 485, VI, do NCPC), ante a ilegitimidade ativa ad 

causam do Sindicato Autor. (TRT da 23.ª Região; Processo: 

0000916-36.2015.5.23.0004; Data: 27-06-2016; Órgão 

Julgador: Gabinete da Presidência - Tribunal Pleno; 

Relator(a): TARCISIO REGIS VALENTE) 

Destaca-se, ademais, precisamente o trecho da integra do 

Acórdão supra no ponto que se instaura a divergência de interpretação ao art. 

8, inc. I, da CF:  

(...) Ora, a liberdade de fundação sindical, como direito de criar 

e constituir entes sindicais, é prevista no art. 8º, inc. I, da 

Constituição Federal de 1988, o qual dispõe que "a lei não 

poderá exigir autorização do Estado para a fundação de 

sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas 

ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização 

sindical". 

Assim, a despeito de a fundação do ente sindical não depender 

de autorização prévia do Estado, exige-se para tanto o seu 

registro no órgão competente. 

Nesse passo, a efetiva aquisição da personalidade 

jurídica sindical depende, além do simples registro do 

estatuto do sindicato no Cartório de Títulos e 

Documentos e de Pessoas Jurídicas, também no órgão 

competente. (...) (grifou-se) 

Isso, pois, dá o v. Acórdão recorrido interpretação oposta ao 

mesmo artigo ao analisar a suscitação de ilegitimidade ativa do Sindicato 

Recorrido por não possuir registro no Ministério competente, vejamos:  

(...) Resta incontroverso que o sindicato autor encontra-se 

registrado em Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

desde 2010. Não há, portanto, dúvida de que, no presente caso, 
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a arguição de ilegitimidade do sindicato é baseada em mero 

formalismo burocrático, sendo vedada a intervenção na 

organização sindical, em respeito ao disposto no art. 8º, I, da 

Constituição Federal. (...) 

Deste modo, restando demonstrada que o v. Acordão recorrido 

foi proferido com entendimento divergente de outro Tribunal quanto ao art. 8, 

inc. I, da CF, deve ser reformado no sentido de declarar a ilegitimidade ativa do 

Sindicato Recorrido, ante a falta de registro perante o órgão ministerial 

competente.  

VI - DO PEDIDO 

Ante ao todo o exposto, requer o conhecimento e provimento 

do presente Recurso de Revista, na integra, a fim de que seja reformado o v. 

Acordão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, 

para declarar a ilegitimidade ativa ad causam do Sindicado Recorrido, bem como 

para extinguir o processo.  

Termos em que, 

Pede e espera deferimento. 

Rio Branco-AC, 1 de outubro de 2021. 

 

 

Stela Maris Vieira Mendes  

OAB/AC 2.906 
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(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total
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Agravante: J CRUZ LTDA 

Advogada:  Dra. Stela Maris Vieira de Souza 

Agravado:  SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO ACRE 

Advogado:  Dr. Claudio Santos de Andrade 

GMABB/af 

 

D E C I S Ã O 

 

I – RELATÓRIO 

 

Contra a decisão proferida pelo Tribunal Regional, a qual negou 

seguimento ao recurso de revista, a parte interpõe o presente agravo de instrumento, 

sob alegação de que o apelo atendeu os pressupostos aludidos no art. 896 da CLT. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO  

 

CONHECIMENTO 

 

Atendidos os pressupostos extrínsecos recursais, CONHEÇO do 

agravo de instrumento. 

 

MÉRITO 
 

A Corte de origem, no exercício do juízo de admissibilidade, 

denegou seguimento ao recurso de revista, mediante os seguintes fundamentos: 

 

“Analisando os autos, constato a impossibilidade de ser processado o 

presente recurso de revista, porquanto, o Colegiado Regional, ao apreciar o 

recurso ordinário interposto pelo Sindicato no Id 915b834, conheceu do apelo 

e, no mérito, deu-lhe provimento para, "reformando a sentença, reconhecer a 

legitimidade ativa do sindicato reclamante e determinar o retorno dos autos a 

origem para prosseguimento ao feito, como entender de direito", reformando, 

pois, a r. decisão do Juízo de primeiro grau. 

Nesse contexto, melhor esclarecendo a questão posta ao crivo deste 

Juízo, peço vênia para transcrever a parte conclusiva do acórdão (Id 2b6e87d): 

"2.2.1 Da legitimidade do sindicato Evidencia-se, portanto, que a decisão 

censurada determinou o retorno dos autos a primeira instância para 
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reabertura da instrução processual e apreciação dos pedidos constantes na 

inicial. Assim, não se trata de decisão terminativa do feito, mas, sim, de 

natureza interlocutória. Logo, dessa decisão não cabe recurso de revista de 

imediato, ficando postergada a sua interposição, quando esgotada a 

jurisdição do Tribunal, em relação ao caso concreto. 

(...) O sindicato juntou Estatuto Social (ID. 4E3ade3), registrado em 

Cartório de Registro Civil das Pessoas JurÍdicas, comprovante de inscrição e 

situação cadastral - CNPJ (ID. f60430d) e Ata de Posse de seus diretores (ID. 

255C061). Incontroversa, ainda, a ausência de registro do sindicato no 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

A Constituição de 1988 consagrou a autonomia e a liberdade sindical, 

eliminando a intervenção estatal na organização sindical, ao tempo em que 

manteve o princípio da unicidade sindical e a organização por categorias 

econômica e profissional. 

É notório que os sindicatos passam a ter personalidade jurídica a partir 

do momento da inscrição de seus atos constitutivos em registro civil. 

Já o registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego, no 

entendimento deste Relator, tem caráter formal, prescindível, eis que a 

constituição sindical independe de autorização do Estado, conforme preceitua 

a Constituição Federal em seu art. 8º. 

Ora, a finalidade precípua do seu registro é a fiscalização da unicidade 

sindical, conforme preceitua a Súmula n. 677 do STF, "litteris": INCUMBÊNCIA 

DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - REGISTRO DAS ENTIDADES SINDICAIS E 

PRINCÍPIO DA UNICIDADE. Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao 

Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar 

pela observância do princípio da unicidade. 

No caso concreto, contudo, não há indícios de que houve infração ao 

princípio da unicidade. Na verdade, a ofensa ao mencionado princípio sequer 

foi objeto na fundamentação da contestação da reclamada. 

Em que pese a OJ. n. 15 do SDC dispor acerca da necessidade do 

registro sindical no órgão ministerial, a SDC também já se posicionou no 

sentido de ser possível a comprovação de legitimidade do sindicato por 

outros meios que não o registro ministerial. 

Resta incontroverso que o sindicato autor encontra-se registrado em 

Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas desde 2010. Não há, portanto, 

dúvida de que, no presente caso, a arguição de ilegitimidade do sindicato é 

baseada em mero formalismo burocrático, sendo vedada a intervenção na 

organização sindical, em respeito ao disposto no art. 8º, I, da Constituição 

Federal. 

Este é, inclusive, o entendimento do E. TST: AGRAVO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA 

DA LEI Nº 13.015/2014. LEGITIMIDADE AD PROCESSUM. REGISTRO SINDICAL. 

O Tribunal Regional, ao manter a sentença, determinou não ser necessária a 

juntada da certidão cadastral do sindicato expedida pelo Ministério do 

Trabalho, tendo em vista que "a documentação existente nos autos 
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demonstra, à saciedade, a personalidade sindical do autor". Esta Corte, por 

intermédio da Orientação Jurisprudencial 15 da Seção Especializada em 

Dissídios Coletivos, consolidou o entendimento no sentido de que "a 

comprovação da legitimidade 'ad processum' da entidade sindical se faz por 

seu registro no órgão competente do Ministério do Trabalho ". Entretanto, a 

própria SDC já se posicionou no sentido de admitir a possibilidade de a 

entidade sindical comprovar sua legitimidade por outros meios que não a 

apresentação do registro no órgão competente do Ministério do Trabalho e 

Emprego. Nesse contexto e, não havendo no v. acórdão recorrido menção 

quanto à natureza da documentação que, segundo entendeu o e. TRT, 

comprovou a legitimidade do sindicato autor, inviável se torna o 

processamento da revista, ante o obstáculo da Súmula nº 126 desta Corte. 

Agravo não provido. [[...] (Processo TST-Ag-AIRR n. 

0002459-43.2014.5.02.0441; 5ª Turma; Relator: Ministro Breno Medeiros; data 

da publicação/fonte: DEJT de 30-11-2018); AGRAVO DE INSTRUMENTO EM 

RECURSO DE REVISTA. ASSISTÊNCIA SINDICAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO 

SINDICATO. Extrai-se da fundamentação do acórdão que o fato de não haver 

comprovação do registro do sindicato dos servidores públicos do Município 

de Bom Jesus no Ministério do Trabalho e Emprego não impede sua 

representatividade, pois -não compete ao Poder Judiciário legislar, 

estabelecendo exigências e limitações que a lei não prevê-. Assim, ilesos os 

arts. 8º, I e II da CF/88, 512 e 558 da CLT e 18 do CC e inservíveis os arestos 

trazidos ao confronto, nos termos da alínea -a- do art. 896 da CLT e da Súmula 

296 do TST. Agravo de instrumento conhecido e não provido 

."(AIRR-1631-72.2010.5.22.0104, Rel. Min. Dora Maria da Costa, 8ª Turma, DEJT 

12-4-2013); AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. DESPACHO 

MANTIDO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A despeito das razões 

expostas pela parte agravante, merece ser mantido o despacho que negou 

seguimento ao Recurso de Revista, pois subsistentes os seus fundamentos. 

Ademais, o Sindicato Agravado não figura como parte na presente demanda, 

apenas atua na prestação de assistência judiciária. Logo, não há como 

reconhecer ilegitimidade ativa -ad causam- do Sindicato que não age como 

substituto processual, postulando em nome próprio, direito alheio. Assim, não 

se verifica a apontada violação do art. 8.º, I e II, da Constituição Federal e dos 

arts. 512 e 558 da CLT. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido." 

(AIRR-1043-65.2010.5.22.0104, Rel. Min. Maria de Assis Calsing, 4ª Turma, DEJT 

12-4-2013); AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - 

DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. REGISTRO NO MINISTÉRIO 

DO TRABALHO. O art. 8º, I, da Constituição Federal veda ao Poder Público a 

interferência e a intervenção na organização sindical, estabelecendo que a 

fundação de sindicato prescinde de autorização estatal, salvo o registro no 

órgão competente. O sindicato, portanto, adquire personalidade jurídica com 

o registro de seus atos constitutivos no Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, sendo desnecessário o registro no Ministério do Trabalho. Agravo de 
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instrumento conhecido e desprovido." (AIRR-780-33.2010.5.22.0104, Rel. Min. 

Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 3ª Turma, DEJT 22-2-2013); AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE 

DO SINDICATO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. O sindicato adquire 

personalidade jurídica com o registro de seus atos constitutivos no Cartório 

de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Agravo de instrumento conhecido e 

desprovido." (AIRR-786-40.2010.5.22.0104, Relator Ministro: Alberto Luiz 

Bresciani de Fontan Pereira, data de julgamento: 22-8-2012, 3ª Turma, data de 

publicação: 24-8-2012); RECURSO DO RECLAMANTE. EXTINÇÃO DO 

CONTRATO. ESTABILIDADE DIRIGENTE SINDICAL. SINDICATO 

REPRESENTATIVO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO SINDICATO NO MINISTÉRIO DO 

TRABALHO NO MOMENTO DA DESPEDIDA. Ainda que o registro no Ministério 

do Trabalho e Emprego possa ser considerado ato constitutivo da 

personalidade sindical, tal circunstância não afasta o fato de que a 

constituição da personalidade jurídica já tenha ocorrido com o registro no 

Cartório competente, devendo a garantia dos dirigentes sindicais retroagir ao 

início do processo de criação do ente sindical representativo da classe obreira. 

Trata-se de conferir efetividade à norma constitucional que confere a 

imunidade estabilitária. Recurso provido. (TRT-4 - RO: 

00222213520155040221, Data de Julgamento: 30-11-2017, 1ª Turma). 

Logo, entendo comprovada a legitimidade ativa do sindicato, em 

consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio. 

Forte nos argumentos supra, dou provimento ao apelo para, 

reformando a sentença, reconhecer a legitimidade ativa do sindicato 

reclamante e determinar o retorno dos autos a origem para prosseguimento 

ao feito, como entender de direito." Evidencia-se, portanto, que a decisão 

censurada determinou o retorno dos autos a primeira instância, para 

reabertura da instrução processual e apreciação dos pedidos constantes na 

inicial. 

Assim, não se trata de decisão terminativa do feito, mas, em verdade, de 

natureza interlocutória. Logo, dessa decisão não cabe recurso de revista de 

imediato, ficando postergada a sua interposição, quando esgotada a 

jurisdição do Tribunal, em relação ao caso concreto. 

Este entendimento está em conformidade com o disposto no art. 893, § 

1º, da CLT, o qual estabelece: "(...) Os incidentes do processo serão resolvidos 

pelo próprio Juízo ou Tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das 

decisões interlocutórias somente em recurso da decisão definitiva ". 

O egrégio Tribunal Superior do Trabalho objetivando dirimir as 

divergências de interpretações existente entre os Regionais, pacificou a 

questão editando a Súmula n. 214, nos seguintes termos: "Decisão 

Interlocutória. Irrecorribilidade, Nova redação. Res. 127/2005, DJ 14/03/2005. 

Na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as decisões 

interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão: 

a) de Tribunal Regional do Trabalho contrária à Súmula ou Orientação 

Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho; b) suscetível de impugnação 
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mediante recurso para o mesmo Tribunal; c) que acolhe exceção de 

incompetência territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional 

distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto 

no art. 799, § 2.º, da CLT." Dessa forma, impõe-se a denegação do recurso de 

revista, em virtude da natureza interlocutória do acórdão recorrido. 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso de revista, pelo 

fato de ser incabível à espécie, em face da Súmula n. 214 do e. TST” (fls. 

290/295).  

  
  

Ao exame.  

A decisão proferida pelo Tribunal Regional, objeto do recurso de 

revista, foi publicada na vigência da Lei nº 13.467/2017, estando o recurso sujeito à 

demonstração prévia de transcendência da causa, conforme estabelecido nos arts. 

896-A, § 1º, I a IV, da CLT, e 246 e 247 do RITST, que assim dispõem: 
 

Art.896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, 

examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos 

reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. (Incluído 

pela Medida Provisória nº 2.226, de 4.9.2001) 

§ 1o São indicadores de transcendência, entre outros: (Incluído pela Lei 

nº 13.467, de 2017) 

I - econômica, o elevado valor da causa; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 

2017) 

II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência 

sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; 

(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social 

constitucionalmente assegurado; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da 

legislação trabalhista. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

.............................................................................................................................. 

Art. 247. A aplicação do art. 896-A da CLT, que trata da transcendência 

do recurso de revista, observará o disposto neste Regimento, devendo o 

Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinar previamente 

de ofício, se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais 

de natureza econômica, política, social ou jurídica. § 1º São indicadores de 

transcendência, entre outros: 

I - econômica, o elevado valor da causa;  

II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência 

sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;  
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III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social 

constitucionalmente assegurado;  

IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da 

legislação trabalhista. 

 

Não obstante a argumentação deduzida nas razões recursais, a 

parte não demonstra o desacerto da decisão agravada quanto aos obstáculos de 

natureza jurídico-processual que ensejaram a inadmissão do recurso de revista 

interposto.   

No caso, o recurso de revista não oferece transcendência quanto 

aos reflexos de natureza econômica. 

