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AUTOR: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DE GESTORES DA CAIXA
ECONOMICA FEDERAL - FENAG - CNPJ: 03.446.735/0001-31 
ADVOGADO: ROGERIO FERREIRA BORGES - OAB: DF16279 
AUTOR: ASSOC DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ALAGOAS - CNPJ:
69.981.322/0001-65 
ADVOGADO: ROGERIO FERREIRA BORGES - OAB: DF16279 
AUTOR: ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO
AMAZONAS E RORAIMA - CNPJ: 08.981.915/0001-37 
ADVOGADO: ROGERIO FERREIRA BORGES - OAB: DF16279 
AUTOR: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ:
00.336.237/0001-48 
ADVOGADO: ROGERIO FERREIRA BORGES - OAB: DF16279 
AUTOR: ASSOCIACAO DE GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO INTERIOR
DA BAHIA - AGECEF-IBA - CNPJ: 08.962.653/0001-63 
ADVOGADO: ROGERIO FERREIRA BORGES - OAB: DF16279 
AUTOR: ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BELO
HORIZONTE - AGECEF/BH - CNPJ: 70.943.352/0001-66 
ADVOGADO: ROGERIO FERREIRA BORGES - OAB: DF16279 
AUTOR: ASSOCIACAO DOS GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO
TRIANGULO MINEIRO(AGECEF/TM) - CNPJ: 86.702.669/0001-40 
ADVOGADO: ROGERIO FERREIRA BORGES - OAB: DF16279 
AUTOR: ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO
SUL,SUDESTE E LESTE DE MINAS GERAIS-AGECEF SSL/MG - CNPJ: 65.249.104/0001-80 
ADVOGADO: ROGERIO FERREIRA BORGES - OAB: DF16279 



AUTOR: ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEARA -
CNPJ: 86.947.199/0001-85 
ADVOGADO: ROGERIO FERREIRA BORGES - OAB: DF16279 
AUTOR: ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REGIAO DE
CAMPINAS AGECEF CP - CNPJ: 00.107.915/0001-09 
ADVOGADO: ROGERIO FERREIRA BORGES - OAB: DF16279 
AUTOR: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SP - INTERIOR
- CNPJ: 66.494.386/0001-43 
ADVOGADO: ROGERIO FERREIRA BORGES - OAB: DF16279 
AUTOR: ASSOCIACAO DE GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGECEF/SP. -
CNPJ: 73.671.208/0001-06 
ADVOGADO: ROGERIO FERREIRA BORGES - OAB: DF16279 
AUTOR: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ:
00.185.135/0001-79 
ADVOGADO: ROGERIO FERREIRA BORGES - OAB: DF16279 
AUTOR: ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO ESPIRITO
SANTO - AGECEF - ES - CNPJ: 01.137.024/0001-50 
ADVOGADO: ROGERIO FERREIRA BORGES - OAB: DF16279 
AUTOR: ASSOCIACAO DOS GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL GO - CNPJ:
86.954.419/0001-06 
ADVOGADO: ROGERIO FERREIRA BORGES - OAB: DF16279 
AUTOR: ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MS - CNPJ:
70.372.008/0001-64 
ADVOGADO: ROGERIO FERREIRA BORGES - OAB: DF16279 
AUTOR: ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO ESTADO
DE MATO GROSSO - AGECEF/MT - CNPJ: 37.464.278/0001-20 
ADVOGADO: ROGERIO FERREIRA BORGES - OAB: DF16279 
AUTOR: ASSOCIACAO DE GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO PARA -
AGECEF-PA - CNPJ: 01.069.114/0001-50 
ADVOGADO: ROGERIO FERREIRA BORGES - OAB: DF16279 
AUTOR: ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ:
41.226.804/0001-90 
ADVOGADO: ROGERIO FERREIRA BORGES - OAB: DF16279 
AUTOR: ASSOC DE GERENTES DE U DE P DA CAIXA ECONOMINCA FEDERAL - CNPJ:
41.228.982/0001-50 
ADVOGADO: ROGERIO FERREIRA BORGES - OAB: DF16279 
AUTOR: ASSOCIACAO DOS GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PIAUI - CNPJ:
01.937.399/0001-02 
ADVOGADO: ROGERIO FERREIRA BORGES - OAB: DF16279 
AUTOR: ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PARANA -
AGECEF/PR - CNPJ: 40.221.491/0001-15 
ADVOGADO: ROGERIO FERREIRA BORGES - OAB: DF16279 
AUTOR: ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM SERGIPE
- CNPJ: 00.110.765/0001-84 
ADVOGADO: ROGERIO FERREIRA BORGES - OAB: DF16279 
AUTOR: ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE SANTA
CATARINA - AGECEF - CNPJ: 80.675.077/0001-09 
ADVOGADO: ROGERIO FERREIRA BORGES - OAB: DF16279 



AUTOR: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO - CNPJ: 68.620.947/0001-39 
ADVOGADO: ROGERIO FERREIRA BORGES - OAB: DF16279 
AUTOR: ASSOCIACAO DOS GERENTES DE UNIDADES DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL
DOS ESTADOS DO ACRE E RONDONIA. - CNPJ: 02.118.199/0001-82 
ADVOGADO: ROGERIO FERREIRA BORGES - OAB: DF16279 
AUTOR: ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL AGECEF/RS - CNPJ: 97.259.949/0001-42 
ADVOGADO: ROGERIO FERREIRA BORGES - OAB: DF16279 
AUTOR: ASSOCIACAO DOS GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO ESTADO
DO TOCANTINS - CNPJ: 04.029.535/0001-46 
ADVOGADO: ROGERIO FERREIRA BORGES - OAB: DF16279 
RÉU: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 
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SÃO PAULO (SP) BRASÍLIA (DF) VITÓRIA (ES) 
Alameda dos Aicás 335 SHIN CA 01 Deck Norte Cj. 

425/427 
Rua Alfeu Alves Pereira 79 

Sala 207, Maxxi ABC II 
Moema Lago Norte Enseada do Suá 

 
Telefone (geral): 0800 772 1272 

www.ferreiraborges.adv.br 

 

EXMO(A). SR(A). JUIZ(A) FEDERAL DO TRABALHO DA __ VARA DE 

PORTO ALEGRE (RS) 

 

 

 

 

(1) A FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS 

GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FENAG, 

associação civil (entidade representativa de 2º 

grau) inscrita no CNPJ sob o n. 

