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EMENTA

"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -
ECT. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. ADICIONAL DE 70%
SOBRE A REMUNERAÇÃO. SUPRESSÃO. ALTERAÇÃO

 A supressão de vantagemILÍCITA DO CONTRATO DE TRABALHO.
paga ao longo de anos atinente ao abono pecuniário com gratificação de
férias no patamar de 70%, por força de interpretação extensiva mais
favorável de normas coletiva, importa em ofensa aos princípio da condição
mais benéfica e da inalterabilidade contratual lesiva (art. 468 da CLT e
Súmula nº 51 do col. TST).É lícito ao empregador conceder vantagens aos
seus empregados além daquelas previstas em lei. Todavia, uma vez
concedido, o benefício adere ao contrato de trabalho, tornando-se direito
adquirido, que não pode mais ser suprimido unilateralmente pela empresa
." (Desembargador Grijalbo Fernandes Coutinho)

 

RELATÓRIO

A Exma. Juíza DEBORA HERINGER MEGIORIN, em exercício na 21ª

Vara do Trabalho de Brasília/DF, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo SINDICATO DOS

TRABALHADORES DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS, EMPRESAS DE COMUNICAÇÃO

POSTAL, TELEGRÁFICA E ELETRÔNICA, ENTREGA DE DOCUMENTOS, MALOTES E

ENCOMENDAS DO DISTRITO FEDERAL E REGIÃO DO ENTORNO - SINTECT/DF contra a

EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ID. 9ec5727).

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: DORIVAL BORGES DE SOUZA NETO
http://pje.trt10.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=17120417254775400000003437738
Número do documento: 17120417254775400000003437738 Num. ba1befa - Pág. 1



Recurso ordinário do autor (ID. 18c56e1).

A ECT não apresentou contrarrazões, em que pese intimada (ID. ee20647).

O Sindicato recolheu as custas processuais, conforme ID. 4fc8c1d.

Juízo de admissibilidade, ID. 2e0397e.

O Ministério Público do Trabalho apresentou o parecer de ID. a6f08d9, de

lavra do Exmo. Procurador VALDIR PEREIRA DA SILVA, opinando pelo prosseguimento do feito,

feito, sem prejuízo de posterior manifestação oral em sessão ou com vista dos autos, por razão

superveniente, conforme prerrogativa prevista no inciso VII do indigitado artigo 83.

V O T O

ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

ordinário e das contrarrazões.

 

MÉRITO

FÉRIAS. ABONOS. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 70%.

 

Quanto à questão aqui manifestada, este foi o meu posicionamento

defendido:

 

"O sindicato autor postula a reimplantação da incidência da gratificação de
70% sobre as férias convertidas em abono pecuniário.

A reclamada informou que equivocadamente procedia ao pagamento do
abono pecuniário acrescido da gratificação de 70%, importando dessa
forma o pagamento em duplicidade.

Em suas razões de convencimento, o juízo monocrático indeferiu a
pretensão, nos seguintes termos:

 

"2 - ABONO PECUNIÁRIO - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS
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Alega o sindicato-autor que, por força de normas coletivas e Manual de Pessoal da
reclamada, os empregados dos Correios recebiam o abono pecuniário de férias (artigo
143 da CLT) com o acréscimo da gratificação de férias de 70% sobre os dias abonados.
No entanto, após sete anos, a empresa editou o Memorando Circular 2316/2016
informando que a nova forma de cálculo do abono pecuniário não teria a incidência da
gratificação de férias. Sustentou ter ocorrido alteração contratual lesiva, redução salarial e
violação de direito adquirido ao cálculo mais benéfico. Postulou, assim, a "sustação dos
atos anunciados por meio do Memorando Circular 2316/2016 e, consequentemente, a
proíba de fazer qualquer pagamento relativo ao abono pecuniário de férias aos
empregados da ECT fora dos moldes já feito há sete anos, ou seja, com a incidência do
adicional de 70%".

