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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

PROCESSO TRT/SP: 1002979-67.2022.5.02.0000

DISSÍDIO COLETIVO

1º EMBARGANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SAO PAULO E OUTROS

2º EMBARGANTE: SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR EST SAO PAULO

EMBARGADO: ACÓRDÃO (fls. 2436/2687)

RELATOR: FRANCISCO FERREIRA JORGE NETO

RELATÓRIO

 

 

Houve a publicação do acórdão (fls. 2436/2687) no dia 04 de novembro

de 2022, com fluência recursal até o dia 11 de novembro de 2022.

Embargos de declaração pelos Suscitantes às fls. 2705/2710. O subscritor

tem poderes nos autos (fls. 73/86). Os embargos foram opostos em 07 de novembro de 2022, sendo

tempestivos.

Embargos de declaração pelo Suscitado às fls. 2711/2721. A subscritora

tem poderes nos autos (fls. 2126). Os embargos foram opostos em 08 de novembro de 2022, sendo

tempestivos.

É o relatório.

1. Conhecimento.

 

Os embargos declaratórios são conhecidos ante o preenchimento dos

pressupostos de admissibilidade.

2. Mérito.
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2.1. Embargos declaratórios dos Suscitantes.

2.1.1. Inclusão da cláusula relação nominal (professor e auxiliar da administração escolar).

 

Teor dos Embargos:

 

Requerem os Embargantes que seja apreciado e deferido o pedido de

inclusão e manutenção da cláusula relação nominal na sentença normativa proferida e,

consequentemente, que o acórdão seja modificado para tanto.

Alegam que no decorrer das tratativas salariais para celebração da norma

coletiva 2020/2021, não houve consenso na redação da cláusula Relação Nominal, historicamente

presente nas Convenções Coletivas de Trabalho do Ensino Superior (Professor e Auxiliares de

Administração Escolar), em decorrência de interpretações conflitantes sobre os possíveis efeitos da Lei

Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18) e que, em função dessa divergência, suscitaram Dissídio

Coletivo de Natureza Jurídica, para que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região dirimisse a dúvida

e solucionasse o conflito, tendo sido o mesmo autuado sob o nº 1003863-33.2021.5.02.0000.

Indicam que a Seção Especializada em Dissídios Coletivos - SDC, do

TRT2 julgou procedente, por unanimidade dos seus membros, a obrigatoriedade de constar na CCT 2020

/2021 dos Professores e Auxiliares de Administração Escolar, a cláusula Relação Nominal.

Requerem que seja apreciado e deferido o pedido de inclusão e

manutenção da cláusula Relação Nominal na sentença normativa proferida e, consequentemente, que o

acórdão seja modificado para tanto.

 

Resposta aos Embargos:

 

O tópico 12 dos embargos declaratórios menciona o Processo SDC

1003863.33.2021.5.02.0000, que se trata de um dissídio coletivo jurídico, o qual teria determinado, em

relação à data-base 2020/2021, que houvesse a inclusão da cláusula Relação Social (fls. 61/62).
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Para fins de análise da pauta, é importante que a categoria profissional,

faça constar no corpo da pauta aprovada em assembleia, a citada cláusula. A pauta dos professores

encontra-se às fls. 1659/1693.

Para fins de analise de pauta, é importante que a categoria profissional,

faça constar no corpo da pauta aprovada em assembleia, a citada cláusula. A pauta dos auxiliares de

administração escolar do ensino superior encontra-se às fls. 1694/1724.

O que vincula o exame da pauta é o elenco aprovado na ata da assembleia

(art. 612, CLT).

Não consta das pautas literalmente apresentadas pelas partes a referida

cláusula.

Eventual decisão em dissídio coletivo jurídico para a data base - 2020

/2021 não vincula outra data-base, muito menos supre o teor do art. 612, CLT.

A pauta foi analisada consoante os documentos trazidos pelas entidades

suscitantes.

Se as pautas não contêm, de forma expressa, a solicitação, não há como se

exigir o seu exame.

Não há omissão.

Rejeitam-se os embargos declaratórios.