03.446.735/0001-31, com sede em Brasília (DF) 

no SRTV/SUL, Ed. Palácio do Rádio II, Bloco II, 

sala 422, CEP 70340-902; 

(2) A ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL DE ALAGOAS – AGECEF/AL, inscrita no 

CNPJ nº 69.981.322/0001-65, com sede em Maceió 

(AL) na Av. Álvaro Otacílio 3309, Sala 08, 

Galeria Espaço 20, Ponta Verde, CEP 57035-180; 

(3) A ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL DO AMAZONAS E RORAIMA – AGECEF/AMRR, 

inscrita no CNPJ nº 08.981.915/0001-37, com 

sede em Manaus (AM) na Av. Ephigênio Sales 1005, 

Sala 01, Aleixo, CEP 69060-020; 

(4) A ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL – AGECEF/BA, inscrita no CNPJ nº 

00.336.237/0001-48, com sede em Salvador (BA) 

na Av. Manoel Dias da Silva 1499, Pituba, CEP 

41830-001; 
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(5) A ASSOCIAÇÃO DE GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL DO INTERIOR DA BAHIA – AGECEF/IBA, 

inscrita no CNPJ nº 08.962.653/0001-63, com 

sede em Feira de Santana (BA) na Avenida 

Professor Fernando São Paulo 70, sala 303, 

Ponto Central, CEP 44075-045; 

(6) A ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL DE BELO HORIZONTE – AGECEF/BH, inscrita 

no CNPJ nº 70.943.352/0001-66, com sede em Belo 

Horizonte (MG) na Avenida Amazonas 641, sala 

1502, Centro, CEP 30180-005; 

(7) A ASSOCIAÇÃO DOS GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO – AGECEF/TM, 

inscrita no CNPJ nº 86.702.669/0001-40, com 

sede em Uberlândia (MG) na Praça Oswaldo Cruz 

390, 4º andar, Centro, CEP 38400-122; 

(8) A ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL DO SUL, SUDESTE E LESTE DE MINAS GERAIS 

– AGECEF/SSL/MG, inscrita no CNPJ nº 

65.249.104/0001-80, com sede em Juiz de Fora 

(MG) na Rua Espírito Santo 1115, sala 1712, 

Centro, CEP 36016-200; 

(9) A ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL – AGECEF/CE, inscrita no CNPJ nº 

86.947.199/0001-85, com sede em Fortaleza (CE) 

na Rua Sena Madureira 800, Alto José Bonifácio, 

CEP 52080-160; 

(10) A ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL REGIÃO DE CAMPINAS – AGECEF/CP, 

inscrita no CNPJ nº 00.107.915/0001-09, com 

sede em Campinas (SP) na Avenida Anchieta 173, 

conjunto 118, Centro, CEP 13015-100; 

(11) A ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL – AGECEF/SP INTERIOR, inscrita no CNPJ 

nº 66.494.386/0001-43, com sede em Bauru (SP) 

na Rua Rio Branco 7-19, sala 201, Centro, CEP 

17010-190; 
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(12) A ASSOCIAÇÃO DE GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL – AGECEF/SP, inscrita no CNPJ nº 

73.671.208/0001-06, com sede em São Caetano do 

Sul (SP) na Rua Manoel Coelho 676, 11º andar, 

sala 1112, Centro, CEP 09510-101; 

(13) A ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL – AGECEF/DF, inscrita no CNPJ nº 

00.185.135/0001-79, com sede em Brasília (DF) 

na SCEN, Trecho 03, Setor de Clubes Esportivo 

Norte, conjunto 03, lotes 2A2B, Asa Norte, CEP 

70800-130; 

(14) A ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – AGECEF/ES, inscrita 

no CNPJ nº 01.137.024/0001-50, com sede em 

Vitória (ES) na Rua Pietrângelo de Biase 33, 

loja 01, térreo, Centro, CEP 29010-190; 

(15) A ASSOCIAÇÃO DOS GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL – AGECEF/GO, inscrita no CNPJ nº 

86.954.419/0001-06, com sede em Goiânia (GO) na 

Avenida T-1 com Avenida T-8 1155, quadra 53, 

Setor Bueno, CEP 74210-098; 

(16) A ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL – AGECEF/MS, inscrita no CNPJ nº 

70.372.008/0001-64, com sede em Campo Grande 

(MS) na Avenida Bandeirantes 2010, Vila 

Bandeirante, CEP 79006-000; 

(17) A ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGECEF/MT, 

inscrita no CNPJ nº 37.464.278/0001-20, com 

sede em Cuiabá (MT) na Rua Leonildes de Carvalho 

175, apartamento 1101, Miguel Sutil, CEP 78048-

341; 

(18) A ASSOCIAÇÃO DE GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL NO PARÁ – AGECEF/PA, inscrita no CNPJ 

nº 01.069.114/0001-50, com sede em Belém (PA) 

na Avenida Presidente Vargas 121, Campina, CEP 

66010-000; 
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(19) A ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL – AGECEF/PB, inscrita no CNPJ nº 

41.226.804/0001-90, com sede em João Pessoa 

(PB) na Avenida Almirante Barroso 438, sala 

309, 2º andar, Centro, CEP 58013-120; 

(20) A ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DE U. DE P. DA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL – AGECEF/PE, inscrita no CNPJ 

nº 41.228.982/0001-50, com sede em Recife (PE) 

na Rua Francisco Alves 75, sala 501, Coelhos, 

CEP 50070-490; 

(21) A ASSOCIAÇÃO DOS GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL – AGECEF/PI, inscrita no CNPJ nº 

01.937.399/0001-02, com sede em Teresina (PI) 

na Rua Areolino de Abreu 1349, Centro, CEP 

64000-917; 

(22) A ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL DO PARANÁ – AGECEF/PR, inscrita no CNPJ 

nº 40.221.491/0001-15, com sede em Curitiba 

(PR) na Rua Desembargador Motta 1499, Batel, 

CEP 80420-164; 

(23) A ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL EM SERGIPE – AGECEF/SE, inscrita no 

CNPJ nº 00.110.765/0001-84, com sede em Aracaju 

(SE) na Avenida Melício Machado s/n, Atalaia, 

CEP 49037-445; 

(24) A ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL DE SANTA CATARINA – AGECEF/SC, inscrita 

no CNPJ nº 80.675.077/0001-09, com sede em 

Florianópolis (SC) na Avenida Madre Benvenuta 

1584, sala 09, Santa Mônica, CEP 88035-000; 

(25) A ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – AGECEF/RJ, 

inscrita no CNPJ nº 68.620.947/0001-39, com 

sede no Rio De Janeiro (RJ) na Avenida Rio 

Branco 156, sala 2102, Centro, CEP 20040-003; 
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(26) A ASSOCIAÇÃO DOS GERENTES DE UNIDADES DA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL DOS ESTADOS DO ACRE E 