A seu turno, a demandada impugna o pleito ao argumento de que a forma de cálculo do
abono pecuniário continha equívoco, gerando o pagamento em duplicidade da
gratificação de férias sobre os dez dias resultantes da conversão de 1/3 de férias em
pecúnia. Assim, editou memorando para divulgar a adequação dos cálculos à legislação,
jurisprudência, normativos e princípios que regem a Administração Pública, inexistindo
ilegalidade no ato, pois em perfeita harmonia com as Súmulas 346 e 473 do Supremo
Tribunal Federal. Por fim, asseverou que não procede a alegação de alteração contratual
lesiva, uma vez que decorrente de erro escusável de interpretação de lei/normativo, não
aderindo ao contrato de trabalho dos substituídos.

Efetivamente, da documentação acostada aos autos, verifica-se que a ECT identificou
equívoco no cálculo do abono pecuniário até então pago, uma vez que a gratificação de
férias de 70% incidia sobre os trinta dias de férias, e, em seguida, também sobre os dez
dias resultantes da conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário, implicando
pagamento em duplicidade. Assim, entendo que a edição de ato administrativo retificando
a forma de cálculo pertinente à incidência da gratificação de férias não constitui alteração
lesiva do contrato de trabalho, visto que se trata de empresa pública que está vinculada
aos princípios previstos no artigo 37 da Constituição da República, cabendo rever os
próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais.

A matéria em discussão já foi objeto de discussão perante este TRT da 10ª Região nos
autos do processo nº 0001398-10.2016.5.10.0004, comungando este Juízo do mesmo
entendimento esposado em seu julgamento, motivo pelo qual adoto como razões de
decidir os fundamentos externados pelo Exmo. Juiz Denilson Bandeira Coelho, :in verbis

 

"A presente ação tem como objeto efetivar o direito do trabalhador dosCorreios, ora
reclamante, na manutenção do recebimento da Gratificação de Férias nos moldes
previstos nas cláusulas: 29 do ACT 2009/2011; 29 do Dissídio Coletivo de Greve
DC-TST 6535-37.2011.5.00.0000; 29 do Dissídio Coletivo de Greve DC-TST
8981-76.2012.5.00.0000; 29 do Dissídio Coletivo de Greve DC-TST
6942-72.2013.05.00.0000; 59 do ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2014/2015 e
59 do ACT 2015/2016. Todas as indigitadas normas coletivas possuem a seguinte
redação, esta extraída da acordo coletivo de trabalho 2015/2016:

 

'Cláusula 59 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS - A ECT concederá a todos os empregados
e empregadas gratificação de férias no valor de 70% (setenta por cento) da remuneração
vigente, estando incluído neste percentual o previsto no inciso XVII do artigo 7°(sétimo)
da Constituição Federal. assegurados os direitos anteriormente adquiridos pelos(as)
empregados(as).

§ 1° - No caso de a concessão de férias ocorrer em dois períodos, a gratificação de férias
será paga proporcionalmente a cada período. § 2° - A vantagem prevista nesta cláusula
não gera direitos em relação a pagamentos pretéritos.'

 

Alega a parte autora que a referida norma coletiva, omissa com relação à aplicação do
percentual de 70% aos 10 dias eventualmente convertidos em abono pecuniário de férias
pelo empregado, nos termos do artigo 143 da Consolidação das Leis do Trabalho,
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entendeu a ré, nos últimos sete anos de interpretação da referida norma, em aplicar o
referido percentual de 70% também ao abono pecuniário de férias de todos os seus
empregados, conforme se constata por meio dos contracheques. Aduz ainda que em face
da política remuneratória da reclamada, o que seria uma faculdade do empregado, isto é,
a conversão de 1/3 dos dias de férias em abono pecuniário, passou a ser a regra. Assim,
quase a totalidade dos empregados dos Correios exerce tal Direito.

Ocorre que a empresa/reclamada após anos de cumprimento da referida cláusula nos
termos acima descritos, editou o Memorando Circular nº 2316/2016, informando aos
trabalhadores que doravante vai proceder a uma nova forma de calcular o abono
pecuniário de férias para a situação de aplicação do artigo 143 da Consolidação das Leis
do Trabalho.

