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

PROCESSO TRT/SP 1001528-48.2016.5.02.0022

RECURSO ORDINÁRIO

RECORRENTE: CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA

RECORRIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO CEETEPS, DO ENSINO PÚBLICO
ESTADUAL TÉCNICO, TECNOLÓGICO E PROFISSIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ORIGEM: 22ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO

Recurso ordinário interposto pela reclamada (fls. 188/199), em face

da  r.  sentença  (fls.  172/173),  complementada  por  embargos  de  declaração  (fls.  182/183),

postulando a reforma quanto a necessidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ordinário,

irregularidade de representação, falta de interesse de agir, legalidade da Deliberação 27/2016 e

da Instrução Normativa 5/2016.

Custas isentadas (fl. 173).

Contrarrazões (fls. 208/219).

Parecer do d. representante do Ministério Público do Trabalho (id

d52b163).

É o relatório.

VOTO

 Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço.

IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO

O art. 8º, III da Constituição Federal dispõe "verbis":

"III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais
da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;"

A jurisprudência predominante entende ser ampla a possibilidade

de substituição  processual  dos  trabalhadores  pelo  sindicato,  ante  a  previsão  constitucional

acima reproduzida.

Os  interesses  foram  historicamente  subdivididos  em  interesse
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particular e interesse público. A evolução dos estudos processuais levou ao reconhecimento da

existência de uma classe de interesses intermediária, denominada interesses metaindividuais

ou  transindividuais.  Estes  abrangem  certo  número  de  pessoas  (que  podem  ser  ou  não

determinados), sendo mais amplos do que o interesse particular, mas ao mesmo tempo não se

confundem com o interesse público propriamente dito.

Os interesses metaindividuais se classificam em três categorias:

interesses difusos, interesses coletivos e interesses individuais homogêneos. Os titulares dos

interesses difusos são indetermináveis, ligados por uma situação de fato que tem por objeto um

bem indivisível, por exemplo, danos ao meio ambiente. Os titulares de um interesse coletivo

são determinados ou determináveis e têm em comum uma relação jurídica que deverá ser

resolvida de maneira  uniforme (por  exemplo,  nulidade de uma cláusula de um contrato  de

consórcio).  Por  fim,  no  caso  dos  interesses  individuais  homogêneos,  temos  um grupo  de

pessoas determinável e o objeto do direito é divisível. Neste caso, em razão de existir uma

origem comum (homogênea), a lei autoriza a proteção coletiva através de uma única ação. Os

interesses  difusos  são  os  que  mais  se  aproximam  do  interesse  público  e  os  interesses

individuais homogêneos guardam maior semelhança com o interesse particular.

No  caso  dos  autos,  o  autor  pretende  a  nulidade  das  normas

expedidas pela reclamada por extrapolar os limites atribuídos à regulamentação. Conclui-se,

portanto,  que a questão deve ser resolvida de modo uniforme para todos os trabalhadores

atingidos  pelo  regulamento  já  que,  em face  da  impessoalidade  da  norma,  não  se  mostra

razoável  que  esta  seja  declarada  válida  para  parte  dos  trabalhadores  e  inválida  para  os

demais.

Assim,  considerando-se os  direitos  debatidos  na  presente  ação,

não há que se falar em rol de substituídos. No mesmo sentido, a jurisprudência do C. TST

entende ser desnecessária a juntada de rol de substituídos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA ATUAR
COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS INTEGRANTES DA CATEGORIA.
Afronta ao artigo 8º, III, da Constituição Federal configurada, razão pela qual se
dá provimento ao agravo interposto. Agravo de instrumento conhecido e provido.
RECURSO DE REVISTA. LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA ATUAR COMO
SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS INTEGRANTES DA CATEGORIA. O artigo
872, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho foi recepcionado
apenas  em parte  pela  Constituição  Federal  de  1988.  A  expressão  "de  seus
associados"  não  foi  recepcionada,  porque  incompatível  com  a  nova  ordem
constitucional.  O  artigo  8º,  III  da  Carta  Magna  autoriza  a  atuação  ampla  do
sindicato, na qualidade de substituto processual, dada a sua função institucional
de defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos da categoria. Tem-se,
portanto, que, a despeito da existência ou não de rol dos substituídos na ação
originariamente ajuizada, em se tratando de substituição processual, podem os
integrantes da categoria, em qualquer tempo durante a execução, habilitar-se,
alcançando-se, inclusive,  uma finalidade importante em termos de celeridade,
para evitar que toda a discussão seja novamente deflagrada. Recurso de revista
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conhecido e a que se dá provimento. (ED-RR -  9988600-48.2003.5.02.0900 ,
Relator  Ministro:  Lelio  Bentes  Corrêa,  Data  de  Julgamento:  07/05/2008,  1ª
Turma, Data de Publicação: DJ 13/06/2008)"

"[...]SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. A Súmula 310 do TST, que
restringia  as  hipóteses  de  legitimidade  do sindicato  em caso de  substituição
processual,  foi  cancelada  pela  Resolução  119/2003  desta  Corte.  Naquela
oportunidade, reconheceu-se  que  a  legitimidade do sindicato  para defesa  de
direitos  individuais  homogêneos  -  decorrentes  de  uma  mesma  lesão  e
pertencentes a uma mesma categoria - insere-se na amplitude da representação
sindical prevista no art. 8º, inc. III, da Constituição da República. Desnecessária
a indicação do rol de substituídos para viabilizar a legitimação extraordinária do
sindicato.  [...]  (E-ED-RR -  118300-55.1997.5.17.0121  ,  Relator  Ministro:  João
Batista  Brito  Pereira,  Data  de  Julgamento:  14/06/2006,  5ª  Turma,  Data  de
Publicação: DJ 30/06/2006)"

Rejeito.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A preliminar não deve ser acolhida, eis que presentes as condições

da ação,  pois são legítimas as partes,  há interesse processual  e fundamento legal  para o

pedido.