RONDÔNIA – AGECEF/ACRO, inscrita no CNPJ nº 

02.118.199/0001-82, com sede em Porto Velho 

(RO) na Rua Getúlio Vargas 2294, sala 104, São 

João Bosco, CEP 76803-752; 

(27) A ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – AGECEF/RS, 

inscrita no CNPJ nº 97.259.949/0001-42, com 

sede em Porto Alegre (RS) na Rua dos Andradas 

943, 11º andar, Centro Histórico, CEP 90020-

005; 

(28) A ASSOCIAÇÃO DOS GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL NO ESTADO DO TOCANTINS – AGECEF/TO, 

inscrita no CNPJ nº 04.029.535/0001-46, com 

sede em Palmas (TO) na Quadra ACSE I, conjunto 

I, lote 19, Centro, CEP 77016-524, 

por seus advogados (mandato anexo), onde deverão receber as 

notificações, vêm, respeitosamente, propor 

AÇÃO CIVIL COLETIVA 

em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, empresa pública 

federal inscrita no CNPJ/MF sob o n. 00.360.305/0001-04, com 

endereço para citação em Porto Alegre (RS) na Rua Dolores 

Alcaraz Caldas 90, 5º andar, Praia de Belas, CEP 90110-180, 

em razão dos fatos e fundamentos jurídicos a seguir 

delineados: 

I. EXTENSÃO NACIONAL DO DANO COLETIVO, IN STATUS 

ASSERTIONIS. EXTENSÃO SUPRAREGIONAL DO DANO, EM RAZÃO 

DA LIMITAÇÃO DOS PEDIDOS FORMULADOS NESTA AÇÃO COLETIVA 

 

1. A Federação autora (1) é a segunda maior entidade 

representativa de bancários da Caixa, sendo amplamente 

reconhecida pela empresa e pelo movimento sindical. 

Congrega os gerentes (em sentido amplo, dos 

supervisores de agência aos superintendentes e gerentes 

nacionais) e hoje tem, como associados, aproximadamente 

14.000 dos 23.000 gerentes brasileiros, a maioria 

ID. b93974d - Pág. 5

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: ROGERIO FERREIRA BORGES
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18091813245775000000057684229
Número do processo: ACC 0020874-59.2018.5.04.0027
Número do documento: 18091813245775000000057684229
Data de Juntada: 18/09/2018 14:30



 
 

Página 6 de 48 

 

 

ativos, embora não seja obstada a permanência do 

associado-aposentado. 

 

2. A FENAG adota a mesma estrutura federativa emprestada 
do movimento sindical: há as associações regionais, 

denominadas “AGECEF” (31 no total, acrescentando que a 

AGECEF/AC foi desmembrada da AGECEF/ACRO e está 

atualmente desativada), subordinadas hierarquicamente 

à Federação, que dita as diretrizes do movimento 

associativo, sendo responsável, inclusive, pela 

representação dos associados em âmbito nacional, 

conforme Estatuto anexo. 

 

3. Para esta ação coletiva, foram realizadas assembleias 
gerais em 27 das 30 AGECEF hoje ativas, onde restou 

aprovado, pelos próprios associados, o acionamento 

judicial contra a Caixa relativamente ao tema adiante 

alinhavado. A AGECEF/MA não realizou a assembleia 

porque foi recentemente criada; a AGECEF/AP também 

optou por não realizar a assembleia; a AGECEF/RN optou 

por não autorizar a FENAG, visto já ter sido contemplada 

com o êxito da pretensão aqui posta, localmente; a 

AGECEF/AC, como já dito, está temporariamente 

desativada. Então, territorialmente, só se excluem do 

âmbito nacional os Estados do Rio Grande do Norte, 

Maranhão, Acre e Amapá, tendo autorizado a presente 

Coletiva as assembleias das seguintes regiões: 

 

• AGECEF/AL 

• AGECEF/AMRR (todo o Estado do 

Amazonas e o de Roraima) 

• AGECEF/BA e AGECEF/IBA (todo o 

Estado da Bahia) 

• AGECEF/BH, AGECEF/Triângulo Mineiro 

(TM) e AGECEF/Sul de Minas (SSL), 

compreendendo o Estado de MG 

• AGECEF/CE 

• AGECEF/CP (Campinas), AGECEF/ISP 

(Interior de São Paulo) e AGECEF/SP 

(Capital), compreendendo todo o Estado 

Paulista 

• AGECEF/GO 

• AGECEF/MS  

• AGECEF/MT 

• AGECEF/PA 

• AGECEF/PB 

• AGECEF/PE 

• AGECEF/PI 

• AGECEF/PR 

• AGECEF/SE 

• AGECEF/SC 

• AGECEF/RJ 

• AGECEF/RO 

• AGECEF/RS 
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• AGECEF/DF 

• AGECEF/ES 

• AGECEF/TO 

 

4. Segundo a jurisprudência do C. TST, nas ações coletivas 
a extensão do dano é definida e limitada pelos 

fundamentos e pedidos formulados1. No caso, o dano 

denunciado é nacional se analisado in status 

assertionis, pois os regulamentos internos da Caixa, 

que disciplinam os direitos remuneratórios dos 

empregados, valem para todo o País; entretanto, sob o 

prisma da limitação da extensão do dano em razão da 

limitação dos pedidos, o dano vindicado na presente 

demanda acaba assumindo extensão suprarregional em 

razão da ausência de quatro AGECEF regionais, o que 

excetua, do âmbito desta ação coletiva, quatro Unidades 

da Federação: Acre, Amapá, Maranhão e Rio Grande do 

Norte. 

 

II. DANO NACIONAL OU SUPRARREGIONAL: COMPETÊNCIA 

CONCORRENTE DAS VARAS DAS SEDES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS 

DO TRABALHO. DIREITO POTESTATIVO DO AUTOR COLETIVO À 

ESCOLHA DO FORO (OJ SBDI-2 130 TST) 

 

5. Tratando-se de dano de extensão suprarregional (ou 

nacional, eis que processualmente o tratamento 

jurisprudencial é idêntico para as duas situações em 

análise), há competência concorrente das Varas do 

Trabalho das sedes de qualquer Tribunal Regional do 

Trabalho, cabendo ao autor coletivo a opção de escolha 

do foro que receberá a ação: 

"OJ SBDI-2 130. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. 
LOCAL DO DANO. LEI Nº 7.347/1985, ART. 2º. CÓDIGO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR, ART. 93 (redação alterada na sessão do Tribunal 
Pleno realizada em 14.09.2012) - RES. 186/2012, DEJT divulgado em 25, 
26 e 27.09.2012 

I - A competência para a Ação Civil Pública fixa-se pela extensão 
do dano. 