Em arrosto a tais argumentos, advoga a reclamada a legalidade do procedimento descrito
no Memorando Circular nº 2316, de 2016. Aponta que a reclamada sempre realizou o
pagamento do abono de férias em obediência ao percentual estipulado em acordo coletivo
de trabalho, qual seja, de 70% para todos seus empregados, mas para aqueles que
optavam em receber em pecúnia um terço de suas férias, utilizando-se da faculdade
constante do artigo 143 da Consolidação das Leis do Trabalho, identificou a
Vice-Presidência de Gestão de Pessoas da ECT que o cálculo do abono pecuniário até
então pago continha equívoco, qual seja, a gratificação de férias de 70% incidia sobre os
30 (trinta) dias de férias e, em seguida, também sobre os 10 (dez) dias resultantes da
conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário. Isto é, "a gratificação de férias era
CALCULADA EM DUPLICIDADE sobre os 30 (trinta) dias de férias e, novamente,
sobre os 10 (dez) dias resultantes da conversão de 1/3 das férias em pecúnia" (SIC).

Pois bem. Colocada a situação controvertida, apura-se pela documentação acostada aos
autos que a parte autora, ao utilizar-se da faculdade insculpida no artigo 143 da
Consolidação das Leis do Trabalho, recebia da ECT a paga da parcela constante do artigo
7º, inciso XVII, da Constituição, sobre todos os 30 dias e, ainda, o mesmo percentual
sobre os dez dias convertidos.

Fica claro, evidente, que a ECT efetuava o pagamento duplicado sobre os dez dias de
férias convertidos em pecúnia.

O Memorando Circular nº 2316, de 27 de maio de 2016, é uma tentativa da reclamada em
corrigir o suposto erro de pagamento, possuindo o seguinte teor:

 

'3. Com relação ao assunto, informamos que foi aprovado pela Vice-Presidência de
Gestão de Pessoas - VIGEP, a adoção de novo procedimento para alterar a forma de
cálculo do abono pecuniário, a partir de 01/06/2016, que consiste tão somente na correta
interpretação/aplicação da norma legal (Art. 143 da CLT), com os julgados recentes do
Tribunal Superior do Trabalho e da jurisprudência atual.

4. A alteração aprovada propõe que o novo cálculo não conterá o valor dos dez dias de
abono, acrescidos de 70% referentes ao complemento que já é pago nas rubricas
"Gratificação de férias 1/3" e "Gratificação de férias complementares".

5. Contudo, considerando o exíguo tempo para a aplicação/implantação dessa mudança, a
partir da tomada de decisão da VIGEP, esta Central levou à Vice-Presidência de Gestão
de Pessoas proposta para a implantação da nova fórmula de cálculo a partir de
01/07/2016, sendo aprovada.'

 

Ora, estabelece o artigo 468 da Consolidação das Leis do Trabalho que nos contratos
individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo
consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos
ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.

Inegável que a parte autora recebia o pagamento duplicado do abono de férias de 70%,
incidindo sobre os trinta dias regulares e anuais e, ainda, sobre a conversão em pecúnia
dos 10 dias (Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 143), gerando um recebimento em
duplicidade, sem espeque em qualquer norma legislativa ou convencional.
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A pretensão é de manutenção desta situação.

Também não emerge dos autos, seja pela análise documental ou mesmo pela alegação dos
litigantes que tenha ocorrido em algum momento expressa disposição acerca da fórmula
de cálculo que seria adotada para o pagamento do terço constitucional incidente sobre o
abono pecuniário. A atitude empresarial de quitação em duplicidade do abono de férias
contido na Constituição, como já indicado, pode ser incorporado ao contrato de trabalho e
ao patrimônio jurídico do empregado, mesmo advindo de suposto erro de procedimento?