2.1.2. Parágrafo único da cláusula remuneração mensal ou valor da hora aula do professor 
ingressante na mantenedora.

 

Teor dos Embargos:

 

Asseveram os Embargantes que na pauta de reivindicações da categoria

dos Professores consta o pleito de manutenção da cláusula Remuneração mensal ou valor da hora aula do
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PROFESSOR ingressante na MANTENEDORA, porém por um erro material constou na redação do

parágrafo único os anos de 2020 e 2021 ao invés de 2022 e 2023, e por conseguinte, o D. Relator

indeferiu o referido parágrafo único.

Mencionam que o parágrafo único da cláusula supramencionada

preconiza que aos professores admitidos após a data base serão concedidos os mesmos percentuais de

reajustes e aumentos salariais estabelecidos na norma coletiva (no presente caso, na sentença normativa).

Sendo assim, os Embargantes pleiteiam que o erro material constante na

redação seja superado e deferida a manutenção da cláusula Remuneração mensal ou valor da hora aula do

PROFESSOR ingressante na MANTENEDORA em seu inteiro teor, incluindo o parágrafo único, com a

devida adequação à vigência da sentença normativa.

 

Resposta aos Embargos:

 

A temática envolve a cláusula 18ª e o seu parágrafo único (categoria dos

professores).

A redação do parágrafo único contém:

Parágrafo único - Ao PROFESSOR admitido após 1º de março de 2020

e após 1º de março de 2021 serão concedidos os mesmos percentuais de reajustes e aumentos salariais

estabelecidos nas respectivas normas coletivas.

A análise da cláusula foi efetuada às fls. 2566 nos seguintes termos:

Cláusula cujo conteúdo já está inserido em norma coletiva anterior.

Contudo, um detalhe: o parágrafo único nada tem com a data de

vigência desta sentença normativa que é a partir de 1º de março de 2022. Parágrafo único é indeferida.

Cláusula deferida nos termos requeridos tão somente no tocante ao

caput.

A pauta foi apreciada como requerida.
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Não se pode, após a prestação jurisdicional, diante de uma pauta

apresentada (art. 621, CLT), alega-se erro material.

Não há omissão.

Pauta apreciada como requerida.

Rejeitam-se os embargos.

2.2. Embargos declaratórios do Suscitado.

2.2.1. Duração/vigência das cláusulas sociais.

 

Teor dos Embargos:

 

Sustenta o Embargante que o julgado é , na medida em que osultra petita

Suscitantes reivindicaram a duração/vigência de 02 anos para as cláusulas sociais, enquanto o acórdão,

invocando o PN 120 da SDC do TST, porém sem fundamentar o seu cabimento/adequação ao caso, fixou

a duração/vigência de 04 (quatro) anos para as referidas cláusulas.

 

Resposta aos Embargos:

 

Não se vislumbra decisão ao teor dos arts. 141 e 492, CPC.

Quando se apresenta o teor da pauta, o Judiciário Trabalhista, face ao

contexto da pauta e das alegações das partes, pode alterar o conteúdo da cláusula, diante do Poder

Normativo.

Há alegação de violação aos arts. 104, 107, 112 e 113, CC. Citados artigos

não vinculam o Judiciário Trabalhista na análise global de uma pauta de reivindicações, em especial, de

um dissídio coletivo de data-base, bem como as disposições se vinculam ao negócio jurídico quando

convencionado pelas partes. Não é o caso dos autos.
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Os §§ 1º e 2º, art. 611, CLT, nada tem a ver com a hipótese dos autos.

Convém lembrar ao Embargante que não se trata de acordo ou convenção coletiva e sim de uma sentença

normativa.

O prazo de dois anos (art. 614, § 3º, CLT) se vincula a solução

autocompositiva e não a decisão da Justiça do Trabalho em dissídio coletivo.

O art. 873, CLT, só estabelece o dissídio econômico revisional, não se

atrelando a vigência máxima de uma sentença normativa.

O art. 480, CC, invocando pelo Embargante nada tem a ver com a questão

discutida. Citado dispositivo é aplicável ao negócio jurídico individual e não à vigência de uma sentença

normativa.