                                       
1 Nesse sentido o V. Acórdão da C. 6ª Turma/TST, no RR - 1571-44.2011.5.12.0007, 
Rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, j. 23/08/2017, DEJT 25/08/2017. 
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(...) 

III - Em caso de dano de abrangência suprarregional ou 
nacional, há competência concorrente para a Ação Civil 
Pública das varas do trabalho das sedes dos Tribunais 
Regionais do Trabalho. (...)" 

 

6. A jurisprudência já está firme nos casos de ação 

coletiva de dano nacional ou suprarregional, e chega a 

ser pródiga no sentido de respeito à livre escolha, 

pelo autor coletivo, de um dos Foros cuja competência 

é concorrente. Os julgados, tanto do C. STJ como do E. 

TST, convergem nesse mesmo sentido: 

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. DANO AO CONSUMIDOR EM ESCALA NACIONAL. 
FORO COMPETENTE. EXEGESE DO ART. 93, INCISO II, DO CDC. 

1. O alegado dano ao consumidor que compra veículo automotor, 
com cláusula de garantia supostamente abusiva, é de âmbito nacional, 
porquanto a garantia de que se cogita é a fornecida pela fábrica, não por 
concessionária específica, atingindo um número indeterminado de 
consumidores em todos os Estados da Federação. 

2. No caso, inexiste competência exclusiva do Distrito 
Federal para julgamento de ações civis públicas cuja controvérsia 
gravite em torno de dano ao consumidor em escala nacional, 
podendo a demanda também ser proposta na capital dos Estados 

da Federação, cabendo ao autor a escolha do foro que lhe 
melhor convier. 

3. Cumpre notar que, muito embora o inciso II do art. 93 do CDC 
tenha criado uma vedação específica, de natureza absoluta - não 
podendo o autor da ação civil pública ajuizá-la em uma comarca do 
interior, por exemplo -, a verdade é que, entre os foros 
absolutamente competentes, como entre o foro da capital do 
Estado e do Distrito Federal, há concorrência de competência, 
cuidando-se, portanto, de competência relativa. 

4. Com efeito, tendo sido a ação distribuída a uma vara cível do 
Distrito Federal, obtendo inclusive sentença de mérito, não poderia o 
Tribunal a quo, de ofício, por ocasião do julgamento da apelação, 
declinar da competência para a comarca de Vitória/ES, porque, a um só 
tempo, o autor, a quem cabia a escolha do foro, conformou-se com a 
tramitação do processo no Distrito Federal, e porque entre Vitória/ES e 

ID. b93974d - Pág. 8

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: ROGERIO FERREIRA BORGES
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18091813245775000000057684229
Número do processo: ACC 0020874-59.2018.5.04.0027
Número do documento: 18091813245775000000057684229
Data de Juntada: 18/09/2018 14:30



 
 

Página 9 de 48 

 

 

o Distrito Federal há competência concorrente para o julgamento da 
ação, nos termos do art. 93, II, do CDC, não podendo haver tal 
providência sem a manifestação de exceção de incompetência. 

5. Recurso especial provido.” (REsp 712.006/DF, Rel. Ministro 
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
05/08/2010, DJe 24/08/2010) 

 

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. 
ART 2º DA LEI 7.347/85. ART. 93 DO CDC. 

1. No caso de ação civil pública que envolva dano de 
âmbito nacional, cabe ao autor optar entre o foro da Capital 
de um dos Estados ou do Distrito Federal, à conveniência do 
autor. Inteligência do artigo 2º da Lei 7.347/85 e 93, II, do CDC. 

2. Agravo regimental não provido.” (AgRg na MC 13.660/PR, Rel. 
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 
04/03/2008, DJe 17/03/2008) 

 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - RECLAMAÇÃO 
TRABALHISTA - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS 
E SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE INFORMÁTICA E 
INTERNET E SIMILARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 
SINDPRO-RJ - IRREGULARIDADES EM PROCESSO SELETIVO 
INTERNO PROMOVIDO PELA DATAPREV, VISANDO À 
PROGRESSÃO FUNCIONAL DOS OCUPANTES DO CARGO DE 
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMPREGADOS 
QUE LABORAM EM DIVERSOS ESTADOS ONDE A RECLAMADA 
POSSUI REPRESENTAÇÃO - PROVAS REALIZADAS EM BRASÍLIA, 
RIO DE JANEIRO, SANTA CATARINA, CEARÁ, PARAÍBA E SÃO 
PAULO - DANO DE ÂMBITO NACIONAL - ITEM III DA 
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 130 DA SBDI-II DO TST - 
COMPETÊNCIA CONCORRENTE DAS VARAS DO TRABALHO DAS 
SEDES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO. A teor da 
Orientação Jurisprudencial nº 130 da Subseção II Especializada em 
Dissídios Individuais do TST, em se tratando de ação civil pública, a 
competência territorial é fixada levando-se em conta a extensão do dano 
causado ou a ser reparado, pautado pela aplicação analógica do art. 93 
do Código de Defesa do Consumidor. A pretensão do sindicato-autor 
alcança âmbito nacional, pois o processo seletivo em questão abrange 
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empregados que laboram em diversos estados onde a reclamada possui 
representação, sendo que as provas serão realizadas em Brasília, Rio de 
Janeiro, Santa Catarina, Ceará, Paraíba e São Paulo. Dessa forma, nos 
termos do item III da Orientação Jurisprudencial n° 130 da 

Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do TST, há 
competência concorrente das Varas do trabalho das sedes 
dos Tribunais Regionais do Trabalho para a apreciação da 
ação civil pública. In casu, a ação foi ajuizada perante a 17ª Vara 
do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, que é uma das Varas da sede do 
1º Tribunal Regional do Trabalho. Portanto, resta estabelecida 
sua competência. Conflito negativo de competência julgado 
procedente, para declarar a competência da 17ª Vara do Trabalho do Rio 
de Janeiro/RJ.” (CC - 1554-55.2013.5.10.0019, Relator Ministro: Luiz 
Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 17/03/2015, 
Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, Data de 
Publicação: DEJT 20/03/2015) 

 