A reclamada é Empresa Pública Federal integrante da Administração Pública Federal
Indireta na forma do artigo 4º, inciso II, letra "b", do Decreto-Lei nº 200/1967, e do artigo
1º do Decreto-Lei nº 509/1969, estando legalmente obrigada a observar os ditames e
princípios contidos no artigo 37 da Constituição, bem como a cumprir o orçamento anual
derivado de lei em sentido estrito, consoante estabelece o artigo 165, § 5º, inciso I, da
Constituição. Assim, a concessão de qualquer parcela somente pode ocorrer quando
preenchidos todos os requisitos estabelecidos, inclusive a disponibilidade de recursos
orçamentários e a autorização da presidência ou cargo equivalente.

Ainda que tenha havido evidente erro de interpretação da ECT na aludida paga de férias,
o fato é que cabe à administração retificar seus próprios atos, omissivos ou comissivos,
quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos.

Na espécie, o pagamento realizado pela ECT não encontra respaldo no ordenamento
jurídico, como já dito, cabendo, até mesmo, a responsabilização dos dirigentes que
anuíram com esta prática que trouxe evidentes prejuízos aos cofres públicos.

A hipótese dos autos não ostenta os requisitos necessários ao reconhecimento da
legitimidade do pagamento porque a origem da pretensão autoral jamais encontrou
amparo na legalidade, pressuposto básico de eventual direito à preservação de uma
situação jurídica, posto que ato ilegal é nulo desde o seu nascedouro.

Caracterizado o recebimento irregular de vantagem remuneratória, ante a ausência de
previsão legal, cumpre à Administração proceder à anulação, revogação ou correção do
ato administrativo, não se cogitando de ofensa ao princípio da irredutibilidade de
vencimentos, nos termos da Súmula nº 473 do STF.

Cabe ressaltar que a Lei nº 4.717, de 1965, que regula a ação popular, deixa clara a
situação ora tratada, ou seja, que são nulos os atos lesivos ao patrimônio das empresas ,
dentre outras, nos casos de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, públicas
inexistência dos motivos e, desvio de finalidade. E mais, prevê que para a conceituação
dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas: a) a incompetência fica
caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou;
b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de
formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato; c) a ilegalidade do objeto
ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato
normativo; d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de
direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente
inadequada ao resultado obtido; e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente
pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra
de competência.

A ECT, neste caso, ao editar o Memorando Circular nº 2316/2016, agiu dentro dos
estritos termos do controle interno de legalidade/legitimidade, não havendo direito a ser
reconhecido à parte autora quando o pagamento do abono pecuniário obedece fielmente
aos termos do artigo 7º, inciso XVII da Constituição e ao acordo coletivo de trabalho
vigente.

Indefiro o pedido de sustação do ato administrativo e, também, a obrigação de não fazer
preconizada na peça de ingresso."

 

Registro, ainda, que a citada sentença foi confirmada em sede de recurso ordinário, cujo
acórdão da lavra da DESEMBARGADORA MÁRCIA MAZONI CÚRCIO restou
publicado na data de 03.03.2017, já tendo ocorrido o respectivo trânsito em julgado.
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Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, ficando
expressamente revogados os efeitos da tutela provisória concedida."

 

Pois bem.

Analisados os acordos coletivos, visualizamos o seguinte teor em relação à
gratificação de férias:

 

"A ECT concederá a todos os empregados gratificação de férias no valor de 70% (setenta
por cento) da remuneração vigente, estando incluído neste percentual o previsto no inciso
XVII do artigo 7º (sétimo) da Constituição Federal, assegurados os direitos anteriores
adquiridos pelos empregados.

§ 1º - No caso de a concessão de férias ocorrer em dois períodos, a gratificação de férias
será paga proporcionalmente a cada período.

§ 2º -0 A vantagem prevista nesta cláusula não gera direitos em relação a pagamentos
pretéritos." (veja cláusula: 59 - fl. 14 do ID. f7265c5 - ACT 2016-2017 parte 002).

 

Como se vê do texto transcrito, o empregado, ao usufruir férias, tem
direito ao pagamento do adicional de 70% de sua remuneração. Esse
percentual é calculado sobre 30 dias de férias, mesmo que o empregado
converta 10 dias de férias em abono pecuniário, conforme permite o art.
143 da CLT.