Por fim, por expressa disposição legal (art. 868, parágrafo único, CLT), a

vigência de uma sentença normativa pode ser fixada em até 4 anos. Nesse sentido, o PN 120, SDC, TST.

Embargos rejeitados.

2.2.2. Ultratividade da norma coletiva.

 

Teor dos Embargos:

 

Alega o Embargante que trouxe aos autos o posicionamento do STF que

afastou a renovação de cláusula constante em "norma coletiva anterior", de modo a demover o instituto

da ultratividade, declarando a inconstitucionalidade da Súmula 277 do TST (ADPF 323).

Entende que apenas na ausência de correspondência entre as cláusulas da

pauta de reivindicações e as cláusulas preexistentes é que se admite a intervenção do Poder Judiciário

para exame das cláusulas da pauta de reivindicações, balizado pelo respeito às condições mínimas legais

de proteção.

Requer pronunciamento explícito sobre a renovação das cláusulas de

Convenção Coletiva de trabalho não mais vigente sob a ótica dos princípios da legalidade, da separação

de poderes e seus limites e da segurança jurídica.
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Alega ainda que a decisão é contraditória, pois declara expressamente que

o § 2º do artigo 114 da CF "limita a atuação do Poder Judiciário, na medida em que já não se encontra

, mas apenas presente a possibilidade de "estabelecer normas e condições" "decidir o conflito".

Aduz ainda que deve ser sanada a omissão relacionada à falta de aplicação

da tese obrigatória fixada pelo E. STF na ADPF 323, inclusive em respeito aos princípios da segurança

jurídica e da isonomia.

 

Resposta aos Embargos:

 

A decisão é claríssima quanto aos fundamentos adotados para o exame

global da pauta de reivindicações.

Quando se analisa a pauta e a cláusula é deferida ou indeferida, face a

cláusula preexistente em outra data-base, não se está adotando a ultratividade e sim, face ao Poder

Normativo da Justiça do Trabalho, decidindo o conflito. Decidir conflito implica em deferir ou indeferir

cláusula. Um dos critérios é o fato de ser a cláusula preexistente. Isso nada tem a ver com a ultratividade.

Não há omissão ou contradição.

O que há é inconformismo com a sistemática de análise da pauta e os

critérios fixados.

Embargos rejeitados.

2.2.3. Estabilidade.

 

Teor dos Embargos:
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Aduz o Embargante que o acórdão, ao conceder estabilidade de 90 dias,

alcança o início do próximo semestre, ou seja, não observou a peculiaridade fática da categoria,

limitando-se a aplicar o teor do PN 36, sem qualquer fundamentação, em seu prazo máximo, ampliando,

consequentemente, a estabilidade a período que ultrapassa os limites do mencionado precedente.

 

Resposta aos Embargos:

 

Em primeiro lugar, a garantia da semestralidade é uma cláusula, a qual

adere ao contrato de trabalho, pelo aspecto normativo da sentença normativa. É uma cláusula normativa

de cunho social.

Em segundo lugar, a estabilidade deferida é uma decorrência direta da

aplicação do PN 36 e o seu conteúdo visa a estabelecer um sistema protetivo durante o transcorrer da

instauração do dissídio coletivo e até 90 dias após o julgamento. O PN 36 é aplicável ante o Poder

Normativo da Justiça do Trabalho, o qual, face ao teor do art. 114, há de decidir o conflito, fixando-se a

proteção ao trabalhador, assim, não há violação ao princípio da legalidade. Por fim, a presente SDC, por

ter Precedente próprio, adota a jurisprudência deste Tribunal e não do TST, afastando-se, assim, o teor do

PN 82, SDC do TST.

Em terceiro lugar, pelas peculiaridades da cláusula da semestralidade, no

tempo, pode ser que se tenha uma sobreposição de dois sistemas protetivos. Não pode o trabalhador ser

beneficiado por dois sistemas protetivos, contudo, qualquer aplicação concreta, só pode ser aferida diante

da violação individual do direito de cada empregado, mesmo porque a empresa não reconhece o direito

dos trabalhadores à cláusula da semestralidade. Se houvesse o reconhecimento, teria havido, no mínimo,

uma solução autocompositiva parcial quanto as cláusulas normativas sociais ou a uma parte delas.