7. A diferenciação, quanto à competência, entre ações 

coletivas de dano nacional ou suprarregional – se é que 

há – concerne apenas a uma limitação sobre o Foro eleito 

pelo autor. Estudando-se a jurisprudência formada sobre 

o assunto, nos casos de dano suprarregional são 

competentes os Juízos da sede de qualquer Tribunal 

Regional do Trabalho com competência territorial sobre 

as regiões limitadas pelos fundamentos e pedidos da 

ação. Assim, se no presente processo coletivo excetuam-

se os associados dos Estados do Acre, Amapá, Maranhão 

e Rio Grande do Norte, a opção de ajuizamento da ação 

em uma Vara das Sedes dos TRT respectivos (16ª e 21ª 

Região, já que o TRT/14ª também compreende Rondônia e 

o TRT/8ª, o Estado do Pará) poderia resultar em exceção 

territorial, com provável declínio competencial pelo 

Juízo processante: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. DANO SUPRARREGIONAL. COMPETÊNCIA 
TERRITORIAL DA VARA DO DISTRITO FEDERAL. 1. Trata-se de 
conflito negativo de competência, suscitado pela 7ª Vara do Trabalho de 
Brasília-DF, face à remessa dos autos pela 2ª Vara do Trabalho de 
Joinville/SC, ao acolher a exceção de incompetência suscitada pela ré 
nos autos da ação civil pública, com base no artigo 93 do CDC, por 
entender que o suposto dano alcançaria os trabalhadores das filiais da 
referida, localizadas em vários estados da federação. 2. Ao analisar a 
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documentação colacionada com a exceção de incompetência, constata-
se que, de fato, a matriz da ré encontra-se localizada em Joinville/SC, 
com filiais nos estados do Rio Grande do Norte, Paraná, São Paulo, 
Pernambuco, Ceará, Maranhão, Piauí, Bahia, Alagoas, Paraíba, Sergipe, 
Pará, Rio de Janeiro e Espirito Santo. 3. O entendimento desta Corte, 
contido no item III da Orientação Jurisprudencial n° 130 da SBDI-2, 
consolidou-se no sentido de que em -caso de dano de abrangência 
suprarregional ou nacional, há competência concorrente para a Ação 
Civil Pública das Varas do Trabalho das sedes dos Tribunais Regionais 
do Trabalho-, razão pela qual não há falar em competência do Juízo 
suscitante, 7ª Vara do Trabalho de Brasília-DF, para processar o feito. 4. 
Verifica-se, contudo, que o caso em exame possui uma particularidade, 
uma vez que a ação civil pública não foi ajuizada em uma das Varas do 
Trabalho das sedes dos Tribunais Regionais do Trabalho, tal como 
preconizado no supracitado verbete jurisprudencial, mas sim em 
Joinville/SC, que também não teria competência para julgar a ação. 5. 
Não se pode olvidar, contudo, que esta Corte Superior orienta-se pelos 
princípios da celeridade, efetividade e economia processual, devendo, 
pois, nesta oportunidade, eleger o foro competente para o 
processamento do feito. 6. In casu, a ação civil pública foi ajuizada em 
uma das Varas de Joinville/SC, a qual se encontra vinculada ao Tribunal 
Regional da 12ª Região. Assim, deve ser reconhecida a competência de 
uma das Varas do Trabalho de sua sede, em Florianópolis. 7. Conflito 
negativo de competência que se julga procedente.” (CC - 1597-
62.2012.5.10.0007, Relator Ministro Guilherme Augusto Caputo 
Bastos, Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, DEJT 
de 18/10/2013) 

 

8. O fundamento jurídico essencial, que define a 

competência concorrente de qualquer Vara do Trabalho de 

Sede de Tribunal Regional para o processamento e 

julgamento de ações coletivas de dano nacional ou 

suprarregional, repousa na mais absoluta ausência de 

hierarquia entre o Juiz Federal do Trabalho de Brasília 

e o Juiz Federal do Trabalho de qualquer outra Capital 

(ou de Campinas, considerando-se a situação singular do 

TRT/15ª). É que as ações coletivas não se amoldam à 

lógica tradicional concernente aos limites objetivos e 

subjetivos da coisa julgada; a natureza mesma da ação 

coletiva autoriza a que o Juiz da Causa exerça 

competência para além dos limites territoriais de sua 

jurisdição, desde que observados os limites, quanto à 

extensão, do pedido coletivo posto em litígio. A mesma 

lógica que autoriza um Juiz de Brasília a prestar a 
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jurisdição sobre dano causado em Porto Alegre autoriza 

a que o inverso também se dê: que um Juiz de Porto 

Alegre, nas ações coletivas de dano nacional ou 

suprarregional, estenda eficácia de suas decisões para 

além do Estado do Rio Grande do Sul e alcance o 

patrimônio jurídico de trabalhadores de outras Unidades 

Federativas. 

 

9. Conforme adrede alinhavado, é assente na jurisprudência 
tanto a competência concorrente entre as Varas do 

Trabalho das sedes dos Tribunais, como a possibilidade 

de escolha do foro por parte do autor coletivo, versando 

o processo sobre dano de extensão nacional ou 

suprarregional. No caso dos autos, as entidades autoras 

têm a opção de ajuizamento em uma das Varas das sedes 

de quaisquer dos TRT, à exceção da 16ª e 21ª Região, 

haja vista a ausência de substituídos oriundos dos 

Estados do MA e do RN. Nas palavras do Prof. FRED 

DIDIER, trata-se de direito potestativo do autor 

coletivo, verbis: 

“Há situações em que existem vários foros em princípio 
competentes para o conhecimento e julgamento de uma demanda; são 
os foros concorrentes. 

Em certos casos, há duas ou três opções (art. 95, segunda parte, do 
CPC; art. 100, par. ún., CPC; art. 475-P, par. ún., CPC); em outros, o 
número aumenta consideravelmente, como nos casos das ações 
coletivas ressarcitórias em razão de dano nacional (qualquer 
capital de Estado-membro e no Distrito Federal, art. 93, II, CDC), 
litígios internacionais (vários Estados igualmente competentes) e 
comunitários (vários países de uma determinada comunidade 
internacional). 

O fenômeno é freqüente em estados federais, como o 
estadunidense e o brasileiro, e na Comunidade Européia. 