No entanto, o percentual de 70%, além de incidir sobre os 30 dias de
férias, também era aplicado sobre os 10 dias convertidos em abono
pecuniário. Esse erro de cálculo, constatado tardiamente pela ECT, foi o
responsável por gerar o pagamento em duplicidade do percentual de 70%.

Para que não restem dúvidas sobre o tema, é necessário destacar que sobre
o valor convertido em abono pecuniário é indevido o pagamento do terço
previsto no art. 7.º, XVII, da Constituição Federal, conforme
jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho:

 

"RECURSO DE REVISTA. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL
SOBRE O ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS . ART. 143 DA CLT. 1. Nos termos
da jurisprudência sedimentada na Súmula nº 328 do TST, o cálculo do terço
constitucional relativo às férias deve considerar o valor dos trinta dias de férias, gozadas
ou convertidas em abono pecuniário. 2. Logo, o valor do abono pecuniário a que alude o
art. 143 da CLT deverá ser considerado em relação ao valor global das férias, sob pena de
-bis in idem-, se calculado o terço sobre o valor global e, novamente, sobre o valor do
abono. Até porque, se ocorreu a venda dos dias correspondentes, sua natureza é
indenizatória; sendo que o terço constitucional objetiva proporcionar o gozo das férias, e,
não, remunerar a prestação de trabalho em parte das férias. 3. Desse modo, merece
reforma a decisão do Tribunal Regional que, apesar de constatar o pagamento do terço
constitucional sobre os 30 dias de férias, determina, em acréscimo, o pagamento do terço
constitucional também sobre o abono pecuniário. Precedentes do TST. 4. Violação, que
se reconhece, do art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho. Recurso de revista
conhecido e provido. (RR 1014008320115130002, Data de Julgamento: 30/04/2014,
Relator: Ministro Walmir Oliveira da Costa, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT
09/05/2014)
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"RECURSO DE REVISTA. SUMARÍSSIMO. PROCESSO ELETRÔNICO -
ABONO PECUNIÁRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL. DIFERENÇAS. Nos termos
do entendimento preconizado pela Súmula 328 do TST, o cálculo do terço constitucional
relativo às férias deve considerar o valor dos trinta dias de férias, gozadas ou convertidas
em abono pecuniário. Desse modo, merece reforma a decisão do Regional que, em que
pese tenha constatado o pagamento do terço constitucional sobre os 30 dias de férias,
determinou, ainda, o pagamento do terço constitucional sobre o abono pecuniário.
Recurso de Revista conhecido e provido. (RR - 47000-25.2011.5.13.0001, Data de
Julgamento: 29/02/2012, Relator: Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, 8ª Turma, Data
de Publicação: DEJT 02/03/2012)

 

Assim, por ausência de previsão legal ou normativa e constatado o
equívoco no pagamento da gratificação sobre os abonos pecuniários, é
cabível a correção sem que a metodologia equivocadamente utilizada
consista em direito adquirido a favor dos empregados.

Correta a sentença recorrida.

Nego provimento."

 

Entretanto, em razão do Incidente de Uniformização de

Jurisprudência suscitado pelo Sindicato-Autor (ID. 1fa7125), comprovando que a 2ª e 3ª Turmas

deste Regional têm jurisprudência divergentes desta Eg. Turma acerca do tema, resolvi transmudar

o posicionamento até então adotado e acolher a divergência apresentada pelo Exmo.

Desembargador Grijalbo Fernandes Coutinho, conforme fundamentos a seguir transcritos que

adoto como razões de decidir:

"Em vez da mera ressalva de entendimento, estou divergindo para dar
provimento ao recurso obreiro, nos termos de outro voto por mim
proferido na Turma, cujos termos são os seguintes:

Pois bem.

No caso em exame, até maio de 2016, não há qualquer controvérsia em
relação ao pagamento do adicional de férias de 70% quando havia a opção
pelo empregado do abono pecuniário previsto no art. 143 da CLT.