Da mesma forma, não houve o desrespeito à jurisprudência 

sumulada desta Corte ou da Suprema Corte, de forma que não resulta demonstrada a 

transcendência política da causa. 

Ante a ausência de afronta a direito social constitucionalmente 

assegurado, não se verifica a transcendência social do recurso. 

Tampouco se evidenciam reflexos de natureza jurídica, 

porquanto não se discute, nos autos, questão nova em torno da interpretação da 

legislação trabalhista. 

A toda evidência, as matérias objeto do apelo não excedem o 

interesse subjetivo das partes, o que denota a ausência de transcendência do recurso, 

em qualquer dos aspectos previstos em Lei. 

 

III – DISPOSITIVO  

 

Ante o exposto, ausente a transcendência do recurso de revista, 

NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 932, IV, do 

CPC, 896-A, § 2º, da CLT, e 118, X, do RITST. 

Publique-se. 

Brasília, 04 de dezembro de 2021. 

 

 
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001) 

ALBERTO BASTOS BALAZEIRO 
Ministro Relator 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO 

E. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO. 

 

 

Autos no 0000323-44.2020.5.14.0404 

 

 

 

J CRUZ LTDA, já devidamente qualificada nos autos da Ação 

Civil Pública em epígrafe, movida pelo SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO 

ESTADO ACRE – SINDIFAC, igualmente já qualificado, vem, respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência, por intermédio de sua advogada, que a esta 

subscreve, com fulcro no artigo 897, alínea b da CLT, interpor 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Em face do v. despacho que negou seguimento ao Recurso de 

Revista, requerendo que a matéria seja novamente apreciada para fins de juízo de 

retratação por parte de Vossa Excelência. 

Não entendo dessa forma, requer, preenchidas as 

formalidades legais, sejam os autos remetidos à Superior Instância, a fim de que, 

após conhecido, seja o mesmo processado e provido para reformar o v. despacho 

recorrido. 

Nessa oportunidade, ainda, informa que deixou de cumprir o 

que fora previsto no art. 897, 5º, inc. I e II, da CLT, em virtude do que prescreve 

o art. 1º da Resolução Normativa nº 1.418 do TST, protestando pela juntada das 

razões recursais e pela reforma do despacho agravado. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Rio Branco-AC, 18 de outubro de 2021. 

Stela Maris Vieira Mendes  

OAB/AC 2.906 

Número do processo: 0000323-44.2020.5.14.0404
Número do documento: 21101813264563100000008467499

https://pje.trt14.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21101813264563100000008467499
Assinado eletronicamente por: STELA MARIS VIEIRA MENDES - 18/10/2021 13:28:33 - 63c9540

ID. 63c9540 - Pág. 1

Fls.: 2

Assinado eletronicamente por: MARIA DE NAZARE ALMEIDA PENA - Juntado em: 17/02/2022 17:02:44 - e29a701

Fls.: 179



Stela Maris Vieira mendes – OAB/AC 2906 
 

 

 

Via Chico Mendes, nº 3570, sala 05 (Auto Posto Amapá), Areal - CEP 69906-119, na cidade de 

Rio Branco - AC - E-mail: stelamarisadv@hotmail.com; (68)99941-8753 

2 
 

RAZÕES RECURSAIS 

 

Autos no 0000323-44.2020.5.14.0404 

Origem: 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região 

Agravante: J CRUZ LTDA  

Agravado: SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO ACRE – SINDIFAC 

 

 

 

EGRÉGIO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

COLENDOS MINISTROS  

 

I - DA TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO  

A apresentação do presente recurso é tempestiva, visto que o 

despacho denegatório de seguimento ao Recurso de Revista foi publicado no dia 

05.10.2021 (terça-feira), começando a fluir o prazo a partir de 06.10.2021, e 

findando em 18.10.2021 (segunda-feira), considerando que os prazos são 

contados em dias úteis e que o dia 12.10.2021 é feriado nacional.  

II – DA SÍNTESE DA DECISÃO OBJURGADA 

Em que pese a inteligência e o brilhantismo do Douto 

Desembargador Presidente do Tribunal da 14ª Região, não admitiu o Recurso de 

Revista interposto pela ora Agravante, pelos seguintes motivos do trecho da r. 

decisão transcrita: 

(...) Evidencia-se, portanto, que a decisão censurada 

determinou o retorno dos autos a primeira instância, para 

reabertura da instrução processual e apreciação dos pedidos 

constantes na inicial. 

Assim, não se trata de decisão terminativa do feito, mas, em 

verdade, de natureza interlocutória. Logo, dessa decisão não 
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cabe recurso de revista de imediato, ficando postergada a sua 

interposição, quando esgotada a jurisdição do Tribunal, em 

relação ao caso concreto. 

Este entendimento está em conformidade com o disposto no art. 

893, § 1º, da CLT, o qual estabelece: "(...) Os incidentes do 

processo serão resolvidos pelo próprio Juízo ou Tribunal, 

admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões 

interlocutórias somente em recurso da decisão definitiva ". 

O egrégio Tribunal Superior do Trabalho objetivando dirimir as 

divergências de interpretações existente entre os Regionais, 

pacificou a questão editando a Súmula n. 214, nos seguintes 

termos:  

"Decisão Interlocutória. Irrecorribilidade, Nova redação. Res. 

127/2005, DJ 14/03/2005. Na Justiça do Trabalho, nos 

termos do art. 893, § 1º, da CLT, as decisões interlocutórias não 

ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão: a) 

de Tribunal Regional do Trabalho contrária à Súmula ou 

Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho; 

b) suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo 

Tribunal; c) que acolhe exceção de incompetência territorial, com 

a remessa dos autos para Tribunal Regional distinto daquele a 

que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no 

art. 799, § 2.º, da CLT."  

Dessa forma, impõe-se a denegação do recurso de revista, em 

virtude da natureza interlocutória do acórdão recorrido. 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso de revista, 

pelo fato de ser incabível à espécie, em face da Súmula n. 214 

do e. TST. (...) 
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 Ocorre que, a prolatada decisão denegatória supra, 

equivocou-se, como será demonstrado ao longo desta peça, não devendo 

prosperar. 

III – DO MÉRITO RECURSAL 

A - Da recorribilidade da decisão  

Segundo melhor compreensão da Súmula no 214 do TST, 

diferentemente do consignado na v. decisão guerreada, a mera natureza 

interlocutória do v. Acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª 

Região, não constitui óbice para o seguimento do Recurso de Revista, pois admite 

em seu verbete, recurso imediato, dentre as exceções, quando a decisão do 

Tribunal Regional contrariar à Orientação Jurisprudencial do TST, como se vê  

Súmula nº 214 - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. 

IRRECORRIBILIDADE 

Na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, 

as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, 

salvo nas hipóteses de decisão: a) de Tribunal Regional 

do Trabalho contrária à Súmula ou Orientação 

Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho; b) 

suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo 

Tribunal; c) que acolhe exceção de incompetência territorial, com 

a remessa dos autos para Tribunal Regional distinto daquele a 

que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no 

art. 799, § 2º, da CLT. (grifou-se) 

No caso em particular, como suscitado no Recurso de Revista, 

inclusive, sendo o motivo pelo qual se interpões o recurso, o Tribunal Regional ao 

dar provimento ao Recurso Ordinário do Sindicato Agravado, reconhecendo a sua 

legitimidade ativa e determinando o retorno dos autos à Vara da Origem, contraria 

diretamente o entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial 15 

da SDC deste C. TST. 

A Orientação referida tem o seguinte teor:  
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OJ-15. SINDICATO. LEGITIMIDADE "AD PROCESSUM". 

IMPRESCINDIBILIDADE DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DO 

TRABALHO. (inserida em 27.03.1998)  

A comprovação da legitimidade "ad processum" da entidade 

sindical se faz por seu registro no órgão competente do 

Ministério do Trabalho, mesmo após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. 

Isso, pois, apesar da Orientação Jurisprudencial alhures 

expressamente dispor que o registro da entidade sindical no Ministério 

competente é REQUISITO INDISPENSÁVEL para a aferição de sua 

legitimidade processual, entendeu o Tribunal Regional, que o mero registro do 

Sindicato Agravado em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas bastava 

para comprovar a sua legitimidade ativa, sendo desnecessário o seu registro no 

Mistério.  

A falta de registro do Sindicato Agravado no órgão ministerial 

competente é incontroversa nos autos, porém, o Tribunal Regional em 

desconformidade com a Orientação Jurisprudencial desta Corte Superior, 

reconheceu a sua legitimidade ativa, sob o fundamento de que a SDC já se 

posicionou no sentido de ser possível a comprovação de legitimidade do sindicato 

por outros meios que não o registro ministerial. 

Acontece que, embora similares ementas deste C. Tribunal 

admitirem a legitimidade por outros meios que não o registro no ministério 

competente, enfrentam tema do registro como condição para a aquisição da 

personalidade jurídica do sindicato ou como condição para o reconhecimento da 

estabilidade no emprego do dirigente sindical, que apesar de temas correlatos, 

são diferentes do efetivamente tratado nestes autos, que é o registro 

ministerial como condição para a legitimidade sindical na representação da 

categoria. 

Logo, considerando que o tema de mérito aqui enfrentado não 

guarda identidade com a tese fundamentada no v. Acórdão do Tribunal Regional, 

incontestavelmente contrariou a Orientação Jurisprudencial 15 da SDC deste C. 
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TST, destaca-se, aliás, os precedentes que foram colacionados no Recurso de 

Revista, que corroboram a contrariedade do v. Acórdão com a Orientação 

Jurisprudencial desta C. Corte Superior:  

"RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO 

NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. REPRESENTAÇÃO 

SINDICAL. AUSÊNCIA DEREGISTROSINDICAL NO MINISTÉRIO 

DO TRABALHO E EMPREGO. ILEGITIMIDADE AD PROCESSUM. 

Esta Corte Superior consagrou o entendimento de que o 

registro da entidade sindical no Ministério do Trabalho e 

Emprego é requisito indispensável para a aferição de sua 

legitimidade processual, conforme Orientação 

Jurisprudencial 15 da SDC. A decisão regional está em 

conformidade com a jurisprudência desta Corte. Assim, inviável 

o conhecimento do recurso de revista, ante os óbices do art. 896, 

§ 7º, da CLT e da Súmula 333 desta Corte. Recurso de revista 

de que não se conhece" (RR-1020-29.2013.5.22.0003, 4ª 

Turma, Relator Ministro Alexandre Luiz Ramos, DEJT 

24/08/2018). (grifou-se) 

(...) ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - SINDICATO - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO 

DO TRABALHO. "A comprovação da legitimidade ' ad 

processum' da entidade sindical se faz por seu registro no órgão 

competente do Ministério do Trabalho, mesmo após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988" (Orientação 

Jurisprudencial da SDC/TST nº 15). Recurso de revista 

conhecido e provido. Prejudicado o exame dos temas 

remanescentes." (RR - 506-75.2010.5.22.0102, Relator 

Ministro: Renato de Lacerda Paiva, Data de Julgamento: 

03/02/2016, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 

12/02/2016). 

Assim, restando comprovado que o v. Acórdão da 2ª Turma do 

TRT/14, enquadra-se nas exceções estabelecidas na Súmula acima, já que 

Número do processo: 0000323-44.2020.5.14.0404
Número do documento: 21101813264563100000008467499

https://pje.trt14.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21101813264563100000008467499
Assinado eletronicamente por: STELA MARIS VIEIRA MENDES - 18/10/2021 13:28:33 - 63c9540

ID. 63c9540 - Pág. 6

Fls.: 7

Assinado eletronicamente por: MARIA DE NAZARE ALMEIDA PENA - Juntado em: 17/02/2022 17:02:44 - e29a701

Fls.: 184



Stela Maris Vieira mendes – OAB/AC 2906 
 

 

 

Via Chico Mendes, nº 3570, sala 05 (Auto Posto Amapá), Areal - CEP 69906-119, na cidade de 

Rio Branco - AC - E-mail: stelamarisadv@hotmail.com; (68)99941-8753 

7 
 

contrariou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, revela-

se cabível a interposição imediata do Recurso de Revista, esse, pois é o 

entendimento deste C. Tribunal, vejamos:  

AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. CABIMENTO. DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA IRRECORRÍVEL DE IMEDIATO. EXCEÇÃO 

PREVISTA NA SÚMULA Nº 214, a, DO TST 1 - A Súmula nº 214 

do TST diz respeito ao cabimento do recurso de revista 

(pressuposto extrínseco de admissibilidade), excepcionando a 

regra do art. 893, § 1º, da CLT, ao consagrar o entendimento 

de que é cabível o recurso de revista de imediato contra 

decisão interlocutória do TRT que seja contrária a OJ ou 

Súmula do TST. E o cabimento do recurso de revista, por se 

tratar de pressuposto extrínseco de admissibilidade, é aferido 

de ofício pelo TST, não sendo ônus processual do recorrente 

demonstrá-lo explicitamente nas razões recursais na 

sistemática anterior à vigência da Lei nº 13.015/2014. 2 - A 

Súmula nº 214 do TST não trata de hipótese de conhecimento 

do recurso de revista (pressuposto intrínseco de 

admissibilidade), matéria que é disciplinada especificamente 

no art. 896 da CLT. E a Súmula nº 214 do TST veio para ampliar 

a hipótese de cabimento prevista no art. 893 da CLT em 

benefício das partes, e não para limitar as hipóteses de 

conhecimento prevista no art. 896 da CLT em prejuízo das 

partes, o que, aliás, se viesse a ser admitido, implicaria 

cerceamento do direito de defesa. 3 - Assim, quando a 

decisão interlocutória do TRT é contrária a Súmula ou 

OJ do TST, pode o recorrente demonstrar o conhecimento 

do recurso de revista por todos os meios previstos no art. 

896 da CLT (seja por contrariedade a Súmula ou OJ, seja 

por violação, seja por divergência de arestos). Entre os 

precedentes que deram ensejo à edição da Súmula nº 214 do 

TST, cita-se o RR-693198-2000, no qual foi examinado o caso 

de decisão interlocutória do TRT contrária a OJ da SBDI-1 do 
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TST, cujo conhecimento do recurso de revista ocorreu por 

violação do art. 7º, XXIX, da CF/88. 4 - Pelo exposto, afasta-se 

o óbice identificado na decisão monocrática agravada, cujo 

fundamento foi de que seria obrigatória a invocação de 

contrariedade a OJ ou Súmula do TST para o fim de 

conhecimento do recurso de revista, e passa-se à análise do 

efetivo enquadramento do recurso de revista na exceção da 

Súmula n.º 214, a, do TST, conforme alega o agravante. 5 (...) 

(Ag-RR - 89100-40.2005.5.15.0036, Relatora Ministra: Kátia 

Magalhães Arruda, Data de Julgamento: 25/03/2015, 6ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 31/03/2015) (grifou-se) 

Com efeito, requer seja dado provimento ao presente Agravo 

de Instrumento para destrancar o Recurso de Revista 

b - Do preenchimento dos pressupostos do Recurso de 

Revista (extrínsecos e intrínsecos) 

Não obstante a demonstração acima do cabimento do Recurso 

de Revista contra o v. Acórdão da 2ª Turma do TRT/14, ante a recorribilidade 

prevista na exceção do item “a” da Súmula nº 214 do TST, mister registrar que 

foram preenchidos todos os requisitos de cabimento e conhecimento do Recurso 

de Revista. 

O Recurso de Revista como se observa é tempestivo, já que foi 

interposto no prazo de 08 (oito) dias úteis, após a publicação da decisão dos 

Embargos de Declaração, está subscrito por advogada regularmente habilitada, 

assim como encontra-se preparado, conforme comprovante de pagamento da 

guia das custas processuais nele anexado, visto não ser exigível o pagamento do 

depósito recursal pela falta de condenação pecuniária.  