O autor, diante dessas opções, exercita aquilo que já se 
denominou como forum shopping: a escolha do foro pelo 
demandante. Escolher o foro dentre aqueles em tese competentes 
é direito potestativo do autor. Há várias razões para a escolha, mas a 
principal parece ser a existência de diferença nas regras de direito 
material ou processual entre os diversos foros, fato muito freqüente nos 
casos de competência internacional e em federações como a 
estadunidense, em que a competência legislativa do Estado-membro é 
bem extensa. 
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É absolutamente natural que, havendo vários foros competentes, 
o autor escolha aquele que acredita ser o mais favorável aos seus 
interesses. É do jogo, sem dúvida. O problema é conciliar o exercício 
desse direito potestativo com a proteção da boa-fé.  Essa escolha não 
pode ficar imune à vedação ao abuso do direito, que é exatamente o 
exercício do direito contrário à boa-fé.” (in: 
http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-67/) 

 

10. A escolha do foro, dentre vários Juízos com 

idêntica competência concorrente, é um direito 

potestativo do autor, embora passível de controle pelo 

princípio da competência adequada. O princípio foi 

importado da doutrina estrangeira com duplo propósito: 

evitar que o autor coletivo propositadamente dificulte 

o direito à defesa do réu (ao ajuizar, contra réu 

sediado no Rio de Janeiro, uma ação coletiva em Manaus 

sobre dano suprarregional que dependa de prova 

exclusivamente nos Estados do Rio de Janeiro, Santa 

Catarina e Paraná, por exemplo) e, ao mesmo tempo, 

excepcionar situações de dano suprarregional que, a 

despeito disso, dependam de prova circunscrita a uma 

comarca do interior de um dos Estados Federativos, 

justificando o ajuizamento da ação no interior, longe 

de uma das Varas de sede de Tribunais Regionais. 

 

11. No caso específico destes autos, sendo o dano 

nacional ou suprarregional, os autores coletivos podem 

optar pela distribuição em qualquer das Varas de sede 

de TRT (afora o da 16ª e o da 21ª Região), sem 

absolutamente nenhum empeço à defesa da Caixa, o que é 

intuitivo: 

• A Caixa é empresa nacional e espraia seu Jurídico 

em todos os Estados brasileiros, sem exceção (o 

jurídico da Caixa de Porto Alegre, aliás, é um dos 

dois mais importantes do País); 

• A FENAG, por reunir um complexo federativo de 31 

AGECEF, também se espraia por todo o País, sendo 

entidade de classe de âmbito nacional; 

• A matéria abordada nesta ação coletiva apresenta 

controvérsia de cunho estritamente jurídico, não 

dependendo de produção de qualquer tipo de prova 

em audiência, bastando os documentos trazidos 

pelas partes com suas manifestações; 
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• A moderna técnica processual não mais recomenda 

(melhor: sequer admite) o manejo das vetustas 

execuções coletivas em caso de procedência. 

Atualmente, os títulos executivos coletivos são 

executados – ou pelo próprio interessado, ou pelo 

substituto processual – em processos autônomos 

individualizados, geralmente em grupos com poucos 

exequentes, distribuídos perante os Juízos dos 

domicílios laborais dos trabalhadores, onde é 

demonstrada a pertinência subjetiva dos 

beneficiários e procedida a liquidação (por 

artigos) dos créditos deferidos. A FENAG e as 

AGECEF desde logo informam que irão se valer do 

fracionamento do título coletivo judicial em 

várias execuções individualizadas, distribuídas 

nos domicílios profissionais dos associados, caso 

os pedidos sejam julgados procedentes; 

• A informação sobre a existência da ação coletiva, 

bem como todos os demais aspectos pertinentes, é 

dada pelo próprio complexo FENAG/AGECEF, em tempo 

real, por meio de seus vários canais de mídia, o 

que supre o requisito da ampla publicidade para os 

interessados de maneira mais eficiente, até, que 

a simples publicação de editais nos murais do Fórum 

ou em jornais físicos, que a cada dia estão mais 

raros. 

 

12. Embora a jurisprudência autorize a opção de 

escolha do Foro por mera conveniência do polo ativo, os 

autores justificam o ajuizamento da coletiva perante 

este i. Juízo por meio de critério objetivo, em atenção 

ao princípio da eficiência, celeridade e segurança 

processuais, uma vez que a teoria geral do processo 

pátrio abraçou em definitivo a teoria dos precedentes 

e a valorização das súmulas como instrumental de alcance 

eficaz de tais princípios – a autorizar, inclusive, 

requerimento de outorga de tutela de evidência, 

importantíssima inovação trazida pelo Novo Código de 

Processo civil e que será invocado ao final desta 

petição.  

 

13. Ora, não há dúvida ser mais lógico, à luz da 

segurança jurídica, que a escolha recaia perante E. 

Tribunal Regional que apresente fartos precedentes 

sobre a matéria, do que perante um Colegiado que nunca, 

ou quase nunca, se deparou com o julgamento da causa. 
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Mais lógico ainda que se opte por um E. Regional que já 

tenha sumulado a matéria, já que, hoje, a doutrina 

majoritária advoga a tese de que todas as súmulas, 

inclusive as expedidas pelos Tribunais de 2ª Instância, 

deixaram de ser meramente persuasivas para assumir 

eficácia vinculante formal2 (art. 927 do NCPC). 

 

14. Nesse trilhar, dentre os 22 Tribunais Regionais 

cujas Varas de sede ostentam competência concorrente 

para o julgamento da presente ação coletiva 

(excetuando-se a 16ª e a 21ª Região, repise-se), quatro 

já sumularam a matéria: 

 

Súmula 89 do E. TRT/4ª (RS): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
VANTAGENS PESSOAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO 
PROMOVIDA PELO PCS/98. A supressão da parcela correspondente à 
gratificação da função de confiança da base de cálculo das vantagens 
pessoais (códigos 062 e 092), promovida pelo PCS/1998, configura alteração 
contratual lesiva aos empregados da CEF (CLT, art. 468). 

 
Súmula Nº 14 do E. TRT/8ª (PA): CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL. CARGO EM COMISSÃO. REGULAMENTO EMPRESARIAL. 
ALTERAÇÃO DA NOMENCLATURA. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. BASE 
DE CÁLCULO DE OUTRAS VERBAS. NULIDADE. A alteração na 
denominação de “cargo em comissão” para “função de confiança”, 
introduzida pelo normativo nº 3 (RH11503) da Caixa Econômica Federal, 
com a criação do plano de cargos comissionados, para funções cujas 
atribuições possuem a mesma definição e finalidade, não autoriza suprimir 
a verba da base de cálculo das parcelas VPGIP 092 e VP-GIP 062 do 
empregado, pois implica alteração contratual lesiva e a sua consequente 
nulidade (arts. 9º e 468 da CLT) 

 
Súmula n. 79 do E. TRT/12ª (SC): CEF. GRATIFICAÇÃO PELO 

EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO COMISSIONADOS E CTVA. 
INTEGRAÇÃO NAS VANTAGENS PESSOAIS. O valor pago pela Caixa 
Econômica Federal em razão do exercício de cargo ou função 
comissionados, bem como a verba denominada CTVA, integram o salário 
dos empregados para fins de apuração das vantagens pessoais.  