Verifica-se, portanto, que a introdução no âmbito da reclamada do
pagamento do adicional de férias sobre o abono no percentual de 70%
passou a integrar o contrato de trabalho.

Não pode a empregadora olvidar-se dos princípios que orientam o Direito
do Trabalho, relativos à inalterabilidade contratual lesiva e à observância
da condição mais benéfica, que se substanciam na impossibilidade de o
empregador modificar unilateralmente, ao longo da relação de emprego, as
regras contratuais mais benéficas ao empregado, constatando-se que tal
orientação encontra respaldo nos termos do artigo 468 da CLT. De fato, as
regras vigentes à época da admissão do empregado agregam-se ao seu
contrato, somente podendo ser alteradas por normas mais favoráveis.

Releva notar que, embora não seja dado ao Poder Judiciário imiscuir-se
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nos critérios adotados nos Planos de Cargos e Salários ou em Regulamento
de Pessoal, a não ser que configurem inconstitucionalidade ou ilegalidade -
poder diretivo do empregador, uma vez criado o regulamento e efetuada a
adesão, qualquer alteração prejudicial ou revogação das vantagens
deferidas somente atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação
ou alteração do regulamento empresarial. Isso sob pena de ferir-se o
disposto nos artigos 444 e 468 da CLT (Inteligência da súmula n° 51 do
col. TST).

Diante disso, as alterações lesivas, por força da vedação contida no art.
468 da CLT e em virtude do princípio da proteção ao trabalhador -
especialmente traduzido na aplicação da condição mais benéfica, não
podem alcançar aqueles trabalhadores admitidos anteriormente à referida
alteração.

À análise dos autos, verifica-se que a autora busca ver mantida a
gratificação de férias no percentual de 70% regularmente percebida ao
longo de anos quando do pagamento do abono pecuniário.

A reclamada promoveu, de forma incontroversa, a extensão da cláusula 59
do ACT (gratificação de férias de 70%) também quando do pagamento do
abono pecuniário. Assim, o pagamento do adicional de férias de 70%,
durante vários anos, aderiu ao contrato de trabalho como condição
benéfica, não podendo ser suprimido pelo empregador, nos termos do art.
468 da CLT.

Razão pela qual, a supressão de vantagem paga ao longo de anos, por força
de interpretação extensiva mais favorável de norma coletiva, importa em
ofensa aos princípio da condição mais benéfica e da inalterabilidade
contratual lesiva (art. 468 da CLT e Súmula nº 51 do col. TST).

Nesse sentido já decidiu esse Tribunal Regional, conforme os seguintes
julgados:

 

"ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. ECT. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO NO
PATAMAR DE 70%. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA ALTERADA POR
NORMA EMPRESARIAL. ALTERAÇÃO LESIVA DO CONTRATO DE

 O pagamento do benefício no patamar de 70% ao longo dos anos, porTRABALHO.
força de interpretação favorável extraída de norma coletiva, no âmbito de sua vigência,
incorpora-se ao contrato de trabalho como condição benéfica ao empregado e, portanto,
não poderá ser alterado pelo empregador, nos termos do art. 468 da CLT. Precedentes."
(RO-0000344-30.2017.5.10.0018, Rel. Des. RICARDO ALENCAR MACHADO, 3ª
Turma, DEJT de 01.09.2017)

"ECT. ABONO PECUNIÁRIO. CÁLCULO. NORMA INTERNA. SUPRESSÃO.
 A inclusão da gratificação de férias, por força de norma regulamentar, noILICITUDE.

cômputo do abono pecuniário previsto no art. 143 da CLT, traduz o estabelecimento de
condição benéfica no contrato de emprego e, como tal, infensa à alteração unilateral e
piorativa (CLT, art. 468). Aplicação da Súmulas 51 do TST. Recurso conhecido e
desprovido." (RO-0001438-95.2016.5.10.0002, Rel. Des. JOÃO AMILCAR SILVA E
SOUZA PAVAN, 2ª Turma, DEJT de 28.08.2017)

 

É lícito ao empregador conceder vantagens aos seus empregados além
daquelas previstas em lei. Todavia, uma vez concedido, o benefício adere
ao contrato de trabalho, tornando-se direito adquirido, que não pode mais
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ser suprimido unilateralmente pelo empregador.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso do reclamante."