Sendo assim, mantém-se o PN 36 como estabelecido, ressalvando-se que,

diante do caso concreto, em eventual violação individual, a ser apurado no caso concreto, não haverá o

acúmulo das duas formas de proteção, sendo que os dois prazos são computados de forma simultânea,

valendo o que for mais benéfico ao trabalhador.

Embargos acolhidos, de forma parcial, para os esclarecimentos.

2.2.4. Ausência de enfrentamento quanto aos índices econômicos.
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Teor dos Embargos:

 

Sustenta o Embargante que em defesa detalhou a situação econômico-

financeira da categoria que representa, contudo, a temática não foi enfrentada pelo acórdão, que limitou-

se a conceder cláusulas econômicas ou de "impacto econômico" e justificou o indeferimento do quanto

buscado pela categoria profissional com a simples  determinando ser "análise e conclusão" "cláusula de

.impacto econômico"

Requer o enfrentamento das dificuldades econômicas e financeiras

demonstradas para sanar omissão e prestar esclarecimento sanando a contradição, porquanto cláusulas

foram indeferidas porque causavam "impacto econômico", tais como as de número 12ª, 29ª, 31ª (parcial),

38ª, 60ª - PAUTA DOS PROFESSORES e 33, 46(parcial), 47 (parcial) - PAUTA DOS AUXILIARES

DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR e outras de impacto econômico nítido, tais como as de número 3ª,

10ª, 11ª, 13ª, 14ª, 16ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, e demais - PAUTA DOS PROFESSORES e 3ª, 11ª, 12ª, 13ª, 16ª,

17ª, 18ª, 19ª, e demais - PAUTA DOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, foram

deferidas, valendo ressaltar que o Poder Normativo encontra limitação, em seu teto, na capacidade

econômica das empresas e sua liberdade gerencial.

 

Resposta aos Embargos:

 

O acórdão é claríssimo neste aspecto.

O reajuste concedido não envolve nenhum fator de aumento real ou algo

equivalente.

O reajuste concedido é mera recomposição do salário pela inflação

passada.

Outras cláusulas econômicas, as quais foram requeridas, foram

indeferidas.

Toda a análise está no tópico 10.2 do acórdão (fls. 2.542 e segs.).
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Sendo assim, não há contradição, obscuridade ou omissão.

O que a parte deseja é discutir o critério adotado.

Matéria de recurso ordinário.

Embargos rejeitados.

2.2.5. Compensação salarial.

 

Teor dos Embargos:

 

Alega o Embargante que o acórdão é omisso e/ou obscuro quando julgou

prejudicadas a cláusula 5ª da pauta de reivindicações da categoria dos professores do ensino superior e,

coincidentemente, a cláusula 5ª da pauta de reivindicações da categoria dos auxiliares de administração

escolar do ensino superior, em razão do teor das referidas cláusulas a respeito dos reajustes salariais

deferidos.

Indica que em defesa invocou o princípio da compensação, requerendo,

visando a evitar o enriquecimento ilícito, a compensação de todos os valores até o momento

eventualmente concedidos por instituições de ensino, representadas pelo Embargante.

 

Resposta aos Embargos:

 

A cláusula 5ª dos professores foi considerada prejudicada ante o teor da

cláusula 3ª, a qual aplicou o PN 24, SDC, deste Tribunal. Vide fls. 2550 e fls. 2548.

A cláusula 6ª dos auxiliares foi considerada prejudicada ante o teor da

cláusula 3ª, a qual aplicou o PN 24, SDC deste Tribunal. Vide fls. 2615 e fls. 2613.

Os critérios de compensação são os elencados nas cláusulas já elencadas.

Não há omissão.