Além disso, como demonstrado anteriormente, o v. Acórdão do 

Tribunal Regional, ao reconhecer a legitimidade ativa do Sindicato Agravado, 

apesar da ausência do registro no Ministério competente, contrariou a OJ 15 da 

SDC deste C. TST, razão pela qual é perfeitamente cabível o Recurso de Revista, 

por força da alínea “a” do art. 896 da CLT.  
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A Agravante, até mesmo apresentou prova que o v. Acórdão 

divergiu da jurisprudência de outro Tribunal, juntando certidão do Acórdão 

paradigma, citando a fonte oficial de onde foi retirado e transcrevendo os trechos 

de conflito de teses.  

No mais, encontra-se devidamente prequestionada a matéria 

invocada. O Recurso de Revista acusa contrariedade do v. Acórdão da 2ª Turma 

do TRT/14 com a OJ 15 da SDC deste C. TST, pois embora a orientação disponha 

acerca da necessidade do registro sindical no órgão ministerial competente, 

entendeu pela legitimidade ativa do Sindicato Agravado, sem esse que tenha o 

respectivo registro, e diante disso transcreveu o trecho do v. Acórdão em que é 

ventilada a questão, como adiante: 

É notório que os sindicatos passam a ter personalidade jurídica 

a partir do momento da inscrição de seus atos constitutivos em 

registro civil.  

Já o registro do sindicato no Ministério do Trabalho e 

Emprego, no entendimento deste Relator, tem caráter 

formal, prescindível, eis que a constituição sindical 

independe de autorização do Estado, conforme preceitua a 

Constituição Federal em seu art. 8º.   (grifou-se) 

Não bastando, a ora Agravante opôs Embargos de Declaração 

contra o referido Acórdão, pelo que se considera presquestionada a questão 

jurídica, nos termos da Súmula no 297, item III, do TST.  

   Por fim, o Recurso de Revista oferece transcendência, eis 

que a matéria repercute de maneira geral na sociedade, tanto jurídica, em razão 

da discussão quanto a exigência da OJ 15 da SDC do TST do registro sindical 

no órgão ministerial competente, quanto econômica, diante do elevado valor da 

causa, como também política, tendo em vista o desrespeito da instância recorrida 

com o OJ deste Tribunal Superior.  

Porquanto, há razões plausíveis para o seguimento do 

presente Recurso de Revista. 
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VI - DO PEDIDO 

Ante ao exposto, preenchidos os pressupostos de cabimento e 

de conhecimento do Recurso de Revista, requer a reforma do r. despacho 

agravado, mormente tendo em vista a ressalta do item “a” da Súmula no 214 do 

TST, já que o reconhecimento da legitimidade ativa do Sindicato Agravado é 

contrário a entendimento pacificado na OJ 15 da SDC do TST, a fim de admitir o 

Recurso de Revista, para que seja processado e apreciado.  

Termos em que, 

Pede e espera deferimento. 

Rio Branco-AC, 18 de outubro de 2021. 

 

 

Stela Maris Vieira Mendes  

OAB/AC 2.906 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO 
OJC de Análise de Recurso

RECURSO DE REVISTA
RO-0000323-44.2020.5.14.0404 - 2ª Turma
Lei 13.015/2014
Lei 13.467/2017

 

Recorrente(s): J CRUZ LTDA

Advogado(a)(s): STELA MARIS VIEIRA MENDES (AC - 2906)

Recorrido(a)(s): SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO ACRE

Advogado(a)(s): CLÁUDIO SANTOS DE ANDRADE E OUTROS (BA - 14134)

 

Analisando os autos, constato a impossibilidade de ser
processado o presente recurso de revista, porquanto, o Colegiado Regional, ao apreciar
o recurso ordinário interposto pelo Sindicato no Id 915b834, conheceu do apelo e, no
mérito, deu-lhe provimento para, "reformando a sentença, reconhecer a legitimidade
ativa do sindicato reclamante e determinar o retorno dos autos a origem para
prosseguimento ao feito, como entender de direito", reformando, pois, a r. decisão do
Juízo de primeiro grau.

Nesse contexto, melhor esclarecendo a questão posta ao crivo
deste Juízo, peço vênia para transcrever a parte conclusiva do acórdão (Id 2b6e87d):  

"2.2.1 Da legitimidade do sindicato

Evidencia-se, portanto, que a decisão
censurada determinou o retorno dos autos a primeira instância
para reabertura da instrução processual e apreciação dos
pedidos constantes na inicial. Assim, não se trata de decisão
terminativa do feito, mas, sim, de natureza interlocutória. Logo,
dessa decisão não cabe recurso de revista de imediato, ficando
postergada a sua interposição, quando esgotada a jurisdição do
Tribunal, em relação ao caso concreto.
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(...)

O sindicato juntou Estatuto Social (ID.
4E3ade3), registrado em Cartório de Registro Civil das Pessoas
JurÍdicas, comprovante de inscrição e situação cadastral - CNPJ
(ID. f60430d) e Ata de Posse de seus diretores (ID. 255C061).
Incontroversa, ainda, a ausência de registro do sindicato no
Ministério do Trabalho e Emprego.

A Constituição de 1988 consagrou a
autonomia e a liberdade sindical, eliminando a intervenção
estatal na organização sindical, ao tempo em que manteve o
princípio da unicidade sindical e a organização por categorias
econômica e profissional.

É notório que os sindicatos passam a ter
personalidade jurídica a partir do momento da inscrição de seus
atos constitutivos em registro civil.

Já o registro do sindicato no Ministério do
Trabalho e Emprego, no entendimento deste Relator, tem
caráter formal, prescindível, eis que a constituição sindical
independe de autorização do Estado, conforme preceitua a
Constituição Federal em seu art. 8º.

Ora, a finalidade precípua do seu registro
é a fiscalização da unicidade sindical, conforme preceitua a
Súmula n. 677 do STF, "litteris":

INCUMBÊNCIA DO MINISTÉRIO DO
TRABALHO - REGISTRO DAS ENTIDADES SINDICAIS E PRINCÍPIO
DA UNICIDADE. Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe
ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades
sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.

No caso concreto, contudo, não há
indícios de que houve infração ao princípio da unicidade. Na
verdade, a ofensa ao mencionado princípio sequer foi objeto na
fundamentação da contestação da reclamada.

Em que pese a OJ. n. 15 do SDC dispor
acerca da necessidade do registro sindical no órgão ministerial,
a SDC também já se posicionou no sentido de ser possível a
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comprovação de legitimidade do sindicato por outros meios que
não o registro ministerial.

Resta incontroverso que o sindicato autor
encontra-se registrado em Cartório de Registro Civil das Pessoas
Jurídicas desde 2010. Não há, portanto, dúvida de que, no
presente caso, a arguição de ilegitimidade do sindicato é
baseada em mero formalismo burocrático, sendo vedada a
intervenção na organização sindical, em respeito ao disposto no
art. 8º, I, da Constituição Federal.

Este é, inclusive, o entendimento do E.
TST:

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA
LEI Nº 13.015/2014. LEGITIMIDADE AD PROCESSUM. REGISTRO
SINDICAL. O Tribunal Regional, ao manter a sentença,
determinou não ser necessária a juntada da certidão cadastral
do sindicato expedida pelo Ministério do Trabalho, tendo em
vista que "a documentação existente nos autos demonstra, à
saciedade, a personalidade sindical do autor". Esta Corte, por
intermédio da Orientação Jurisprudencial 15 da Seção
Especializada em Dissídios Coletivos, consolidou o
entendimento no sentido de que "a comprovação da
legitimidade 'ad processum' da entidade sindical se faz por seu
registro no órgão competente do Ministério do Trabalho ".
Entretanto, a própria SDC já se posicionou no sentido de admitir
a possibilidade de a entidade sindical comprovar sua
legitimidade por outros meios que não a apresentação do
registro no órgão competente do Ministério do Trabalho e
Emprego. Nesse contexto e, não havendo no v. acórdão
recorrido menção quanto à natureza da documentação que,
segundo entendeu o e. TRT, comprovou a legitimidade do
sindicato autor, inviável se torna o processamento da revista,
ante o obstáculo da Súmula nº 126 desta Corte. Agravo não
provido. [[...] (Processo TST-Ag-AIRR n. 0002459-
43.2014.5.02.0441; 5ª Turma; Relator: Ministro Breno Medeiros;
data da publicação/fonte: DEJT de 30-11-2018);

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO
DE REVISTA. ASSISTÊNCIA SINDICAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO
SINDICATO. Extrai-se da fundamentação do acórdão que o fato
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de não haver comprovação do registro do sindicato dos
servidores públicos do Município de Bom Jesus no Ministério do
Trabalho e Emprego não impede sua representatividade, pois -
não compete ao Poder Judiciário legislar, estabelecendo
exigências e limitações que a lei não prevê-. Assim, ilesos os arts.
8º, I e II da CF/88, 512 e 558 da CLT e 18 do CC e inservíveis os
arestos trazidos ao confronto, nos termos da alínea -a- do art.
896 da CLT e da Súmula 296 do TST. Agravo de instrumento
conhecido e não provido ."(AIRR-1631-72.2010.5.22.0104, Rel.
Min. Dora Maria da Costa, 8ª Turma, DEJT 12-4-2013);

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO
DE REVISTA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA A
CAUSA. DESPACHO MANTIDO POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. A despeito das razões expostas pela parte
agravante, merece ser mantido o despacho que negou
seguimento ao Recurso de Revista, pois subsistentes os seus
fundamentos. Ademais, o Sindicato Agravado não figura como
parte na presente demanda, apenas atua na prestação de
assistência judiciária. Logo, não há como reconhecer
ilegitimidade ativa -ad causam- do Sindicato que não age como
substituto processual, postulando em nome próprio, direito
alheio. Assim, não se verifica a apontada violação do art. 8.º, I e
II, da Constituição Federal e dos arts. 512 e 558 da CLT. Agravo
de Instrumento conhecido e desprovido." (AIRR-1043-
65.2010.5.22.0104, Rel. Min. Maria de Assis Calsing, 4ª Turma,
DEJT 12-4-2013);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE
REVISTA - DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO.
REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. O art. 8º, I, da
Constituição Federal veda ao Poder Público a interferência e a
intervenção na organização sindical, estabelecendo que a
fundação de sindicato prescinde de autorização estatal, salvo o
registro no órgão competente. O sindicato, portanto, adquire
personalidade jurídica com o registro de seus atos constitutivos
no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, sendo
desnecessário o registro no Ministério do Trabalho. Agravo de
instrumento conhecido e desprovido." (AIRR-780-
33.2010.5.22.0104, Rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, 3ª Turma, DEJT 22-2-2013);
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE
REVISTA - DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO.
REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. O sindicato adquire
personalidade jurídica com o registro de seus atos constitutivos
no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Agravo de
instrumento conhecido e desprovido." (AIRR-786-
40.2010.5.22.0104, Relator Ministro: Alberto Luiz Bresciani de
Fontan Pereira, data de julgamento: 22-8-2012, 3ª Turma, data
de publicação: 24-8-2012);

RECURSO DO RECLAMANTE. EXTINÇÃO
DO CONTRATO. ESTABILIDADE DIRIGENTE SINDICAL. SINDICATO
REPRESENTATIVO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO SINDICATO NO
MINISTÉRIO DO TRABALHO NO MOMENTO DA DESPEDIDA.
Ainda que o registro no Ministério do Trabalho e Emprego possa
ser considerado ato constitutivo da personalidade sindical, tal
circunstância não afasta o fato de que a constituição da
personalidade jurídica já tenha ocorrido com o registro no
Cartório competente, devendo a garantia dos dirigentes
sindicais retroagir ao início do processo de criação do ente
sindical representativo da classe obreira. Trata-se de conferir
efetividade à norma constitucional que confere a imunidade
estabilitária. Recurso provido. (TRT-4 - RO:
00222213520155040221, Data de Julgamento: 30-11-2017, 1ª
Turma).

Logo, entendo comprovada a
legitimidade ativa do sindicato, em consonância com o
entendimento jurisprudencial pátrio.

Forte nos argumentos supra, dou
provimento ao apelo para, reformando a sentença, reconhecer a
legitimidade ativa do sindicato reclamante e determinar o
retorno dos autos a origem para prosseguimento ao feito, como
entender de direito." 

Evidencia-se, portanto, que a decisão censurada determinou o
retorno dos autos a primeira instância, para reabertura da instrução processual e
apreciação dos pedidos constantes na inicial.
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Assim, não se trata de decisão terminativa do feito, mas, em
verdade, de natureza interlocutória. Logo, dessa decisão não cabe recurso de revista de
imediato, ficando postergada a sua interposição, quando esgotada a jurisdição do
Tribunal, em relação ao caso concreto.

Este entendimento está em conformidade com o disposto no
art. 893, § 1º, da CLT, o qual estabelece: "(...) Os incidentes do processo serão resolvidos
pelo próprio Juízo ou Tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das
decisões interlocutórias somente em recurso da decisão definitiva ".

O egrégio Tribunal Superior do Trabalho objetivando dirimir as
divergências de interpretações existente entre os Regionais, pacificou a questão
editando a Súmula n. 214, nos seguintes termos: 

"Decisão Interlocutória. Irrecorribilidade,
Nova redação. Res. 127/2005, DJ 14/03/2005. Na Justiça do
Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as decisões
interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas
hipóteses de decisão: a) de Tribunal Regional do Trabalho
contrária à Súmula ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal
Superior do Trabalho; b) suscetível de impugnação mediante
recurso para o mesmo Tribunal; c) que acolhe exceção de
incompetência territorial, com a remessa dos autos para
Tribunal Regional distinto daquele a que se vincula o juízo
excepcionado, consoante o disposto no art. 799, § 2.º, da CLT." 

Dessa forma, impõe-se a denegação do recurso de revista, em
virtude da natureza interlocutória do acórdão recorrido.

 

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso de
revista, pelo fato de ser incabível à espécie, em face da Súmula n. 214 do e. TST.

Dê-se ciência, na forma da lei.

À Secretaria Judiciária de 2º Grau, para providências.

 

            Desembargador  OSMAR J. BARNEZE
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            Vice-Presidente do TRT da 14ª Região
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO 

E. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO. 

 

 

RO no 0000323-44.2020.5.14.0404 

Origem: 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região 

Recorrente: J CRUZ LTDA  

Recorrido: SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO ACRE – SINDIFAC 

 

 

 

J CRUZ LTDA, já devidamente qualificada nos autos da Ação 

Civil Pública em epígrafe, movida pelo SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO 

ESTADO ACRE – SINDIFAC, igualmente já qualificado, vem, respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência, por intermédio de sua advogada, devidamente 

constituída, que a esta subscreve, inconformada com o v. Acórdão proferido pelo 

TRT/14, interpor o presente   

 

RECURSO DE REVISTA 

 

Em conformidade com o disposto no artigo 896, da 

Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT e nos termos das razões em anexo, 

requerendo, pois, depois de cumpridas as formalidades legais, seja ordenada a 

remessa desses autos, juntamente com suas razões, ao Egrégio Tribunal Superior 

do Trabalho, a fim de que seja processado e julgado como de direito.  

Nestes termos, 

Pede Deferimento. 

Rio Branco-AC, 1 de outubro de 2021. 