Rejeito.

LEGALIDADE DA DELIBERAÇÃO 27/2016  E  DA INSTRUÇÃO

NORMATIVA 5/2016

O sindicato-autor  aduz,  na petição  inicial,  que a  reclamada,  por

meio  da  Deliberação  27  e  da  instrução  Normativa  5/2016,  acrescentou  requisitos  para  a

promoção especial, complementando o texto da Lei 12.408/2014, sem que haja previsão legal

para tanto. Assevera que a ré não tem poder de criar ou alterar normas estabelecidas em lei.

A reclamada assevera, em razões recursais, que o "Art. 18 da Lei

em referência é o fundamento legal para o exercício do poder normativo da Autarquia". Afirma

que todos os atos normativos foram editados "secundum legem" e não "contra legem". Postula,

em consequência, a reforma da r. sentença.

Razão não assiste à recorrente.

O poder regulamentar tem a função de complementar a lei para lhe

dar efetividade. A Administração Pública não pode ampliá-la, restringi-la ou, de qualquer modo,

modificá-la  em seus  elementos  essenciais,  sob  pena  de  invadir  a  competência  do  Poder

Legislativo.

A  regulamentação  não  pode  ultrapassar  os  limites  da  mera
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operacionalização da lei, sob pena de violar o art. 5º, II, da Constituição Federal:

"II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei;"

Fixados os critérios para promoção na lei, cabe ao Administrador

indicar  por quais meios o preenchimento daqueles critérios serão comprovados.  Não pode,

contudo, tornar os critérios fixados na lei mais ou menos amplos.

No caso  dos  autos,  o  art.  15  da  Lei  Complementar  1.240/2014

dispõe o seguinte:

"Artigo 15 -  A promoção é a passagem do servidor da referência em que se
encontra para a referência imediatamente superior da respectiva classe, mantido
o grau de enquadramento, após o cumprimento cumulativo de:

I - 6 (seis) anos de efetivo exercício na referência; e

II - titulação ou habilitação, na forma prevista nos §§ 1º e 2º deste artigo.

§ 1º - Para a promoção, nas classes Docentes e Auxiliar de Docente, deverão
ser observados os seguintes requisitos:

1 - na de Professor de Ensino Superior:

a) mestrado para a Referência II;

b) doutorado para a Referência III;

2 - na de Professor de Ensino Médio e Técnico:

a) especialização para a Referência II;

b) mestrado para a Referência III;

3 - na de Auxiliar de Docente:

a)  formação  em  nível  superior  compatível  com  a  área  de  atuação  para  a
Referência II;

b) especialização compatível com a área de atuação para a Referência III. [...]"

A reclamada, por meio da Deliberação 27 e da Instrução 005/2016,

acrescentou  requisitos  para  a  promoção  especial  não  previstos  na  Lei  Complementar

1.240/2014.

A Lei Complementar fixou como critério para promoção especial a

conclusão  de  curso  superior,  especialização,  mestrado  e  doutorado,  para  as  respectivas

atividades (professor de ensino superior, técnico, segundo grau e auxiliar de docente),  sem

especificar as áreas de respectivos cursos. A Deliberação 27 e a Instrução 005/2016 tornaram

os  critérios  estabelecidos  pela  lei  mais  restritos  ao  exigir  que  os  cursos  que  ensejam  a

promoção especial deveriam ser necessariamente ligados à área de atuação do profissional. A

única exceção, prevista na lei, refere-se ao auxiliar docente, em que se exige "formação em

nível superior compatível com a área de atuação". Assim, quando a lei entendeu ser necessária
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a  restrição,  ela  foi  expressa,  o  que  reforça  o  argumento  do  sindicato-autor  quanto  à

inexigibilidade de tais restrições nos demais casos.

O art. 18 da Lei Complementar 1.240/2014, de fato, estabelece que

"os critérios para a realização da progressão e promoção,  bem como para a avaliação de

desempenho  dos  servidores,  serão  fixados  pelo  Conselho  Deliberativo  do  CEETEPS".

Consigno, contudo, que se tratam de "critérios para a realização da progressão e promoção" e

não critérios para a obtenção da progressão e promoção, já que estes já foram detalhadamente

estabelecidos pela lei em seus artigos anteriores.

Correta, portanto, a r.  decisão de origem, em que se declarou a

nulidade da Deliberação CEETEPS nº 27 e da Instrução Normativa nº 005/2016 - URH, bem

como no que deferiu a tutela de urgência. Não há que se falar, portanto, em suspensão dos

efeitos da decisão.

Nego provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento a Exma. Sra. Desembargadora Dâmia Avoli

Tomaram parte no julgamento a Exma Sra. Juíza Ivete Bernardes Vieira de Souza (relatora - cadeira 03), e
os Exmos. Srs. Desembargadores Nelson Bueno do Prado (revisor) e Dâmia Avoli.

Sustentação oral realizada pelo(a) Dr(a).

Diante do exposto, ACORDAM  os Magistrados da 16ª Turma do

Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em: Por unanimidade, conhecer e NEGAR

PROVIMENTO ao recurso interposto pela reclamada, nos termos da fundamentação do voto da

Relatora, mantendo íntegra a r. sentença de origem.

IVETE BERNARDES VIEIRA DE SOUZA
Juíza Relatora

3333

VOTOS

Assinado eletronicamente.
A Certificação Digital
pertence a:
[IVETE BERNARDES

18052816054195500000030088532
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VIEIRA DE SOUZA]
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