 

Recurso provido.

 

HONORÁRIOS ASSISTENCIAIS.

O reclamante requer a condenação da reclamada ao pagamento de

honorários assistenciais no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

No âmbito da Justiça do Trabalho são cabíveis os honorários assistenciais

quando preenchidos os requisitos da Lei nº 5.584/70, consoante dispõem as Súmulas 219 e 329 do TST.

No caso, os documentos juntados aos autos autorizam o deferimento do

pedido.

Cumpre ao julgador, para fixação dos percentual, observar o grau de zelo

profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo

advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desse modo, defiro o pagamento de honorários assistenciais no importe de

15% sobre o valor da condenação, examinados os atos do processo e a complexidade da causa.

Recurso provido.

 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

Estabelecida a condenação da reclamada, inverte-se o ônus da

sucumbência, razão pela qual a condeno ao pagamento das custas processuais no importe de R$720,00,

calculadas sobre R$36.000,00, valor arbitrado à condenação, isenta em virtude do disposto no art. 12 do

Decreto Lei nº 509/69.

 

 CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço do recurso ordinário e, no mérito, dou-lhe
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provimento para sustar os atos anunciados por meio do Memorando Circular 2316/2016 e,

consequentemente, determinar que a ECT efetue o pagamento relativo ao abono pecuniário de férias aos

seus empregados com a incidência do adicional de 70% e, ainda, condeno a reclamada ao pagamento de

honorários assistenciais no importe de 15% sobre o valor da condenação.

 Fixo as custas processuais em R$720,00, calculadas sobre R$36.000,00,

valor arbitrado à condenação, pela reclamada, de cujo recolhimento fica dispensada, em virtude do

disposto no art. 12 do Decreto Lei nº 509/69. Tudo nos termos da fundamentação.

 

Acórdão

Por tais fundamentos,

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma do Tribunal

Regional do Trabalho da Décima Região, em sessão realizada na data e nos termos da respectiva certidão

de julgamento, por unanimidade, aprovar o relatório, conhecer do recurso ordinário e, no mérito, dar-lhe

provimento para sustar os atos anunciados por meio do Memorando Circular 2316/2016 e,

consequentemente, determinar que a ECT efetue o pagamento relativo ao abono pecuniário de férias aos

seus empregados com a incidência do adicional de 70% e, ainda, condenar a reclamada ao pagamento de

honorários assistenciais no importe de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do

Desembargador Relator, que ressalvando seu entendimento, reformulou seu voto para acompanhar

proposta do Desembargador Grijalbo Fernandes Coutinho. Apresentaram ressalvas, ainda, os

Desembargadores André Damasceno e Flávia Falcão. Inverter o ônus da sucumbência e fixar as custas

processuais em R$720,00, calculadas sobre R$36.000,00, valor arbitrado à condenação, pela reclamada,

de cujo recolhimento fica dispensada, em virtude do disposto no art. 12 do Decreto Lei nº 509/69. Ementa

aprovada.

DORIVAL BORGES
Desembargador Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Voto do(a) Des(a). GRIJALBO FERNANDES COUTINHO / Desembargador
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Grijalbo Fernandes Coutinho

Em vez da mera ressalva de entendimento, estou divergindo para dar

provimento ao recurso obreiro, nos termos de outro voto por mim proferido na Turma, cujos termos são

os seguintes:

"Pois bem.

No caso em exame, até maio de 2016, não há qualquer controvérsia em

relação ao pagamento do adicional de férias de 70% quando havia a opção pelo empregado do abono

pecuniário previsto no art. 143 da CLT.

Verifica-se, portanto, que a introdução no âmbito da reclamada do

pagamento do adicional de férias sobre o abono no percentual de 70% passou a integrar o contrato de

trabalho.