 

Stela Maris Vieira Mendes  

OAB/AC 2.906 
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RAZÕES RECURSAIS 

 

RO no 0000323-44.2020.5.14.0404 

Origem: 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região 

Recorrente: J CRUZ LTDA  

Recorrido: SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO ACRE – SINDIFAC 

 

 

 

EGRÉGIO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

COLENDOS MINISTROS  

 Em que pese o brilhante saber jurídico dos Magistrados 

integrantes da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, 

prolatores do v. Acórdão recorrido, impõe-se a reforma do julgado pelas razões a 

seguir delineadas. 

 

I - DOS REQUISITOS COMUNS 

A - Tempestividade 

O v. Acordão proferido pela 2ª Turma do TRT/14 foi publicado 

no dia 29.07.2021 (quinta-feira), contudo, em razão da apresentação de Embargos 

Declaratórios, houve a interrupção do prazo recursal, assim, sendo a decisão que 

conheceu, mas não proveu os referidos embargos, publicada no dia 21.09.2021 

(terça-feira), iniciou-se a contagem do prazo recursal no dia 22.09.2021 (quarta-

feira), logo, o prazo fatal para a interposição do presente Recurso de Revista é o 

dia 01.10.2021 (sexta-feira). 

O presente Recurso, portanto, é tempestivo. 

B - Regularidade de representação 

A Recorrente está devidamente representada nestes autos pela 
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presente causídica, que fora regularmente constituída e investida de poderes 

através de procuração aportada ao ID. bdaa8d1. 

C - Preparo 

O preparo recursal como é sabido abrange o recolhimento das 

custas processuais e a efetivação do depósito recursal.  

O depósito recursal, destaca-se, todavia, não ostenta natureza 

de taxa judiciária, mas de garantia da futura e provável execução, na linha 

consolidada no item I da Instrução Normativa do Tribunal Superior do Trabalho 

nº 1/1993, assim, se não houver condenação a pagamento em pecúnia, descabe 

o seu recolhimento, segundo dispõe a Súmula nº 161 do TST.    

Nesse sentido, o seguinte precedente: 

I - AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECURSO DE REVISTA. DESERÇÃO. DEPÓSITO RECURSAL. 

AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PECÚNIA. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. SÚMULA 161 DO TST. Merece ser provido o agravo 

regimental para determinar o processamento do agravo de 

instrumento, diante de possível contrariedade à Súmula 161 do 

TST. Agravo regimental conhecido e provido. II - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DESERÇÃO. DEPÓSITO RECURSAL. 

AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PECÚNIA. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. SÚMULA 161 DO TST. O Juízo primeiro de 

admissibilidade denegou seguimento ao recurso de revista, por 

deserto. A sentença mantida pelo Tribunal Regional condenou 

a reclamada apenas em obrigações de fazer, não 

estabelecendo nenhuma condenação pecuniária que 

exigisse a garantia do juízo, sendo, portanto, inexigível o 

pagamento de depósito recursal, nos estritos termos da 

Súmula nº 161 do TST. Assim sendo, mostra-se pertinente o 

cabimento do recurso de revista, tendo em vista que não houve 

condenação em pecúnia, mas apenas multa para o caso de 

descumprimento da obrigação de fazer . Logo, aplica-se a OJ nº 
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282 da c. SDI-1 para prosseguimento no exame dos demais 

pressupostos do recurso de revista. [...] (AgR-AIRR-192-

37.2014.5.09.0657, Relator Ministro: Alexandre de Souza Agra 

Belmonte, 3ª Turma, Publicação: DEJT de 12/04/2019) 

No caso em especifico, a decisão combatida não é de cunho 

condenatório, portanto não há necessidade de a Recorrente fazer o depósito 

recursal.  

Por outro lado, o preparo foi realizado, mediante o pagamento 

das custas processuais, conforme comprovante ora anexado, não se cogitando, 

assim, de deserção.  

II - DA TRANCEDÊNCIA  

O presente recurso preenche o pressuposto recursal específico 

de transcendência, haja vista que a matéria aqui abordada induz reflexos gerais 

de natureza jurídica e econômica, já que trata da exigência ou não do registro de 

sindicatos no órgão ministerial competente para a aquisição da personalidade 

jurídica sindical/legitimidade processual, de modo que a natureza da decisão 

ultrapassa os limites meramente subjetivos em discussão no processo.  

Porquanto, há razões plausíveis para o seguimento do 

presente Recurso de Revista. 

III - DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS 

A - Do cabimento do presente recurso 

Os requisitos objetivos formais para análise do pleito recursal 

se mostram presentes, vez que o recurso é próprio e adequado à espécie, 

atendendo ao disposto no artigo 896, alíneas a e c, da Consolidação das Leis do 

Trabalho, in verbis:  

Art. 896. Cabe Recurso de Revista para Turma do Tribunal 

Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de 

recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais 
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Regionais do Trabalho, quando:  

a)  derem ao mesmo dispositivo de lei federal 

interpretação diversa da que lhe houver dado outro 

Tribunal Regional do Trabalho, no seu Pleno ou Turma, ou 

a Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do 

Trabalho, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme 

dessa Corte ou súmula vinculante do Supremo Tribunal 

Federal; 

(...) 

c) proferidas com violação literal de disposição de lei 

federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal.  

Veja-se, pois, que o atendimento às alíneas acima destacadas 

será demonstrado, à saciedade, no transcorrer da presente peça recursal, de 

modo a destacar decisão que interpreta de maneira diversa as questões havidas 

no caso em tela, ocasião em que também restarão ressaltados os dispositivos de 

lei violados. 

 No mais, restarão devidamente observadas as questões 

suscitadas nas Súmulas 221, 296, 337 do TST. 

B - DO PREQUESTIONAMENTO 

 

 As matérias abordadas nas presentes razões se encontram 

devidamente prequestionadas, uma vez que foram devidamente devolvidas ao 

Tribunal Regional e ventilada expressamente na decisão recorrida, bem como 

pronunciadas em decisão de Embargos de Declaração, motivo pelo qual mesmo 

caso não haja se pronunciado o TRT/14 sobre alguma tese em apreço, considera-

se presquestionada, conforme assevera a Súmula 297, item III, do TST. 

Os Acórdãos então recorridos deram interpretação diversa ao 

aos arts. 512 e 558, caput e § 1º, da CLT, e a Orientação Jurisprudencial 15 da 

SDC do C. TST. 
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Nesse enfoque, urge asseverar os trechos da decisão do v. 

Acórdão guerreado de julgamento do Recurso Ordinário, que alicerçam o 

conhecimento do presente recurso em face do prequestionamento da matéria em 

debate:  

É notório que os sindicatos passam a ter personalidade jurídica 

a partir do momento da inscrição de seus atos constitutivos em 

registro civil. 

Já o registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego, 

no entendimento deste Relator, tem caráter formal, prescindível, 

eis que a constituição sindical independe de autorização do 

Estado, conforme preceitua a Constituição Federal em seu art. 

8º. 

Assim, demostrado o atendimento formal ao requisito de 

admissibilidade de prequestionamento da matéria, nos termos do Art. 896, § 1°-

A, CLT, requer o recebimento e provimento do presente recurso.  

IV - DA SÍNTESE DOS AUTOS 

O Recorrido SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO 

ACRE – SINDIFAC, propôs Ação Civil Pública em face da empresa Recorrente, sob 

a alegação de que esta estaria promovendo a desvalorização da categoria dos 

farmacêuticos por estar demitindo reiteradamente os profissionais que percebem 

salário mensal de R$ 3.700,00 (três mil reais), para contratar outros profissionais 

com salário mensal de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), com Tutela de 

Urgência para reintegrar os trabalhadores demitidos e para determinar a 

abstenção de realização de novas demissões sem justa causa. 

Em Decisão preliminar de ID. 87e7381, o MM. Juízo a quo 

indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendido e no mesmo ato determinou a 

citação da Recorrente. 

Na sequência, ante a juntada aos autos de print screen do sítio 

eletrônico dos Correios em que se tinha a informação de que o objeto havia sido 
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entregue ao destinatário, considerou-se que a Recorrente foi citada para contestar 

o feito e quedou-se inerte, já que nada apresentou ao final do prazo e em 

decorrência disso foi declarada a sua revelia nos termos do artigo 344 do CPC (ID. 

9dbe711). 

Por conta disso, a Recorrente apresentou manifestação de ID. 

5397c92, requerendo a desconstituição da revelia com a abertura de novo prazo 

para apresentação de contestação, tendo em vista que não foi citada pessoalmente 

por meio de representante legal ou procurador e em seguida apresentou 

Contestação (ID. 55b9351), alegando preliminarmente a ilegitimidade do 

Recorrido, considerando que não possui registro junto ao Ministério da Justiça 

ou no antigo Ministério do Trabalho e Emprego, e, no mérito, requerendo a 

improcedência da presente ação. 

Após, realizou-se a audiência de conciliação, tendo sido 

rejeitada a proposta conciliatória (ID.  9c9e304) e na mesma ocasião apresentado 

manifestação oral pela Recorrente, reiterando a inexistência de comprovação nos 

autos pelo Recorrido do registro da entidade sindical. 

O Recorrido, por sua vez, apresentou manifestação em ID. 

c16ddf1.  

Posteriormente, os autos foram remetidos ao Ministério 

Público do Trabalho para emissão de parecer, o qual se manifestou pelo 

acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa do Recorrido e/ou pela 

improcedência do pedido Autoral, diante da insuficiência probatória (ID. 0ed79f8).  

Em decorrência, determinou o MM. Juízo a quo a intimação 

do Recorrido para comprovar seu registro sindical (ID. 70b697c), o qual mesmo 

devidamente intimado, quedou-se.  

Assim, em ID. b7c865d o MM. Juízo a quo prolatou r. Sentença 

declarando a ilegitimidade ativa do Recorrido, julgando extinta sem resolução de 

mérito a presente Ação Civil Pública, com fundamento no artigo 485, VI/CPC. 

Inconformado, o Recorrido apresentou Recurso Ordinário, o 
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qual fora dado provimento, reformando a r. Sentença, reconhecendo a sua 

legitimidade ativa e determinando o retorno dos autos a Vara de origem para 

prosseguimento do feito (ID. 2b6e87d).   

Todavia, em seguida, a Recorrente opôs Embargos de 

Declaração, ante a obscuridade do v. Acórdão supra, por basear a sua 

fundamentação em jurisprudências que se referem a mera assistência dos 

sindicatos nas lides e a direitos de estabilidade de dirigentes, assim como pela 

omissão ao não analisar os argumentos da Recorrente e também para fins de 

prequestionamento. 

Os referidos Embargos da Recorrente foram então analisados 

pela 2ª Turma do TRT/14, mas negado provimento (ID. Id:3f627c4).  

Ocorre que, a decisão proferida no v. Acordão de Recurso 

Ordinário, deve ser revista, pelos motivos que passa a expor.  

V - DAS RAZÕES DETERMINANTES PARA A REFORMA  

A - Da violação aos arts. 512 e 558, caput e § 1º, da CLT, 

e a Orientação Jurisprudencial 15 da SDC do C. TST. 

O Sindicato Recorrido, conforme restou consignado nos autos, 

não possui o registro sindical perante o Ministério do Trabalho e Emprego, hoje 

Ministério da Justiça, no entanto a 2ª Turma do TRT/14, ao proferir v. Acórdão 

sobre o Recurso Ordinário, reconheceu a sua legitimidade ativa, asseverando que 

os sindicatos passam a ter personalidade jurídica a partir do momento da 

inscrição de seus atos constitutivos em registro civil. 

Ocorre que, ao assim decidir, a 2ª Turma do TRT/14, 

transgrediu o disposto no artigo 512 e no artigo 558, caput e § 1º, da CLT, que 

expressamente aduzem que os sindicatos somente serão investidos nas 

prerrogativas, entre elas a de representação processual, quando registrados no 

órgão Ministerial competente, como vejamos: 

Art. 512 - Somente as associações profissionais 

constituídas para os fins e na forma do artigo anterior e 
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registradas de acordo com o art. 558 poderão ser 

reconhecidas como Sindicatos e investidas nas 

prerrogativas definidas nesta Lei. 

Art. 558 - São obrigadas ao registro todas as associações 

profissionais constituídas por atividades ou profissões 

idênticas, similares ou conexas, de acordo com o art. 511 e na 

conformidade do Quadro de Atividades e Profissões a que alude 

o Capítulo II deste Título. As associações profissionais 

registradas nos termos deste artigo poderão representar, 

perante as autoridades administrativas e judiciárias, os 

interesses individuais dos associados relativos à sua atividade 

ou profissão, sendo-lhes também extensivas as prerrogativas 

contidas na alínea "d" e no parágrafo único do art. 513.  

§ 1º O registro a que se refere o presente artigo competirá 

às Delegacias Regionais do Ministério do Trabalho e 

Previdência Social ou às repartições autorizadas em 

virtude da lei.   

Logo, o mero registro no cartório de Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, confere à entidade sindical apenas a existência legal da pessoa jurídica 

e respectiva publicidade, nos termos do art. 45 do Código Civil, inerente aos 

serviços registrais, conforme dispõe a lei no 6.015/73, pois segundo as disposições 

dos artigos alhures, até esse momento, a entidade tem EXCLUSIVAMENTE a 

característica de uma associação, NÃO havendo capacidade de representação de 

sua categoria. 

Não se confunde, portanto, o registro sindical no Ministério 

competente com a constituição da pessoa jurídica, ou com a aquisição de 

personalidade jurídica, eis que apesar de nascida a pessoa jurídica com o registro 

civil não estará apta a exercer toda e qualquer atividade. Todas as pessoas, físicas 

ou jurídicas, são, a priori, capazes para exercer suas atividades da vida civil, no 

entanto, há atividades que requerem requisitos específicos, habilitações, como no 

caso dos sindicatos, o registro no órgão Ministerial. 
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Não bastasse, ao ignorar a diretriz fixada pelos artigos 

supracitados, o Eg. Tribunal Regional contrariou entendimento uniforme desta 

Corte Superior, consubstanciado na Orientação Jurisprudencial da Seção de 

Dissídios Coletivos, sobre o tema, a qual dispõe: 

15. SINDICATO. LEGITIMIDADE "AD PROCESSUM". 

IMPRESCINDIBILIDADE DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DO 

TRABALHO.  (inserida em 27.03.1998) 

A comprovação da legitimidade "ad processum" da entidade 

sindical se faz por seu registro no órgão competente do 

Ministério do Trabalho, mesmo após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. 

Corroborando o entendimento acima esposado, colaciona-se 

os seguintes precedentes: 

"RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO 

NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. REPRESENTAÇÃO 

SINDICAL. AUSÊNCIA DEREGISTROSINDICAL NO MINISTÉRIO 

DO TRABALHO E EMPREGO. ILEGITIMIDADE AD PROCESSUM. 

Esta Corte Superior consagrou o entendimento de que o registro 

da entidade sindical no Ministério do Trabalho e Emprego é 

requisito indispensável para a aferição de sua legitimidade 

processual, conforme Orientação Jurisprudencial 15 da SDC. A 

decisão regional está em conformidade com a jurisprudência 

desta Corte. Assim, inviável o conhecimento do recurso de 

revista, ante os óbices do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula 

333 desta Corte. Recurso de revista de que não se conhece" (RR-

1020-29.2013.5.22.0003, 4ª Turma, Relator Ministro 

Alexandre Luiz Ramos, DEJT 24/08/2018). 

........................................................................... 