Número do processo: 1002979-67.2022.5.02.0000
Número do documento: 22111513553997900000119162150

https://pje.trt2.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22111513553997900000119162150
Assinado eletronicamente por: FRANCISCO FERREIRA JORGE NETO - 07/12/2022 18:17:16 - c0eb0b6

ID. c0eb0b6 - Pág. 10

Fls.: 12



Embargos rejeitados.

2.2.6. Contribuição assistencial.

 

Teor dos Embargos:

 

Sustenta o Embargante que ao analisar a cláusula 59ª da pauta de

reivindicações da categoria dos professores do ensino superior e a cláusula 61ª da pauta de reivindicações

da categoria dos auxiliares de administração escolar do ensino superior, o acordão entendeu por estender

a exigência do desconto a todos os empregados que integram as categorias profissionais envolvidas nos

presentes autos, associados ou não associados.

Entende que a decisão deve ser esclarecida à luz do princípio da livre

associação sindical, com previsão constitucional nos artigos 5ª, inciso XX e 8º, inciso V, e do princípio

da legalidade, expresso, igualmente, no texto constitucional - artigo 5º, inciso II, além do princípio da

intangibilidade salarial - artigo 7°, inciso X, da CF, e inciso XXVI do artigo 611-B da CLT, ante a

impossibilidade de fixar-se de modo forçoso contribuição que ofende a Constituição Federal.

Prequestiona a violação ao Precedente Normativo TST 119 e a Orientação

Jurisprudencial TST/SDC nº 17, requerendo-se explícito pronunciamento a respeito, inclusive

considerando o entendimento do STF - ARE 1018459 RG/PR, acerca da constitucionalidade do

Precedente Normativo 119 do TST, bem como da Súmula 40.

 

Resposta aos Embargos:

 

A negociação coletiva, quando frutífera, beneficia ao associado e ao não

associado.

A sentença normativa, por representar a substituição concreta da ausência

da autocomposição, beneficia o associado e o não associado.
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A entidade sindical necessita dos recursos para o exercício das suas

atividades, em especial, quando das despesas de data-base.

O caráter normativo das soluções autocompositivas ou heterompositivas é

erga omnes, assim, o trabalhador, filiado ou não à entidade sindical, deve contribuir para o custeio da

máquina sindical, em especial, quando a contribuição sindical se tornou não obrigatória.

Assim, diante do novo universo, ou seja, o caráter não compulsório da

antiga contribuição sindical, as demais fontes de custeio vinculam o associado e o não associado, sendo

que sua imposição decorre da autorização assemblear colhida pela entidade sindical quando da realização

da assembleia para a fixação da pauta.

Portanto, não vejo ofensa ao teor do art. 5º, XX, CF, muito menos aos

arts. 5º, II, art. 7º, X e 8º, V, também da CF e ao art. 611-B, XXVI, CLT.

No mais, a SDC deste Tribunal não acompanha o teor dos precedentes

citados, por entender que, face ao caráter não compulsório da contribuição sindical, as demais

contribuições são necessárias e atingem o associado e o não associado, visto que o ajuste normativo

autocompositivo e o heterônomo beneficia a todo e qualquer trabalhador.

Embargos rejeitados.

2.2.7. Comum acordo.

 

Teor dos Embargos:

 

Sustenta o Embargante que não obstante o acórdão reconhecer a

constitucionalidade da expressão "comum acordo", inserida no art. 114, § 2º, da Constituição Federal, o

acórdão não apreciou a situação posta em defesa acerca do fato de que durante toda a negociação, o

Suscitante efetivamente não "negociou", ou seja, não fez qualquer concessão ou contraproposta àquelas

levadas à mesa de negociação pelo Embargante, visando a totalidade negocial.

Alega que o acórdão não enfrentou o fato de que desde a primeira reunião

de negociação, e nas demais que se seguiram, os Suscitantes buscavam apenas e exclusivamente obter o

"comum acordo" para instaurar o dissidio coletivo, restando demonstrando assim que objetivo principal
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não era o de negociar à exaustão. Entende que a decisão deve ser fundamentada acerca dos fatos

comprovados nos autos no sentido de que as negociações coletivas de trabalho sempre são realizadas em

conjunto com as três Federações existentes - FEPESP, FETEE e FEPAEE, sendo incontroverso que o

embargante firmou convenção coletiva com a FETEE e a FEPAAE, o que demonstra claramente a

disposição continua de se chegar ao acordo.