Não pode a empregadora olvidar-se dos princípios que orientam o Direito

do Trabalho, relativos à inalterabilidade contratual lesiva e à observância da condição mais benéfica,

que se substanciam na impossibilidade de o empregador modificar unilateralmente, ao longo da relação

de emprego, as regras contratuais mais benéficas ao empregado, constatando-se que tal orientação

encontra respaldo nos termos do artigo 468 da CLT. De fato, as regras vigentes à época da admissão do

empregado agregam-se ao seu contrato, somente podendo ser alteradas por normas mais favoráveis.

Releva notar que, embora não seja dado ao Poder Judiciário imiscuir-se

nos critérios adotados nos Planos de Cargos e Salários ou em Regulamento de Pessoal, a não ser que

configurem inconstitucionalidade ou ilegalidade - poder diretivo do empregador, uma vez criado o

regulamento e efetuada a adesão, qualquer alteração prejudicial ou revogação das vantagens deferidas

somente atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento

empresarial. Isso sob pena de ferir-se o disposto nos artigos 444 e 468 da CLT (Inteligência da súmula

n° 51 do col. TST).

Diante disso, as alterações lesivas, por força da vedação contida no art.

468 da CLT e em virtude do princípio da proteção ao trabalhador - especialmente traduzido na aplicação

da condição mais benéfica, não podem alcançar aqueles trabalhadores admitidos anteriormente à

referida alteração.

À análise dos autos, verifica-se que a autora busca ver mantida a

gratificação de férias no percentual de 70% regularmente percebida ao longo de anos quando do

pagamento do abono pecuniário.
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A reclamada promoveu, de forma incontroversa, a extensão da cláusula

59 do ACT (gratificação de férias de 70%) também quando do pagamento do abono pecuniário. Assim, o

pagamento do adicional de férias de 70%, durante vários anos, aderiu ao contrato de trabalho como

condição benéfica, não podendo ser suprimido pelo empregador, nos termos do art. 468 da CLT.

Razão pela qual, a supressão de vantagem paga ao longo de anos, por

força de interpretação extensiva mais favorável de norma coletiva, importa em ofensa aos princípio da

condição mais benéfica e da inalterabilidade contratual lesiva (art. 468 da CLT e Súmula nº 51 do col.

TST).

Nesse sentido já decidiu esse Tribunal Regional, conforme os seguintes

julgados:

"ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. ECT. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO

NO PATAMAR DE 70%. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA ALTERADA POR NORMA

EMPRESARIAL. ALTERAÇÃO LESIVA DO CONTRATO DE TRABALHO. O pagamento do benefício no

patamar de 70% ao longo dos anos, por força de interpretação favorável extraída de norma coletiva, no

âmbito de sua vigência, incorpora-se ao contrato de trabalho como condição benéfica ao empregado e,

portanto, não poderá ser alterado pelo empregador, nos termos do art. 468 da CLT. Precedentes."

(RO-0000344-30.2017.5.10.0018, Rel. Des. RICARDO ALENCAR MACHADO, 3ª Turma, DEJT de

01.09.2017)

"ECT. ABONO PECUNIÁRIO. CÁLCULO. NORMA INTERNA.

SUPRESSÃO. ILICITUDE. A inclusão da gratificação de férias, por força de norma regulamentar, no

cômputo do abono pecuniário previsto no art. 143 da CLT, traduz o estabelecimento de condição

benéfica no contrato de emprego e, como tal, infensa à alteração unilateral e piorativa (CLT, art. 468).

Aplicação da Súmulas 51 do TST. Recurso conhecido e desprovido." (RO-0001438-95.2016.5.10.0002,

Rel. Des. JOÃO AMILCAR SILVA E SOUZA PAVAN, 2ª Turma, DEJT de 28.08.2017)

É lícito ao empregador conceder vantagens aos seus empregados além

daquelas previstas em lei. Todavia, uma vez concedido, o benefício adere ao contrato de trabalho,

tornando-se direito adquirido, que não pode mais ser suprimido unilateralmente pelo empregador".

Ante o exposto, dou provimento ao recurso do reclamante. 

É como voto.
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