(...) ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - SINDICATO - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO 

DO TRABALHO. "A comprovação da legitimidade ' ad 
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processum' da entidade sindical se faz por seu registro no órgão 

competente do Ministério do Trabalho, mesmo após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988" (Orientação 

Jurisprudencial da SDC/TST nº 15). Recurso de revista 

conhecido e provido. Prejudicado o exame dos temas 

remanescentes." (RR - 506-75.2010.5.22.0102, Relator 

Ministro: Renato de Lacerda Paiva, Data de Julgamento: 

03/02/2016, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 

12/02/2016). 

Porquanto, é manifesto que o v. Acórdão guerreado ao 

reconhecer a legitimidade ativa do Sindicato Recorrido, além de violar os 

dispositivos de lei federal que explicitamente declaram que para que um sindicato 

tenha legitimidade processual para representar a sua categoria não basta o mero 

registro civil, mas o registro no Ministério competente, se opôs a interpretação da 

OJ n° 15 da SDC deste C. TST.  

Ora, Nobres Julgadores, o registro sindical perante o órgão 

ministerial não se trata de simples formalismo e sim de obrigatoriedade legal para 

alcançar a existência legal da entidade sindical e a legitimidade de representação 

da categoria.  

Nesse sentido a lição do doutrinador Ronaldo Lima dos Santos 

("Sindicato e ações coletivas". São Paulo: LTr, 2003, pp. 54/55), vejamos:  

(...) a mera inscrição no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

confere a personalidade jurídica a entidades sindicais, mas não 

a personalidade sindical", pois "esta é adquirida com o registro 

no Ministério do Trabalho, cuja competência residual 

remanesce, na falta de norma regulamentadora que a conceda 

a outro órgão. 

Por tudo isso o Recurso de Revista deve ser conhecido e 

provido, para que reforme o v. Acordão recorrido, declarando a ilegitimidade ativa 

ad processum do Sindicato Recorrido, por ter sido proferido em expressa violação 

aos dispositivos da lei federal e em oposição a OJ n° 15 da SDC deste C. TST. 
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B - Da divergência jurisprudencial  

Ao reconhecer a legitimidade ativa do Sindicato Recorrido, 

mesmo sem a existência de seu registro junto ao Ministério do Trabalho/Justiça 

o Eg. Tribunal Regional também deu interpretação divergente da proferida 

pela Primeira Turma do Tribunal Regional da 23ª Região, cujo Relator foi 

Tarcisio Regis Valente, no processo no 0000916-36.2015.5.23.0004, que em ação 

semelhante, ao interpretar o art. 8, inc. I, da CF, declarou a ilegitimidade ativa 

ad causam do sindicato que propôs ação como representante de sua categoria, 

sem possuir competente registro no órgão Ministerial. 

Para demonstrar a divergência, cita-se a seguir a emenda do 

aresto, obtida dos próprios autos do processo eletrônico a que se refere, perante 

o sítio do TRT/23 https://pje.trt23.jus.br/consultaprocessual/detalhe-

processo/0000916-36.2015.5.23.0004/2 (certidão do Acordão anexa): 

SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE 

REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. A teor do art. 8º, 

I, da CF, embora a fundação do ente sindical não dependa de 

autorização prévia do Estado, exige-se para tanto o seu registro 

no órgão competente. Nesse passo, a efetiva aquisição da 

personalidade jurídica sindical depende, além do simples 

registro do estatuto do sindicato no Cartório de Títulos e 

Documentos e de Pessoas Jurídicas, também do registro no 

órgão competente. Do exame dos autos infere-se que o Sindicato 

dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e do Ramo 

Financeiro no Estado de Mato Grosso - SEEB/MT não 

demonstrou possuir registro sindical, uma vez que trouxe à 

colação tão-somente ata de posse da sua atual diretoria 

executiva, o que atrai a aplicação do entendimento 

consubstanciado na OJ n. 15 da SDC do TST, que assim prevê: 

"A comprovação da legitimidade 'ad processum' da entidade 

sindical se faz por seu registro no órgão competente do 

Ministério do Trabalho, mesmo após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988", acarretando, assim, na extinção 
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do processo sem exame de mérito, com fulcro no art. 267, VI, do 

CPC/1973 (art. 485, VI, do NCPC), ante a ilegitimidade ativa ad 

causam do Sindicato Autor. (TRT da 23.ª Região; Processo: 

0000916-36.2015.5.23.0004; Data: 27-06-2016; Órgão 

Julgador: Gabinete da Presidência - Tribunal Pleno; 

Relator(a): TARCISIO REGIS VALENTE) 

Destaca-se, ademais, precisamente o trecho da integra do 

Acórdão supra no ponto que se instaura a divergência de interpretação ao art. 

8, inc. I, da CF:  

(...) Ora, a liberdade de fundação sindical, como direito de criar 

e constituir entes sindicais, é prevista no art. 8º, inc. I, da 

Constituição Federal de 1988, o qual dispõe que "a lei não 

poderá exigir autorização do Estado para a fundação de 

sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas 

ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização 

sindical". 

Assim, a despeito de a fundação do ente sindical não depender 

de autorização prévia do Estado, exige-se para tanto o seu 

registro no órgão competente. 

Nesse passo, a efetiva aquisição da personalidade 

jurídica sindical depende, além do simples registro do 

estatuto do sindicato no Cartório de Títulos e 

Documentos e de Pessoas Jurídicas, também no órgão 

competente. (...) (grifou-se) 

Isso, pois, dá o v. Acórdão recorrido interpretação oposta ao 

mesmo artigo ao analisar a suscitação de ilegitimidade ativa do Sindicato 

Recorrido por não possuir registro no Ministério competente, vejamos:  

(...) Resta incontroverso que o sindicato autor encontra-se 

registrado em Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

desde 2010. Não há, portanto, dúvida de que, no presente caso, 
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a arguição de ilegitimidade do sindicato é baseada em mero 

formalismo burocrático, sendo vedada a intervenção na 

organização sindical, em respeito ao disposto no art. 8º, I, da 

Constituição Federal. (...) 

Deste modo, restando demonstrada que o v. Acordão recorrido 

foi proferido com entendimento divergente de outro Tribunal quanto ao art. 8, 

inc. I, da CF, deve ser reformado no sentido de declarar a ilegitimidade ativa do 

Sindicato Recorrido, ante a falta de registro perante o órgão ministerial 

competente.  

VI - DO PEDIDO 

Ante ao todo o exposto, requer o conhecimento e provimento 

do presente Recurso de Revista, na integra, a fim de que seja reformado o v. 

Acordão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, 

para declarar a ilegitimidade ativa ad causam do Sindicado Recorrido, bem como 

para extinguir o processo.  

Termos em que, 

Pede e espera deferimento. 

Rio Branco-AC, 1 de outubro de 2021. 

 

 

Stela Maris Vieira Mendes  

OAB/AC 2.906 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEVIDÊNCIA DAS HIPÓTESES
QUE ENSEJAM A OPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. MERO
INCONFORMISMO DA EMBARGANTE. Os embargos de declaração
têm por objeto a correção de um vício contido na decisão (omissão,
obscuridade, contradição ou manifesto equívoco na análise dos
pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal), na forma do que
dispõem os artigos 1.022 do CPC e 897-A da CLT, não se prestando à
revisão do julgado, de modo que o inconformismo da parte quanto ao
resultado da decisão deve ser objeto de outra modalidade recursal. No
caso concreto, não se vislumbra a ocorrência da omissão apontada.

PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO. Se a decisão Regional
enfrenta os fundamentos jurídicos, que permitem a compreensão da tese
comungada pelo julgador na formação do seu convencimento sobre a
matéria posta sob sua apreciação, não assiste razão à parte embargante em
ver declinada de forma particularizada uma análise sobre todos os temas
já abordados na lide, pois neste feito já se encontra atendido o previsto na
Súmula n. 297 do c. TST.

 

 

 

1 RELATÓRIO
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Trata-se de embargos de declaração opostos por J CRUZ LTDA. visando sanar suposta omissão

no acórdão julgado na sessão de 11 a 19-7-2021 e publicado no DOJT do dia 29-7-2021.

Desnecessária a intimação da parte contrária para se manifestar sobre os declaratórios, ante a

não evidência de se conferir efeitos infringentes aos mesmos.

2 FUNDAMENTOS

2.1 Admissibilidade

Os embargos são tempestivos e atendem aos demais pressupostos recursais gerais, pelo que

deles conheço.

2.2 Mérito

2.2.1 Da omissão

Os embargos de declaração, como se sabe, têm por objeto a correção de um vício contido na

decisão (omissão, obscuridade, contradição ou manifesto equívoco na análise dos pressupostos

extrínsecos de admissibilidade recursal), na forma do que dispõem os artigos 1.022 do CPC e 897-A da

CLT, não se prestando à revisão do julgado, de modo que o inconformismo da parte quanto ao resultado

da decisão deve ser objeto de outra modalidade recursal.

"In casu", a pretensão da embargante é justamente essa, ou seja, rediscutir a justiça e correção da

decisão Colegiada, o que não é atacável via embargos de declaração.

Não há a omissão alegada. Ao contrário, este Relator, no que foi acompanhado à unanimidade

pelos demais integrantes da Turma, após detida análise do feito, decidiu pela legitimidade ativa do

sindicato, independentemente da existência de registro no Ministério do Trabalho e Emprego.

Em verdade, o acórdão foi claro ao explicitar os motivos que levaram ao mencionado

entendimento, bem como trouxe jurisprudência do E. TST no mesmo sentido, conforme transcrição a

seguir:

2.2.1 Da legitimidade do sindicato

(...)

Pois bem.

O sindicato juntou Estatuto Social (ID. 4E3ade3), registrado em Cartório de
Registro Civil das Pessoas JurÍdicas, comprovante de inscrição e situação
cadastral - CNPJ (ID. f60430d) e Ata de Posse de seus diretores (ID. 255C061).
Incontroversa, ainda, a ausência de registro do sindicato no Ministério do
Trabalho e Emprego.

A Constituição de 1988 consagrou a autonomia e a liberdade sindical, eliminando
a intervenção estatal na organização sindical, ao tempo em que manteve o
princípio da unicidade sindical e a organização por categorias econômica e
profissional.
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É notório que os sindicatos passam a ter personalidade jurídica a partir do
momento da inscrição de seus atos constitutivos em registro civil.

Já o registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego, no entendimento
deste Relator, tem caráter formal, prescindível, eis que a constituição sindical
independe de autorização do Estado, conforme preceitua a Constituição Federal
em seu art. 8º.

Ora, a finalidade precípua do seu registro é a fiscalização da unicidade sindical,
conforme preceitua a Súmula n. 677 do STF, "litteris":

INCUMBÊNCIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - REGISTRO DAS
ENTIDADES SINDICAIS E PRINCÍPIO DA UNICIDADE. Até que lei venha a
dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das
entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.

No caso concreto, contudo, não há indícios de que houve infração ao princípio da
unicidade. Na verdade, a ofensa ao mencionado princípio sequer foi objeto na
fundamentação da contestação da reclamada.

Em que pese a OJ. n. 15 do SDC dispor acerca da necessidade do registro sindical
no órgão ministerial, a SDC também já se posicionou no sentido de ser possível a
comprovação de legitimidade do sindicato por outros meios que não o registro
ministerial.

Resta incontroverso que o sindicato autor encontra-se registrado em Cartório de
Registro Civil das Pessoas Jurídicas desde 2010. Não há, portanto, dúvida de que,
no presente caso, a arguição de ilegitimidade do sindicato é baseada em mero
formalismo burocrático, sendo vedada a intervenção na organização sindical, em
respeito ao disposto no art. 8º, I, da Constituição Federal.

Este é, inclusive, o entendimento do E. TST:

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.
ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014.
LEGITIMIDADE AD PROCESSUM. REGISTRO SINDICAL. O Tribunal
Regional, ao manter a sentença, determinou não ser necessária a juntada da
certidão cadastral do sindicato expedida pelo Ministério do Trabalho, tendo em
vista que "a documentação existente nos autos demonstra, à saciedade, a
personalidade sindical do autor". Esta Corte, por intermédio da Orientação
Jurisprudencial 15 da Seção Especializada em Dissídios Coletivos, consolidou o
entendimento no sentido de que "a comprovação da legitimidade 'ad processum'
da entidade sindical se faz por seu registro no órgão competente do Ministério do
Trabalho ". Entretanto, a própria SDC já se posicionou no sentido de admitir a
possibilidade de a entidade sindical comprovar sua legitimidade por outros meios
que não a apresentação do registro no órgão competente do Ministério do
Trabalho e Emprego. Nesse contexto e, não havendo no v. acórdão recorrido
menção quanto à natureza da documentação que, segundo entendeu o e. TRT,
comprovou a legitimidade do sindicato autor, inviável se torna o processamento
da revista, ante o obstáculo da Súmula nº 126 desta Corte. Agravo não provido.
[...] (Processo TST-Ag-AIRR n. 0002459-43.2014.5.02.0441; 5ª Turma; Relator:
Ministro Breno Medeiros; data da publicação/fonte: DEJT de 30-11-2018);

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ASSISTÊNCIA
SINDICAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. Extrai-se da
fundamentação do acórdão que o fato de não haver comprovação do registro do
sindicato dos servidores públicos do Município de Bom Jesus no Ministério do
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Trabalho e Emprego não impede sua representatividade, pois -não compete ao
Poder Judiciário legislar, estabelecendo exigências e limitações que a lei não
prevê-. Assim, ilesos os arts. 8º, I e II da CF/88, 512 e 558 da CLT e 18 do CC e
inservíveis os arestos trazidos ao confronto, nos termos da alínea -a- do art. 896
da CLT e da Súmula 296 do TST. Agravo de instrumento conhecido e não
provido ."(AIRR-1631-72.2010.5.22.0104, Rel. Min. Dora Maria da Costa, 8ª
Turma, DEJT 12-4-2013);

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
DESPACHO MANTIDO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A despeito
das razões expostas pela parte agravante, merece ser mantido o despacho que
negou seguimento ao Recurso de Revista, pois subsistentes os seus fundamentos.
Ademais, o Sindicato Agravado não figura como parte na presente demanda,
apenas atua na prestação de assistência judiciária. Logo, não há como reconhecer
ilegitimidade ativa -ad causam- do Sindicato que não age como substituto
processual, postulando em nome próprio, direito alheio. Assim, não se verifica a
apontada violação do art. 8.º, I e II, da Constituição Federal e dos arts. 512 e 558
da CLT. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido." (AIRR-1043-
65.2010.5.22.0104, Rel. Min. Maria de Assis Calsing, 4ª Turma, DEJT 12-4-
2013);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA -
DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. REGISTRO NO
MINISTÉRIO DO TRABALHO. O art. 8º, I, da Constituição Federal veda ao
Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical,
estabelecendo que a fundação de sindicato prescinde de autorização estatal, salvo
o registro no órgão competente. O sindicato, portanto, adquire personalidade
jurídica com o registro de seus atos constitutivos no Cartório de Registro Civil
das Pessoas Jurídicas, sendo desnecessário o registro no Ministério do Trabalho.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (AIRR-780-33.2010.5.22.0104,
Rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 3ª Turma, DEJT 22-2-2013);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA -
DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. REGISTRO NO
MINISTÉRIO DO TRABALHO. O sindicato adquire personalidade jurídica com
o registro de seus atos constitutivos no Cartório de Registro Civil das Pessoas
Jurídicas. Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (AIRR-786-
40.2010.5.22.0104, Relator Ministro: Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira,
data de julgamento: 22-8-2012, 3ª Turma, data de publicação: 24-8-2012);

RECURSO DO RECLAMANTE. EXTINÇÃO DO CONTRATO.
ESTABILIDADE DIRIGENTE SINDICAL. SINDICATO REPRESENTATIVO.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DO SINDICATO NO MINISTÉRIO DO
TRABALHO NO MOMENTO DA DESPEDIDA. Ainda que o registro no
Ministério do Trabalho e Emprego possa ser considerado ato constitutivo da
personalidade sindical, tal circunstância não afasta o fato de que a constituição da
personalidade jurídica já tenha ocorrido com o registro no Cartório competente,
devendo a garantia dos dirigentes sindicais retroagir ao início do processo de
criação do ente sindical representativo da classe obreira. Trata-se de conferir
efetividade à norma constitucional que confere a imunidade estabilitária. Recurso
provido. (TRT-4 - RO: 00222213520155040221, Data de Julgamento: 30-11-
2017, 1ª Turma).