Relata que a estratégia dos Suscitantes de enviar uma pauta de

reivindicação e manter-se irredutível, sem sequer alterar um único item da pauta e ainda acrescentar

cláusulas novas e alterar a redação das existentes, tinha como finalidade exclusiva obter o julgamento de

um dissidio que de fato é de natureza econômica. Indica que em meio às reuniões de negociação, optou-

se pela instauração do dissídio coletivo de greve, utilizando de verdadeira manobra para excluir

indevidamente a aplicação do "comum acordo", pelo que se prequestiona a violação ao § 2º do artigo 114

da CF e, por conseguinte, do entendimento do STF no julgamento das ADIs 3392, 3423, 3431, 3432,

3520.

 

Resposta aos Embargos:

 

Citada matéria está exaurida face aos termos do acórdão embargado

(tópico 5.1).

Eventuais acordos ou instrumentos normativos com outras Federações não

retira aos Suscitantes o direito de propor o presente dissídio coletivo de greve.

No mais, a matéria é própria de recurso ordinário.

CONCLUSÃO

Em 30/11/2022 - Sessão Virtual
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CERTIFICO que a Pauta de Julgamento da Sessão Virtual da Seção de

Dissídios Coletivos marcada para o dia 30 de novembro de 2022 foi disponibilizada no DeJT no Caderno

Judiciário do TRT 2ª Região do dia 18.11.2022. Enviado em 18.11.2022 às 16:15:11 Código 136803959.

Presidente o Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal do Trabalho

VALDIR FLORINDO.

Tomaram parte do julgamento os Exmos. Srs. Magistrados Federais do

Trabalho: FRANCISCO FERREIRA JORGE NETO (RELATOR), FERNANDO ÁLVARO PINHEIRO,

FERNANDO MARQUES CELLI (CADEIRA 10), SUELI TOMÉ DA PONTE, CATARINA VON

ZUBEN, LIANE MARTINS CASARIN (CADEIRA 01), SAMIR SOUBHIA, VALDIR FLORINDO e

IVANI CONTINI BRAMANTE.

Embora em férias, comparece para julgamento de processos de

competência, o Exmo. Desembargador Francisco Ferreira Jorge Neto. Ausente, justificadamente, em

razão de férias, o Exmo. Desembargador Davi Furtado Meirelles. Ausente, justificadamente, em razão de

férias, o Exmo. Desembargador Celso Ricardo Peel Furtado de Oliveira, sendo substituído pelo Exmo.

Juiz Fernando Marques Celli; Ausente, justificadamente, em razão de férias, a Exma. Juíza Eliane

Aparecida da Silva Pedroso, sendo substituída pela Exma. Juíza Liane Martins Casarin.

Pelo D. Ministério Público do Trabalho, compareceu a Excelentíssima

Senhora Procuradora Dra. EGLE REZEK.

Ante o exposto,  os Magistrados da Seção de DissídiosACORDAM

Coletivos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ,  em:por votação unânime

(a) dos embargos declaratórios opostos pelos Suscitantes;CONHECER 

(b) dos embargos declaratórios opostos pelo Suscitado e,CONHECER 

no mérito;

(c) aos embargos declaratórios dos Suscitantes;NEGAR PROVIMENTO 

(d)  aos embargos declaratórios doDAR PROVIMENTO PARCIAL

Suscitado tão somente na matéria do item 2.2.3 para fins de esclarecimentos.

O Exmo. Juiz Fernando Marques Celli ressalvou posicionamento pessoal

quanto aos itens 2.2.6 e 2.2.7, pois já decididos pela Seção Especializada, na qual não oficiou quando do

julgamento da matéria de fundo.
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FRANCISCO FERREIRA JORGE NETO
DESEMBARGADOR RELATOR 

VOTOS
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