 

                                       
2 Nesse sentido, excelente artigo doutrinário de Paulo Henrique Ledo Peixoto, em 
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/da-eficacia-vinculante-das-sumulas-
persuasivas-05052017. 
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Súmula n. 100 do E. TRT/12ª (SC): CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL. VANTAGEM PESSOAL. INCLUSÃO DA CTVA NA BASE DE 
CÁLCULO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. A pretensão de recebimento de 
diferenças de vantagens pessoais decorrentes da inclusão da CTVA em sua 
base de cálculo é direito que se renova mês a mês, sujeita à prescrição 
parcial. 

 
 
Súmula 87 do E. TRT/15ª (Campinas) - Prescrição. Inclusão das 

parcelas cargo comissionado e CTVA na base de cálculo das vantagens 
pessoais. É parcial a prescrição aplicável à pretensão de diferenças salariais 
em decorrência da incorporação dos valores da gratificação do cargo 
comissionado e do CTVA na base de cálculo das vantagens pessoais por se 
tratar de descumprimento de norma interna, cuja lesão se renova mês e 
mês. 

 
 

15. Além dos quatro Regionais acima, o E. TRT/10ª 

(Brasília), ao que tudo indica, está na iminência de 

pacificar sua jurisprudência sobre o tema: duas das 

três Turmas componentes alteraram recentemente seu 

posicionamento para acompanhar a jurisprudência das 

oito Turmas C. TST3, que é favorável à tese aqui 

disposta. Entretanto, é fato que não há ainda Súmula 

Regional, pelo que a escolha daquele E. Regional se 

distancia do critério aqui proposto. 

 

16. O C. TRT/15ª sumulou a matéria, mas não se situa 

em Capital de Estado, o que poderia provocar algum tipo 

de resistência processual por parte da Caixa com base 

em interpretação puramente literal do art. 93, II, do 

CDC. 

 

17. Os três E.E. Regionais restantes que sumularam a 

matéria – 8ª (PA), 12ª (SC) e 4ª (RS) – contam com 

centenas de agências da Caixa e Departamentos Jurídicos 

Regionais próprios. Poderiam os autores coletivos 

escolher qualquer um deles, e o fazem, optando pela 

distribuição em uma das Varas da sede do E. TRT/4ª. 

                                       
3 A C. 1ª Turma/TRT 10ª alterou seu posicionamento em 23.05.2018; a C. 3ª Turma já 
havia evoluído anteriormente sua jurisprudência, em dezembro/2017. A C. 2ª Turma 
ainda julga pela prescrição total e/ou improcedência da tese, mas, em agosto/2018, 
houve suspensão de Sessão de Julgamento para melhor exame sobre a prescrição, ainda 
pendente (íntegras do V.V. Acórdãos em anexo).  
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III. LEGITIMIDADE ATIVA DA PRIMEIRA AUTORA COLETIVA (FENAG). 
SOBRE O LITISCONSÓRCIO ATIVO FORMADO 

 

18. A legitimidade da Federação autora – FENAG, para 

a propositura da presente ação coletiva, é 

indiscutível. 

 

19. O C. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do 

julgamento da ADI 3.153/DF, em 12.08.2004, firmou a 

compreensão de que as "associações de associações 

civis" - ou federações, como no caso da FENAG - ostentam 

plena legitimidade não só para a propositura de ações 

coletivas na defesa dos indivíduos associados às 

associações locais que formam o plexo federativo, como 

até mesmo para as Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade, que são ações coletivas por 

excelência e na definição pura da expressão, e cujo rol 

legal de legitimados é inegavelmente estreito: 

 

"EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade: legitimação 
ativa: "entidade de classe de âmbito nacional": compreensão da 
"associação de associações" de classe: revisão da jurisprudência do 

Supremo Tribunal. 1. O conceito de entidade de classe é dado 
pelo objetivo institucional classista, pouco importando que 
a eles diretamente se filiem os membros da respectiva 
categoria social ou agremiações que os congreguem, com a 
mesma finalidade, em âmbito territorial mais restrito. 2. É 
entidade de classe de âmbito nacional - como tal legitimada à 
propositura da ação direta de inconstitucionalidade (CF, art 103, IX) - 
aquela na qual se congregam associações regionais correspondentes a 
cada unidade da Federação, a fim de perseguirem, em todo o País, o 
mesmo objetivo institucional de defesa dos interesses de uma 
determinada classe. 3. Nesse sentido, altera o Supremo Tribunal sua 
jurisprudência, de modo a admitir a legitimação das "associações de 
associações de classe", de âmbito nacional, para a ação direta de 
inconstitucionalidade." (ADI 3153 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE 
MELLO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 
Tribunal Pleno, julgado em 12/08/2004, DJ 09-09-2005 PP-00034 
EMENT VOL-02204-01 PP-00089 RDDP n. 32, 2005, p. 180-181 
LEXSTF v. 27, n. 322, 2005, p. 45-69 RTJ VOL-00194-03 PP-00859) 
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20. Na ocasião, a lição do Exmo. Sr. Min. Sepúlveda 

Pertence é de uma simplicidade e de um brilhantismo 

ímpares, pelo que a Federação autora pede vênias para 

a transcrição do V. Voto Condutor: 

"Chegou-se a falar que uma "associação de associações" só poderia 
defender os interesses de suas associadas, vale dizer, das associações 
que congrega. 

Mas, data vênia, o paralogismo é patente. A entidade é de classe, 
da classe reunida nas associações estaduais que lhe são filiadas. O seu 
objetivo é a defesa da mesma categoria social. E o fato de uma 
determinada categoria se reunir, por mimetismo com a 
organização federativa do País, em associações correspondentes 
a cada Estado, e essas associações se reunirem para, por meio de 
uma entidade nacional, perseguir o mesmo objetivo institucional 
de defesa de classe, a meu ver, não descaracteriza a entidade de 
grau superior como o que ela realmente é: uma entidade de 
classe. 