Logo, entendo comprovada a legitimidade ativa do sindicato, em consonância
com o entendimento jurisprudencial pátrio.
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Forte nos argumentos supra, dou provimento ao apelo para, reformando a
sentença, reconhecer a legitimidade ativa do sindicato reclamante e determinar o
retorno dos autos a origem para prosseguimento ao feito, como entender de
direito.

Como pode ser observado, a matéria objeto dos embargos de declaração foi devidamente

enfrentada por esta Turma, que entendeu pela legitimidade ativa da embargada, inclusive trazendo

julgados do TST neste sentido.

Não há, assim, qualquer vício no acórdão passível de correção via embargos de declaração em

relação aos pontos acima abordados.

Dessarte, por não evidenciar no acórdão embargado qualquer dos vícios que viabilizam a

oposição dos embargos, tampouco a necessidade de esclarecimento ou prequestionamento, outro

caminho não há, senão o desprovimento dos declaratórios.

2.3 Conclusão

Dessa forma, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.

3 DECISÃO

               ACORDAM os Magistrados integrantes da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª
Região, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração; no mérito, negar-lhes provimento, nos
termos do voto do Relator. Sessão de julgamento virtual realizada nos dias 1º a 6 de setembro de 2021,
na forma da Resolução Administrativa n. 033/2019, disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça do
Trabalho em 26-6-2019.

            Porto Velho, 6 de setembro de 2021.

 
CARLOS AUGUSTO GOMES LÔBO

DESEMBARGADOR-RELATOR
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

PROCESSO:                0000323-44.2020.5.14.0404

CLASSE:                      RECURSO ORDINÁRIO

ÓRGÃO JULGADOR:  2ª TURMA

ORIGEM:                      4ª VARA DO TRABALHO DE RIO BRANCO - AC

RECORRENTE:           SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO ACRE

ADVOGADOS:             CLÁUDIO SANTOS DE ANDRADE E OUTROS

RECORRIDA:               J CRUZ LTDA

ADVOGADA:                STELA MARIS VIEIRA MENDES

RELATOR:                    DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO GOMES LÔBO

 

 

 

RECURSO ORDINÁRIO. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA.
PRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO NO MTE. A legitimidade ativa
do sindicato independe de registro no Ministério do Trabalho e Emprego,
cujo escopo é a garantia da unicidade sindical. Logo, a ausência de
registro ministerial não inibe a legitimidade sindical, quando demonstrada
por outros meios, como o registro em Cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas.

 

 

 

1 RELATÓRIO

Trata-se de recurso ordinário interposto pelo SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO

ESTADO ACRE (ID. ced6eb4) em face da r. sentença proferida em 25-2-2021 pela juíza substituta

Carolline Rebellato Sanches atuando na 4ª Vara do Trabalho de Rio Branco - AC (ID. b7c865d), que

extinguiu a ação, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

O sindicato, em seu apelo, busca o reconhecimento de sua legitimidade e ativa, bem como a

aplicação da revelia à reclamada.

Contrarrazões pela reclamada pelo desprovimento do recurso do sindicato.
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2 FUNDAMENTOS

2.1 Admissibilidade

Por presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ordinário e das respectivas

contrarrazões.

2.2 Mérito

2.2.1 Da legitimidade do sindicato

Argui o sindicato que incube ao Estado preservar o princípio da unicidade sindical, uma vez que

a Constituição Federal veda, nos termos de seu artigo 8º, II, a criação de mais de uma organização

sindical representativa de semelhante categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, a

qual não pode ser inferior a um município.

Afirma, contudo, que o SINDIFAC é o único representante da classe no estado do Acre, em

plena observância do princípio da unicidade e que o registro afigura-se meramente declaratório da

existência da citada pessoa jurídica de direito privado, cuja personalidade jurídica é adquirida desde o

arquivamento de seu ato constitutivo no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

Aponta que, diante do fato de que os trabalhadores formarão sindicatos e elegerão seus

dirigentes no exercício da liberdade sindical (Convenção 87 da OIT e proclamada no artigo 8º, "caput" da

Constituição Federal), o reconhecimento de estabilidade independe de um aspecto puramente legal,

portanto, a entidade sindical é legítima para participar de negociações coletivas e celebrar acordos

coletivos de trabalho.

Indica que a ausência do registro sindical perante o Ministério do Trabalho e Emprego não é ato

constitutivo da entidade sindical, mas apenas um meio para aferição da unicidade sindical, portanto, a

constituição de entidade sindical se dá com o simples registro no cartório de pessoas jurídicas,

considerando o princípio da autonomia organizacional previsto no art. 8º, l, da Constituição Federal.

Afirma que resta perfeitamente demonstrada, por meio do comprovante de inscrição e de

situação no cadastro nacional da pessoa jurídica (ID. F60430d), bem como pelo Estatuto Social da

SINDIFAC (ID. 4e3ade3), ata de eleição e posse da diretoria, a sua legitimidade "ad causam".

Requer o reconhecimento da legitimidade ativa. Ainda, busca a imposição da revelia à

reclamada,

A magistrada "a quo" extinguiu a ação, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

Vistos os autos.

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo SINDICATO DOS
FARMACÊUTICOS DO ESTADO ACRE - SINDIFAC em face de J CRUZ
LTDA (Farmácia do Consumidor), sob a alegação de que a parte ré está
promovendo demissões em massa de forma ilegal.
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O autor não provou a regularidade do registro sindical junto ao órgão competente,
requisito indispensável para figurar no polo ativo da demanda, nos termos do
entendimento da OJ no 15 da SDC do Tribunal Superior do Trabalho.

A ausência de apresentação do registro sindical dá ensejo a extinção do processo
por ilegitimidade ativa, conforme fundamentado no parecer do Ministério Público
do Trabalho de ID 0ed79f8.

Ante o exposto, declaro a ilegitimidade ativa do SINDIFAC, razão pela qual julgo
extinta sem resolução de mérito a presente Ação Civil Pública, com fundamento
no artigo 485, VI/CPC.

Custas pelo autor, no importe de R$ 5.760,00, arbitrados com base no valor dado
à causa. Isento, nos termos do artigo 18 da no lei 7347/85.

Intimem-se as partes e o MPT desta decisão.

Averiguada a inexistência de pendências, arquivem-se os autos.

Pois bem.

O sindicato juntou Estatuto Social (ID. 4E3ade3), registrado em Cartório de Registro Civil das

Pessoas JurÍdicas, comprovante de inscrição e situação cadastral - CNPJ (ID. f60430d) e Ata de Posse de

seus diretores (ID. 255C061). Incontroversa, ainda, a ausência de registro do sindicato no Ministério do

Trabalho e Emprego.

A Constituição de 1988 consagrou a autonomia e a liberdade sindical, eliminando a intervenção

estatal na organização sindical, ao tempo em que manteve o princípio da unicidade sindical e a

organização por categorias econômica e profissional.

É notório que os sindicatos passam a ter personalidade jurídica a partir do momento da inscrição

de seus atos constitutivos em registro civil.

Já o registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego, no entendimento deste Relator,

tem caráter formal, prescindível, eis que a constituição sindical independe de autorização do Estado,

conforme preceitua a Constituição Federal em seu art. 8º.

Ora, a finalidade precípua do seu registro é a fiscalização da unicidade sindical, conforme

preceitua a Súmula n. 677 do STF, "litteris":

INCUMBÊNCIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - REGISTRO DAS
ENTIDADES SINDICAIS E PRINCÍPIO DA UNICIDADE. Até que lei venha a
dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das
entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.

No caso concreto, contudo, não há indícios de que houve infração ao princípio da unicidade. Na

verdade, a ofensa ao mencionado princípio sequer foi objeto na fundamentação da contestação da

reclamada.

Em que pese a OJ. n. 15 do SDC dispor acerca da necessidade do registro sindical no órgão

ministerial, a SDC também já se posicionou no sentido de ser possível a comprovação de legitimidade do

sindicato por outros meios que não o registro ministerial.
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Resta incontroverso que o sindicato autor encontra-se registrado em Cartório de Registro Civil

das Pessoas Jurídicas desde 2010. Não há, portanto, dúvida de que, no presente caso, a arguição de

ilegitimidade do sindicato é baseada em mero formalismo burocrático, sendo vedada a intervenção na

organização sindical, em respeito ao disposto no art. 8º, I, da Constituição Federal.

Este é, inclusive, o entendimento do E. TST:

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.
ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014.
LEGITIMIDADE AD PROCESSUM. REGISTRO SINDICAL. O Tribunal
Regional, ao manter a sentença, determinou não ser necessária a juntada da
certidão cadastral do sindicato expedida pelo Ministério do Trabalho, tendo em
vista que "a documentação existente nos autos demonstra, à saciedade, a
personalidade sindical do autor". Esta Corte, por intermédio da Orientação
Jurisprudencial 15 da Seção Especializada em Dissídios Coletivos, consolidou o
entendimento no sentido de que "a comprovação da legitimidade 'ad processum'
da entidade sindical se faz por seu registro no órgão competente do Ministério do
Trabalho ". Entretanto, a própria SDC já se posicionou no sentido de admitir a
possibilidade de a entidade sindical comprovar sua legitimidade por outros meios
que não a apresentação do registro no órgão competente do Ministério do
Trabalho e Emprego. Nesse contexto e, não havendo no v. acórdão recorrido
menção quanto à natureza da documentação que, segundo entendeu o e. TRT,
comprovou a legitimidade do sindicato autor, inviável se torna o processamento
da revista, ante o obstáculo da Súmula nº 126 desta Corte. Agravo não provido.
[...] (Processo TST-Ag-AIRR n. 0002459-43.2014.5.02.0441; 5ª Turma; Relator:
Ministro Breno Medeiros; data da publicação/fonte: DEJT de 30-11-2018);

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ASSISTÊNCIA
SINDICAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. Extrai-se da
fundamentação do acórdão que o fato de não haver comprovação do registro do
sindicato dos servidores públicos do Município de Bom Jesus no Ministério do
Trabalho e Emprego não impede sua representatividade, pois -não compete ao
Poder Judiciário legislar, estabelecendo exigências e limitações que a lei não
prevê-. Assim, ilesos os arts. 8º, I e II da CF/88, 512 e 558 da CLT e 18 do CC e
inservíveis os arestos trazidos ao confronto, nos termos da alínea -a- do art. 896
da CLT e da Súmula 296 do TST. Agravo de instrumento conhecido e não
provido ."(AIRR-1631-72.2010.5.22.0104, Rel. Min. Dora Maria da Costa, 8ª
Turma, DEJT 12-4-2013);

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
DESPACHO MANTIDO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A despeito
das razões expostas pela parte agravante, merece ser mantido o despacho que
negou seguimento ao Recurso de Revista, pois subsistentes os seus fundamentos.
Ademais, o Sindicato Agravado não figura como parte na presente demanda,
apenas atua na prestação de assistência judiciária. Logo, não há como reconhecer
ilegitimidade ativa -ad causam- do Sindicato que não age como substituto
processual, postulando em nome próprio, direito alheio. Assim, não se verifica a
apontada violação do art. 8.º, I e II, da Constituição Federal e dos arts. 512 e 558
da CLT. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido." (AIRR-1043-
65.2010.5.22.0104, Rel. Min. Maria de Assis Calsing, 4ª Turma, DEJT 12-4-
2013);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA -
DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. REGISTRO NO
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MINISTÉRIO DO TRABALHO. O art. 8º, I, da Constituição Federal veda ao
Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical,
estabelecendo que a fundação de sindicato prescinde de autorização estatal, salvo
o registro no órgão competente. O sindicato, portanto, adquire personalidade
jurídica com o registro de seus atos constitutivos no Cartório de Registro Civil
das Pessoas Jurídicas, sendo desnecessário o registro no Ministério do Trabalho.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (AIRR-780-33.2010.5.22.0104,
Rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 3ª Turma, DEJT 22-2-2013);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA -
DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. REGISTRO NO
MINISTÉRIO DO TRABALHO. O sindicato adquire personalidade jurídica com
o registro de seus atos constitutivos no Cartório de Registro Civil das Pessoas
Jurídicas. Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (AIRR-786-
40.2010.5.22.0104, Relator Ministro: Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira,
data de julgamento: 22-8-2012, 3ª Turma, data de publicação: 24-8-2012);

RECURSO DO RECLAMANTE. EXTINÇÃO DO CONTRATO.
ESTABILIDADE DIRIGENTE SINDICAL. SINDICATO REPRESENTATIVO.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DO SINDICATO NO MINISTÉRIO DO
TRABALHO NO MOMENTO DA DESPEDIDA. Ainda que o registro no
Ministério do Trabalho e Emprego possa ser considerado ato constitutivo da
personalidade sindical, tal circunstância não afasta o fato de que a constituição da
personalidade jurídica já tenha ocorrido com o registro no Cartório competente,
devendo a garantia dos dirigentes sindicais retroagir ao início do processo de
criação do ente sindical representativo da classe obreira. Trata-se de conferir
efetividade à norma constitucional que confere a imunidade estabilitária. Recurso
provido. (TRT-4 - RO: 00222213520155040221, Data de Julgamento: 30-11-
2017, 1ª Turma).

Logo, entendo comprovada a legitimidade ativa do sindicato, em consonância com o

entendimento jurisprudencial pátrio.

Forte nos argumentos supra, dou provimento ao apelo para, reformando a sentença, reconhecer a

legitimidade ativa do sindicato reclamante e determinar o retorno dos autos a origem para

prosseguimento ao feito, como entender de direito.

2.3 Conclusão

Dessa forma, conheço do recurso ordinário e, no mérito, dou-lhe provimento para, reformando a

sentença, reconhecer a legitimidade ativa do sindicato reclamante e determinar o retorno dos autos a

origem para prosseguimento ao feito, como entender de direito.

3 DECISÃO

ACORDAM os Magistrados integrantes da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª

Região, à unanimidade, conhecer do recurso ordinário; no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do

voto do Relator. Sessão de julgamento virtual realizada nos dias 14 a 19 de julho de 2021, na forma da

Resolução Administrativa n. 033/2019, disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho em

26-6-2019.

Porto Velho-RO, 19 de julho de 2021.
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Agravante: J CRUZ LTDA 

Advogada:  Dra. Stela Maris Vieira de Souza 

Agravado:  SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO ACRE 

Advogado:  Dr. Claudio Santos de Andrade 

GMABB/af 

 

D E C I S Ã O 

 

I – RELATÓRIO 

 

Contra a decisão proferida pelo Tribunal Regional, a qual negou 

seguimento ao recurso de revista, a parte interpõe o presente agravo de instrumento, 

sob alegação de que o apelo atendeu os pressupostos aludidos no art. 896 da CLT. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO  

 

CONHECIMENTO 

 

Atendidos os pressupostos extrínsecos recursais, CONHEÇO do 

agravo de instrumento. 

 

MÉRITO 
 

A Corte de origem, no exercício do juízo de admissibilidade, 

denegou seguimento ao recurso de revista, mediante os seguintes fundamentos: 

 

“Analisando os autos, constato a impossibilidade de ser processado o 

presente recurso de revista, porquanto, o Colegiado Regional, ao apreciar o 

recurso ordinário interposto pelo Sindicato no Id 915b834, conheceu do apelo 

e, no mérito, deu-lhe provimento para, "reformando a sentença, reconhecer a 

legitimidade ativa do sindicato reclamante e determinar o retorno dos autos a 

origem para prosseguimento ao feito, como entender de direito", reformando, 

pois, a r. decisão do Juízo de primeiro grau. 

Nesse contexto, melhor esclarecendo a questão posta ao crivo deste 

Juízo, peço vênia para transcrever a parte conclusiva do acórdão (Id 2b6e87d): 

"2.2.1 Da legitimidade do sindicato Evidencia-se, portanto, que a decisão 

censurada determinou o retorno dos autos a primeira instância para 
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reabertura da instrução processual e apreciação dos pedidos constantes na 

inicial. Assim, não se trata de decisão terminativa do feito, mas, sim, de 

natureza interlocutória. Logo, dessa decisão não cabe recurso de revista de 

imediato, ficando postergada a sua interposição, quando esgotada a 

jurisdição do Tribunal, em relação ao caso concreto. 

(...) O sindicato juntou Estatuto Social (ID. 4E3ade3), registrado em 

Cartório de Registro Civil das Pessoas JurÍdicas, comprovante de inscrição e 

situação cadastral - CNPJ (ID. f60430d) e Ata de Posse de seus diretores (ID. 

255C061). Incontroversa, ainda, a ausência de registro do sindicato no 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

A Constituição de 1988 consagrou a autonomia e a liberdade sindical, 

eliminando a intervenção estatal na organização sindical, ao tempo em que 

manteve o princípio da unicidade sindical e a organização por categorias 

econômica e profissional. 

É notório que os sindicatos passam a ter personalidade jurídica a partir 

do momento da inscrição de seus atos constitutivos em registro civil. 

Já o registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego, no 

entendimento deste Relator, tem caráter formal, prescindível, eis que a 

constituição sindical independe de autorização do Estado, conforme preceitua 

a Constituição Federal em seu art. 8º. 

Ora, a finalidade precípua do seu registro é a fiscalização da unicidade 

sindical, conforme preceitua a Súmula n. 677 do STF, "litteris": INCUMBÊNCIA 

DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - REGISTRO DAS ENTIDADES SINDICAIS E 

PRINCÍPIO DA UNICIDADE. Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao 

Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar 

pela observância do princípio da unicidade. 

No caso concreto, contudo, não há indícios de que houve infração ao 

princípio da unicidade. Na verdade, a ofensa ao mencionado princípio sequer 

foi objeto na fundamentação da contestação da reclamada. 

Em que pese a OJ. n. 15 do SDC dispor acerca da necessidade do 

registro sindical no órgão ministerial, a SDC também já se posicionou no 

sentido de ser possível a comprovação de legitimidade do sindicato por 

outros meios que não o registro ministerial. 

Resta incontroverso que o sindicato autor encontra-se registrado em 

Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas desde 2010. Não há, portanto, 

dúvida de que, no presente caso, a arguição de ilegitimidade do sindicato é 

baseada em mero formalismo burocrático, sendo vedada a intervenção na 

organização sindical, em respeito ao disposto no art. 8º, I, da Constituição 

Federal. 

Este é, inclusive, o entendimento do E. TST: AGRAVO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA 

DA LEI Nº 13.015/2014. LEGITIMIDADE AD PROCESSUM. REGISTRO SINDICAL. 

O Tribunal Regional, ao manter a sentença, determinou não ser necessária a 

juntada da certidão cadastral do sindicato expedida pelo Ministério do 

Trabalho, tendo em vista que "a documentação existente nos autos 
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demonstra, à saciedade, a personalidade sindical do autor". Esta Corte, por 

intermédio da Orientação Jurisprudencial 15 da Seção Especializada em 

Dissídios Coletivos, consolidou o entendimento no sentido de que "a 

comprovação da legitimidade 'ad processum' da entidade sindical se faz por 

seu registro no órgão competente do Ministério do Trabalho ". Entretanto, a 

própria SDC já se posicionou no sentido de admitir a possibilidade de a 

entidade sindical comprovar sua legitimidade por outros meios que não a 

apresentação do registro no órgão competente do Ministério do Trabalho e 

Emprego. Nesse contexto e, não havendo no v. acórdão recorrido menção 

quanto à natureza da documentação que, segundo entendeu o e. TRT, 

comprovou a legitimidade do sindicato autor, inviável se torna o 

processamento da revista, ante o obstáculo da Súmula nº 126 desta Corte. 

Agravo não provido. [[...] (Processo TST-Ag-AIRR n. 

0002459-43.2014.5.02.0441; 5ª Turma; Relator: Ministro Breno Medeiros; data 

da publicação/fonte: DEJT de 30-11-2018); AGRAVO DE INSTRUMENTO EM 

RECURSO DE REVISTA. ASSISTÊNCIA SINDICAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO 

SINDICATO. Extrai-se da fundamentação do acórdão que o fato de não haver 

comprovação do registro do sindicato dos servidores públicos do Município 

de Bom Jesus no Ministério do Trabalho e Emprego não impede sua 

representatividade, pois -não compete ao Poder Judiciário legislar, 

estabelecendo exigências e limitações que a lei não prevê-. Assim, ilesos os 

arts. 8º, I e II da CF/88, 512 e 558 da CLT e 18 do CC e inservíveis os arestos 

trazidos ao confronto, nos termos da alínea -a- do art. 896 da CLT e da Súmula 

296 do TST. Agravo de instrumento conhecido e não provido 

."(AIRR-1631-72.2010.5.22.0104, Rel. Min. Dora Maria da Costa, 8ª Turma, DEJT 

12-4-2013); AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. DESPACHO 

MANTIDO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A despeito das razões 

expostas pela parte agravante, merece ser mantido o despacho que negou 

seguimento ao Recurso de Revista, pois subsistentes os seus fundamentos. 

Ademais, o Sindicato Agravado não figura como parte na presente demanda, 

apenas atua na prestação de assistência judiciária. Logo, não há como 

reconhecer ilegitimidade ativa -ad causam- do Sindicato que não age como 

substituto processual, postulando em nome próprio, direito alheio. Assim, não 

se verifica a apontada violação do art. 8.º, I e II, da Constituição Federal e dos 

arts. 512 e 558 da CLT. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido." 

(AIRR-1043-65.2010.5.22.0104, Rel. Min. Maria de Assis Calsing, 4ª Turma, DEJT 

12-4-2013); AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - 

DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. REGISTRO NO MINISTÉRIO 

DO TRABALHO. O art. 8º, I, da Constituição Federal veda ao Poder Público a 

interferência e a intervenção na organização sindical, estabelecendo que a 

fundação de sindicato prescinde de autorização estatal, salvo o registro no 

órgão competente. O sindicato, portanto, adquire personalidade jurídica com 

o registro de seus atos constitutivos no Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, sendo desnecessário o registro no Ministério do Trabalho. Agravo de 
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instrumento conhecido e desprovido." (AIRR-780-33.2010.5.22.0104, Rel. Min. 

Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 3ª Turma, DEJT 22-2-2013); AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE 

DO SINDICATO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. O sindicato adquire 

personalidade jurídica com o registro de seus atos constitutivos no Cartório 

de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Agravo de instrumento conhecido e 

desprovido." (AIRR-786-40.2010.5.22.0104, Relator Ministro: Alberto Luiz 

Bresciani de Fontan Pereira, data de julgamento: 22-8-2012, 3ª Turma, data de 

publicação: 24-8-2012); RECURSO DO RECLAMANTE. EXTINÇÃO DO 

CONTRATO. ESTABILIDADE DIRIGENTE SINDICAL. SINDICATO 

REPRESENTATIVO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO SINDICATO NO MINISTÉRIO DO 

TRABALHO NO MOMENTO DA DESPEDIDA. Ainda que o registro no Ministério 

do Trabalho e Emprego possa ser considerado ato constitutivo da 

personalidade sindical, tal circunstância não afasta o fato de que a 

constituição da personalidade jurídica já tenha ocorrido com o registro no 

Cartório competente, devendo a garantia dos dirigentes sindicais retroagir ao 

início do processo de criação do ente sindical representativo da classe obreira. 

Trata-se de conferir efetividade à norma constitucional que confere a 

imunidade estabilitária. Recurso provido. (TRT-4 - RO: 

00222213520155040221, Data de Julgamento: 30-11-2017, 1ª Turma). 

Logo, entendo comprovada a legitimidade ativa do sindicato, em 

consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio. 

Forte nos argumentos supra, dou provimento ao apelo para, 

reformando a sentença, reconhecer a legitimidade ativa do sindicato 

reclamante e determinar o retorno dos autos a origem para prosseguimento 

ao feito, como entender de direito." Evidencia-se, portanto, que a decisão 

censurada determinou o retorno dos autos a primeira instância, para 

reabertura da instrução processual e apreciação dos pedidos constantes na 

inicial. 

Assim, não se trata de decisão terminativa do feito, mas, em verdade, de 

natureza interlocutória. Logo, dessa decisão não cabe recurso de revista de 

imediato, ficando postergada a sua interposição, quando esgotada a 

jurisdição do Tribunal, em relação ao caso concreto. 

Este entendimento está em conformidade com o disposto no art. 893, § 

1º, da CLT, o qual estabelece: "(...) Os incidentes do processo serão resolvidos 

pelo próprio Juízo ou Tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das 

decisões interlocutórias somente em recurso da decisão definitiva ". 

O egrégio Tribunal Superior do Trabalho objetivando dirimir as 

divergências de interpretações existente entre os Regionais, pacificou a 

questão editando a Súmula n. 214, nos seguintes termos: "Decisão 

Interlocutória. Irrecorribilidade, Nova redação. Res. 127/2005, DJ 14/03/2005. 

Na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as decisões 

interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão: 

a) de Tribunal Regional do Trabalho contrária à Súmula ou Orientação 

Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho; b) suscetível de impugnação 
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mediante recurso para o mesmo Tribunal; c) que acolhe exceção de 

incompetência territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional 

distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto 

no art. 799, § 2.º, da CLT." Dessa forma, impõe-se a denegação do recurso de 

revista, em virtude da natureza interlocutória do acórdão recorrido. 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso de revista, pelo 

fato de ser incabível à espécie, em face da Súmula n. 214 do e. TST” (fls. 

290/295).  

  
  

Ao exame.  

A decisão proferida pelo Tribunal Regional, objeto do recurso de 

revista, foi publicada na vigência da Lei nº 13.467/2017, estando o recurso sujeito à 

demonstração prévia de transcendência da causa, conforme estabelecido nos arts. 

896-A, § 1º, I a IV, da CLT, e 246 e 247 do RITST, que assim dispõem: 
 

Art.896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, 

examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos 

reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. (Incluído 

pela Medida Provisória nº 2.226, de 4.9.2001) 

§ 1o São indicadores de transcendência, entre outros: (Incluído pela Lei 

nº 13.467, de 2017) 

I - econômica, o elevado valor da causa; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 

2017) 

II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência 

sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; 

(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social 

constitucionalmente assegurado; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da 

legislação trabalhista. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

.............................................................................................................................. 

Art. 247. A aplicação do art. 896-A da CLT, que trata da transcendência 

do recurso de revista, observará o disposto neste Regimento, devendo o 

Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinar previamente 

de ofício, se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais 

de natureza econômica, política, social ou jurídica. § 1º São indicadores de 

transcendência, entre outros: 

I - econômica, o elevado valor da causa;  

II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência 

sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;  
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instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. 

III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social 

constitucionalmente assegurado;  

IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da 

legislação trabalhista. 

 

Não obstante a argumentação deduzida nas razões recursais, a 

parte não demonstra o desacerto da decisão agravada quanto aos obstáculos de 

natureza jurídico-processual que ensejaram a inadmissão do recurso de revista 

interposto.   

No caso, o recurso de revista não oferece transcendência quanto 

aos reflexos de natureza econômica. 

Da mesma forma, não houve o desrespeito à jurisprudência 

sumulada desta Corte ou da Suprema Corte, de forma que não resulta demonstrada a 

transcendência política da causa. 

Ante a ausência de afronta a direito social constitucionalmente 

assegurado, não se verifica a transcendência social do recurso. 

Tampouco se evidenciam reflexos de natureza jurídica, 

porquanto não se discute, nos autos, questão nova em torno da interpretação da 

legislação trabalhista. 

A toda evidência, as matérias objeto do apelo não excedem o 

interesse subjetivo das partes, o que denota a ausência de transcendência do recurso, 

em qualquer dos aspectos previstos em Lei. 

 

III – DISPOSITIVO  

 

Ante o exposto, ausente a transcendência do recurso de revista, 

NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 932, IV, do 

CPC, 896-A, § 2º, da CLT, e 118, X, do RITST. 

Publique-se. 

Brasília, 04 de dezembro de 2021. 

 

 
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001) 

ALBERTO BASTOS BALAZEIRO 
Ministro Relator 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO 
4ª VARA DO TRABALHO DE RIO BRANCO 

 ACPCiv 0000323-44.2020.5.14.0404
AUTOR: SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO ACRE 
RÉU: J CRUZ LTDA 

SENTENÇA

 

Em 30 de junho de 2022 foi realizado o
julgamento da Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato dos
Farmacêuticos do Estado do Acre (SINDIFAC) em face da J Cruz Ltda.
(Farmácia do Consumidor).

 

RELATÓRIO

 

O Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Acre (SINDIFAC)
ajuizou Ação Civil Pública em face da J Cruz Ltda. (Farmácia do Consumidor).

O SINDIFAC alegou que a ré demitiu sem justa causa seus
empregados farmacêuticos para contratar outros profissionais da mesma categoria
mediante pagamento de salários menores.

O sindicato autor pediu: (a) a reintegração dos empregados
demitidos a partir de 20/1/2020; (b) a condenação da ré no pagamento das parcelas
trabalhistas devidas durante o período de afastamento, ou, sucessivamente, no
pagamento de reparação por danos morais aos referidos empregados; (c) a
condenação da ré no pagamento de indenização ao sindicato como medida
pedagógica; (d) honorários advocatícios e gratuidade da justiça.

À causa foi dado o valor de R$ 288.000,00.

A tutela provisória de urgência, em caráter antecedente (fls. 45 a
47) foi indeferida.

Em razão da pandemia de COVID 19, foi aplicado o
procedimento previsto no artigo 335 do CPC (fl. 46).
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Citada (fl. 56), a ré não apresentou defesa no prazo legal. Pela
sua inércia, a ré foi declarada revel (fl. 64). Após a declaração da revelia, a ré
apresentou contestação às fls. 94 a 107. Juntou documentos às fls. 108 a 158.

As partes compareceram à audiência inicial (fls. 159/160). A
conciliação foi rejeitada. O sindicato se manifestou sobre os documentos apresentados
pela ré (fls. 161 a 171).

Pela sentença de fls. 181/182, o processo foi extinto sem
resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa do sindicato (artigo 485, VI/CPC).

O autor interpôs recurso ordinário (fls. 185 a 196).

A sentença foi reformada pelo acórdão de fls. 212 a 217. Na
ocasião, o e. TRT da 14ª Região determinou o retorno dos autos a origem para
prosseguimento do feito.

O MPT emitiu parecer às fls. 174 a 178.

Foi produzida prova documental.

Aberta a audiência de instrução (fls. 409 a 411), os
representantes das partes prestaram depoimento. Sem que houvesse o requerimento
para produção de outras provas, encerrou-se a instrução processual. Razões finais
orais pelas partes. Não houve possibilidade de acordo.

 

FUNDAMENTAÇÃO 

  

1. Revelia.

Em razão da pandemia de COVID 19, foi aplicado o
procedimento previsto no artigo 335 do CPC (fl. 46), adaptado ao processo do trabalho.

A J Cruz Ltda. (Farmácia do Consumidor) foi devidamente citada.
Apesar de citada, não apresentou defesa no prazo legal.

Após a declaração de sua revelia, a ré apresentou petição às fls.
89 a 92, argumentando não ter sido citada pessoalmente nos termos do art. 242 do
CPC. Pediu o afastamento dos efeitos da revelia.
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No processo do trabalho, as citações são realizadas via postal,
conforme determina o art. 841, §1º da CLT.

O documento de fl. 56 comprova que a ré foi devidamente
citada em seu endereço.

Ante o exposto, mantenho a decisão proferida à fl. 46. Declaro a
J Cruz Ltda. (Farmácia do Consumidor) revel e confessa quanto aos fatos. Deixo de
receber a contestação de fls. 94 a 107, mas, visando garantir a primazia da realidade,
recebo os documentos que acompanharam a defesa (fls. 108 a 158).

 

2. Do plano de cargos e salários e da alegada dispensa em
massa e discriminatória.

O autor alegou que a ré demitiu reiteradamente os empregados
farmacêuticos que recebiam salário mensal de R$ 3.700,00, para contratar outros
profissionais da categoria com salário mensal de R$ 1.600,00. Afirmou que a conduta
da ré provocou o rebaixamento e a desvalorização dos farmacêuticos.

Consta na petição inicial que onze farmacêuticos já foram
dispensados, o que teria caracterizado a dispensa em massa, contudo, apresentou
comprovante da dispensa de apenas dois profissionais, fato ocorrido em 15/4/2020,
conforme relatado na peça processual mencionada.

O autor alegou não ter negociado as dispensas sistemáticas, e
que a ré “ ” (fl. 5).lança dezenas de trabalhadores ao desemprego

Ao final, o autor pediu: (a) a reintegração dos empregados
demitidos a partir de 20/1/2020; (b) a condenação da ré no pagamento das parcelas
trabalhistas devidas durante o período de afastamento ou, sucessivamente, no
pagamento de reparação por danos morais aos referidos empregados; (c) a
condenação da ré no pagamento de indenização ao sindicato como medida
pedagógica; (d) honorários advocatícios e gratuidade da justiça.

A ré juntou os documentos de fls. 108 a 158.

Na manifestação de fls. 161 a 171, o autor não impugnou os
documentos apresentados pela ré.

Em razão da confissão ficta da ré, presumem-se verdadeiros os
fatos alegados na petição inicial, desde que não tenham sido contrariados pela prova
documental.
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Em seu depoimento (409 a 411), o representante da ré
esclareceu: (a) a ré demitiu sem justa causa quatro farmacêuticos e, em seguida,
contratou novos profissionais com salários inferiores, com fundamento no PCS; (b) o
sindicato não participou da elaboração do PCS; (c) o presidente do sindicato participou
das negociações na condição de mero empregado. São trechos do depoimento:

“Que os 4 farmacêuticos dispensados, o foram
por não conseguirem acompanhar o processo de
‘‘digitalização’’ dos procedimentos da empresa. Que
os farmacêuticos antes mencionados, não
conseguiram se adaptar aos sistemas da farmácia
popular e do programa de benefícios BM (benefícios
do cliente). Que os farmacêuticos dispensados
tinham salário de R$3.700,00 reais. Que os
farmacêuticos contratados tinham o salário inicial de
R$ 1.600,00 reais acrescido de vantagens, sendo que
a remuneração poderia chegar a R$ 4.000,00 ao final
do mês. Que o plano de cargos e salários foi
implementado em 01/03/2019. Que o plano de
cargos e salários não foi discutido com o sindicato,
até porque o depoente desconhecia sua existência,
entretanto, o plano foi amplamente discutido com os
empregados, por 6 meses, reuniões essas
registradas em atas, inclusive com a assinatura do
presidente do Sindicato, ora presente à audiência.
Que a assinatura do presidente do Sindicato foi
lançada na ata, na condição de empregado da ré, e
não na condição de presidente da entidade.” 

Na audiência de instrução (fl. 410), o presidente do sindicato
confessou ter participado das reuniões que deram origem ao PCS, em outras palavras,
o sindicato tinha pleno conhecimento das tratativas entre a ré e seus empregados.
Vejamos:

“Que participou das reuniões onde discutiram
a implantação do plano de cargos e salários, tendo
assinado as atas correspondentes. Que as reuniões
antes mencionadas ocorreram no início de 2019 (...)” 

 

2.1 Do plano de cargos e salários - PCS.

Constata-se, de plano, que o autor sempre teve conhecimento
das negociações entre a ré e seus empregados, pois a figura do seu presidente não
pode ser dissociada da pessoa do empregado da ré. Se o presidente do sindicato autor
participou das negociações apenas na condição de empregado, com certeza foi omisso
ao representar a categoria.

Sendo assim, considero válida a participação do representante
do sindicato nas negociações para implantação do PCS, e se ele, na condição de
presidente da entidade, se omitiu no exercício do seu papel de sindicalista, a omissão
não pode ser atribuída ao empregador.
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Mas ainda é preciso deixar claro que na legislação atual não há
nenhuma norma impondo a obrigatoriedade de negociação com o sindicato laboral a
respeito das cláusulas a serem implantadas em PCS, que nada mais é do que uma
norma interna de autorregulamentação, atualmente com dispensa de homologação,
registro ou depósito em qualquer órgão público (art. 461, §2º da CLT):

Art. 461.   Sendo idêntica a função, a todo
trabalho de igual valor, prestado ao mesmo
empregador, no mesmo estabelecimento
empresarial, corresponderá igual salário, sem
distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. [...]

§ 2º   Os dispositivos deste artigo não
prevalecerão quando o empregador tiver pessoal
organizado em quadro de carreira ou adotar, por
meio de norma interna da empresa ou de
negociação coletiva, plano de cargos e salários,
dispensada qualquer forma de homologação ou
registro em órgão público. [...]

Ainda assim, passo a analisar o PCS.

Consta no PCS a existência de 2 (dois) cargos a serem ocupados
por farmacêuticos: AT e RT. O farmacêutico RT é responsável por todos os atos
farmacêuticos, enquanto o AT é o subordinado imediato do RT (fl. 127). Pela análise dos
anexos II e IV do PCS, verifica-se uma notória diferença entre as atribuições dos
farmacêuticos RT e AT, resultando em remunerações diversas para cada profissional,
conforme as regras objetivas previstas no PCS. Assim, a mera contratação dos novos
empregados não implica em discriminação odiosa.

Portanto, é válida a norma interna negociada com os
empregados, ainda que não tenha sido formalmente discutida com o sindicato laboral
– norma que previu a contratação de novos profissionais com salário mensal de
R$1.600,00 (anexo II - fl. 123).

 

2.2 Da alegada demissão em massa.

Consta na petição inicial que a ré tem promovido demissão em
massa. O autor afirmou que desde o início da pandemia foram dispensados 11
farmacêuticos, sendo a ré empregadora de dezenas deles. Ocorre que na mesma
petição inicial o autor argumentou que comprovaria a dispensa de apenas 2
farmacêuticos, e o fez juntando os documentos de fls. 38 e 39.

À ré foi aplicada a revelia, mas os documentos por ela juntados
foram admitidos como prova.

Em seu depoimento, o representante da ré confessou a
dispensa sem justa causa de 4 farmacêuticos.
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De acordo com o documento de fls. 140-145, constato que a ré
contava com mais de 100 empregados em fevereiro de 2020. A alegação do autor a
respeito da existência da dispensa em massa de 2 farmacêuticos não se sustenta ao
ser confrontada com os documentos antes mencionados, pois não é possível
considerar que a dispensa de 2 empregados corresponda a demissão em massa. Assim
como também não é possível considerar que a dispensa de 4 farmacêuticos
corresponda a demissão em massa.

A quantidade de demissões comprovada é compatível com a
rotatividade de mão de obra de uma empresa que contava com mais de 100
empregados em fevereiro de 2020.

Em que pese a confissão ficta da ré, não há presunção de
veracidade quando os fatos estiverem em contradição com as provas dos autos,
conforme se depreende do artigo 345, IV do CPC:

Art. 345. A revelia não produz o efeito
mencionado no art. 344 se: [...]

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor
forem inverossímeis ou estiverem em contradição
com prova constante dos autos.

Ainda que tivesse havido demissão em massa, é preciso deixar
claro que na legislação não há nenhuma norma que obrigue o empregador a negociar
com o sindicato laboral uma demissão em massa. Sendo assim, descumpre a
Constituição Federal (art. 5º, II) quem impõe ao empregador a obrigação de negociar,
ou mesmo de conversar com o sindicato a respeito de eventual demissão em massa. É
o dispositivo constitucional: “Art. 5º, II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de

.fazer alguma coisa senão em virtude de lei"

Não há dúvida que a demissão em massa é indesejável e causa
severos transtornos à comunidade, mas também não há dúvida que se trata do regular
exercício do direito do empregador de pôr termo aos contratos. Fique claro que os
empregados têm o mesmo direito. No artigo 1º da Constituição Federal, constato que
os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa, são encontrados no mesmo inciso IV,
deixando claro que o constituinte originário os equiparou em importância:

Art. 1º A República Federativa do Brasil,
formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em
Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos: [...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa; [...]

Da mesma forma o constituinte igualou os mesmos princípios
em importância, no  do artigo 170:  caput

Art. 170. A ordem econômica, fundada na
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa,
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tem por fim assegurar a todos existência digna,
conforme os ditames da justiça social, observados os
seguintes princípios: [...]

Em que pese não desconhecer a existência de decisões judiciais
que condicionem a demissão em massa a um diálogo prévio com o sindicato laboral (o
que não pode ser confundido com autorização sindical), verifico que a dispensa de
apenas 4 (quatro) farmacêuticos não pode ser considerada demissão em massa. 

A prova que produziram foi suficiente para a convicção de que a
ré não praticou demissões discriminatórias ou em massa, com o intuito de promover a
desvalorização da mão de obra dos farmacêuticos, ou com qualquer outro intuito.

Em regra, os empregados não têm direito subjetivo à
manutenção do emprego, pois a dispensa sem justa causa é direito potestativo do
empregador, que decorre de seu poder diretivo (art. 2º/CLT).

Era do autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu
direito (art. 818, I/CLT), mas dele não pôde se desincumbir. É preciso registrar que o
autor produziu prova suficiente para a convicção da ausência do direito postulado,
motivo pelo qual o processo é extinto com resolução do mérito, com a rejeição de
todos os pedidos, inclusive: (a) reintegração dos empregados dispensados sem justa
causa, (b) pagamento de salários e demais parcelas trabalhistas, (c) indenização por
danos morais, seja aos empregados, seja ao sindicato autor, (d) indenização ao
sindicato autor. Confirmo a rejeição da liminar da tutela de urgência, conforme pedido
veiculado no item 1 de fl. 8 (do arquivo PDF).

 

3. Dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Com o início da vigência da Lei n. 13.467/2017, em 11/11/2017,
foram instituídos no Processo do Trabalho os honorários advocatícios sucumbenciais
em todas as demandas (artigo 791-A/CLT). 

De acordo com o disposto no artigo 18 da lei n. 7.347/1985, não
há incidência de custas, despesas processuais e de honorários advocatícios nas ações
civis públicas. Ocorre que o autor, como entidade sindical, detém natureza privada,
podendo renunciar a direitos e garantias. Assim dispõe a norma:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não
haverá adiantamento de custas, emolumentos,
honorários periciais e quaisquer outras despesas,
nem condenação da associação autora, salvo
comprovada má-fé, em honorários de advogado,
custas e despesas processuais.
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Portanto, de acordo com o dispositivo acima transcrito, não há
incompatibilidade entre a ação civil pública e a condenação em honorários
advocatícios, custas e despesas processuais.

Ocorre que o sindicato autor expressamente justificou e ao final
pediu a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, portanto,
pretendendo se beneficiar de eventual sucumbência da parte contrária. Ao pedir a
condenação da parte contrária em honorários advocatícios sucumbenciais, ficou
evidente a renúncia do autor à isenção da mesma parcela. Observem o pedido
expresso (fl. 8):

5) Condenação da ré ao pagamento dos
honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte
por cento) sobre o proveito econômico decorrente
dessa causa, no valor de R$ 48.000,00.

Se não for considerada a renúncia à isenção, será forçoso
concluir que o autor litigou de má-fé ao postular parcela sabidamente indevida, por
contrariar o texto legal (art. 793-B, I da CLT):

  Art. 793-B. Considera-se litigante de má-fé
aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto
expresso de lei ou fato incontroverso;

Seja no caso da renúncia decorrente da prática do ato de pedir a
condenação em honorários advocatícios, seja no caso de ser admitida a litigância de
má-fé em razão da pretensão deduzida contra texto expresso de lei, é possível a
condenação do autor no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
Lembrando que o artigo 793-C da CLT autoriza a condenação em honorários
advocatícios no caso de má-fé declarada:

Art. 793-C.  De ofício ou a requerimento, o juízo
condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que
deverá ser superior a 1% (um por cento) e inferior a
10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, a
indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta
sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e

. com todas as despesas que efetuou

Seja em razão da má-fé processual, seja em decorrência da
renúncia do autor à isenção dos honorários advocatícios, tornou-se necessária a sua
própria condenação no pagamento da parcela, haja vista a configuração de sua
sucumbência. Em razão da sucumbência, condeno o sindicato no pagamento dos
honorários advocatícios, que arbitro em 8% do valor corrigido da causa.
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Nos termos da fundamentação, que passa a fazer parte
integrante deste dispositivo, resolvo, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato dos
Farmacêuticos do Estado do Acre (SINDIFAC) em face da  J Cruz Ltda. (Farmácia do
Consumidor), rejeitar os pedidos.

Declaro válido o plano de cargos e salários (PCS) instituído pela
ré.

Foi produzida prova suficiente para a convicção da ausência do
direito postulado, motivo pelo qual o processo é extinto com resolução do mérito, com
a rejeição de todos os pedidos, inclusive: (a) reintegração dos empregados dispensados
sem justa causa, (b) pagamento de salários e demais parcelas trabalhistas, (c)
indenização por danos morais, seja aos empregados, seja ao sindicato autor, (d)
indenização ao sindicato autor. Confirmo a rejeição da liminar da tutela de urgência,
conforme pedido veiculado no item 1 de fl. 8 (do arquivo PDF).

Houve prova suficiente para a convicção da inexistência de
demissões discriminatórias ou em massa.

Seja em razão da má-fé processual, seja em decorrência da
renúncia do autor à isenção dos honorários advocatícios, tornou-se necessária a sua
própria condenação no pagamento da parcela, haja vista a configuração de sua
sucumbência. Em razão da sucumbência, condeno o sindicato no pagamento dos
honorários advocatícios, que arbitro em 8% do valor corrigido da causa: R$ 23.040,00.

Conforme disposto no artigo 18 da Lei n. 7.347/85, não há
incidência de custas ou de outras despesas processuais, exceto quanto aos honorários
advocatícios, pelas razões já expostas.

As partes e o MPT deverão ser intimados.

 

RIO BRANCO/AC, 30 de junho de 2022.

EDSON CARVALHO BARROS JUNIOR
Juiz(a) do Trabalho Titular
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