No âmbito sindical, isso é indiscutível. As entidades legitimadas à 
ação direta são as confederações, que, por definição, não têm como 
associados pessoas físicas, mas, sim, associações delas." (sic) 

 

21. A ADI em referência foi ajuizada por uma Federação 

de Associações Civis de produtores de cachaça. Pois 

bem: ao final, o Exmo. Sr. Min. Marco Aurélio pontuou 

de maneira sagaz, sacramentando o novo entendimento do 

C. STF: 

"As associações não produzem cachaça. São os produtores a elas 
congregados." (sic) 

  

22. Portanto, as "associações de associações civis" - 

como a FENAG - estão perfeitamente legitimadas a 

defender os objetivos institucionais de classe, no caso 

a categoria dos bancários, até mesmo para a propositura 

de ações diretas de inconstitucionalidade. 

 

23. O V. Acórdão é de muito agradável leitura - como 

o C. STF julga bem as grandes questões jurídicas! Sua 

íntegra vai em anexo, cumprindo acrescentar que a 
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posição jurisprudencial da Corte Suprema não se alterou 

desde então. 

 

24. Ocorre que a Caixa Econômica Federal passou a 

questionar a legitimidade ativa da FENAG nas duas 

últimas ações coletivas por ela propostas, 

aproveitando-se de potencial equívoco procedimental 

infelizmente cometido pela entidade numa outra ação 

coletiva proposta em 2016, para a qual deixara de juntar 

as necessárias atas de assembleia e lista dos associados 

substituídos processualmente, fazendo com que a 

entidade aparentasse atuação em nome e favor próprio, 

e não como autêntica substituta processual. A petição 

de insurgência da Caixa vai em anexo. 

 

25. Não acredita que o questionamento da Caixa seja 

válido, à luz da jurisprudência dos Tribunais 

Superiores, claríssima no sentido de assegurar a plena 

legitimidade das associações civis de 2º grau para, em 

substituição processual, defender ativamente seus 

associados em sede de ações coletivas. 

 

26. Contudo, e de modo a evitar qualquer tipo de 

questionamento desse jaez no presente feito, o polo 

ativo é formado não somente pela FENAG, mas por todas 

as Associações Regionais (AGECEF) que a compõem e que 

autorizaram o ajuizamento da ação coletiva via de 

assembleias gerais de seus associados, pondo-se uma 

verdadeira pá de cal sobre o assunto. Junta-se, no mais, 

as listas de substituídos de cada uma das entidades, 

atendendo-se à determinação do E. STF nesse sentido. 

 

IV. NATUREZA INDIVIDUAL HOMOGÊNEA DA LESÃO TRABALHISTA: 

ORIGEM COMUM DO DIREITO COMPARTILHADO POR TODOS OS 

EMPREGADOS ASSOCIADOS ÀS AUTORAS COLETIVAS 

 

27. A ação coletiva versa sobre direitos individuais 

homogêneos dos associados substituídos pelas entidades 

autoras – lesão a duas das três vantagens pessoais que 

ostentam como direito adquirido (rubricas 092 e 062 do 

atual regulamento interno RH115), em razão da não 

inclusão, na base de cálculo das aludidas vantagens, 

das parcelas componentes da gratificação de função que 

percebem (art. 224 §2º c/c 457, §1º CLT). A lesão é 

reiterada, uniforme e derivada do mesmo fato gerador 
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comum, daí o característico da homogeneidade, a 

permitir a coletivização da lide, evitando-se milhares 

de processos individuais idênticos.  

 

28. No mais, a mera necessidade de posterior 

individualização dos créditos não retira a índole 

individual homogênea, tampouco impede o ajuizamento de 

ação coletiva; aliás, é até necessário que os sujeitos 

beneficiários só devam ser identificados na fase 

própria da liquidação de sentença por artigos, já que 

as ações coletivas, por definição, são genéricas e 

abstratas. É na liquidação – que, nas ações coletivas, 

sequer é feita nos mesmos autos, mas em processos 

autônomos, distribuídos sem prevenção – o momento 

adequado para que os sujeitos demonstrem a pertinência 

subjetiva com o título coletivo formado, e, enfim, 

determinem os créditos e os valores devidos. A respeito: 

“RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO. AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE 
CONTRARIEDADE À OJ 130 DA SDBI-2 DO TST. Decisão monocrática 
não autoriza o conhecimento do apelo por divergência jurisprudencial. 
A OJ 130 da SDBI-2 do TST é inespecífica aos autos, porquanto não se 
trata de Ação Civil Pública, mas de ação coletiva com pretensão de 
pagamento de horas extras superiores a jornada dos bancários de 6h. A 
pretensão recursal de atribuição de competência para uma das varas da 
Justiça do Trabalho do Distrito Federal, por se tratar de lesão de 
interesse de amplitude nacional com suporte no verbete citado também 
não é possível, ante a redação atual do referido verbete, cuja alteração 
ocorreu antes mesmo da publicação do acórdão regional. Recurso de 
revista não conhecido. (...) DA INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO 
COLETIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HETEROGÊNEOS. 
ILEGITIMIDADE ATIVA DO SEEB FLORIANÓPOLIS. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. Em relação à "legitimidade ativa do 
sindicato autor", de acordo com o entendimento prevalecente no 
âmbito do Supremo Tribunal Federal, o art. 8º, III, da Constituição 
Federal permite que os sindicatos atuem como substitutos processuais 
de forma ampla, abrangendo, subjetivamente, todos os integrantes da 
categoria profissional que representam (associados e não associados, 
grupos grandes, pequenos ou mesmo um único substituído) e, 
objetivamente, os direitos individuais homogêneos. Em razão do 
posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, esta Corte 
Superior cancelou a Súmula 310 para acompanhar o entendimento 
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preconizado pela Corte Suprema. Assim, tratando-se de pleito que 
envolve pedido de horas extras, horas in itinere, adicional noturno, 
diárias de viagem, adicional de periculosidade, multas convencionais, 
horas de passe, auxílio solidão e avaliação por desempenho individual, 
configura-se a origem comum do direito, de modo a legitimar a atuação 

do Sindicato. O fato de ser necessária a individualização, ou a 
apuração da situação funcional de cada empregado em 
particular, para apuração do valor devido não desautoriza a 
substituição processual. De acordo com entendimento da 
SBDI-1 desta Corte, a homogeneidade diz respeito ao direito, 
e não à sua quantificação ou forma de apuração, nos termos 
do art. 81, III, da Lei 8.078/90, o qual conceitua interesse 
individual homogêneo como os "decorrentes de origem 
comum". Recurso de revista não conhecido. (...) Recurso de revista não 
conhecido”. (RR 1571-44.2011.5.12.0007, Relator Ministro: Augusto 
César Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 23/08/2017, 6ª 
Turma, Data de Publicação: DEJT 25/08/2017) 

 

V. SOBRE OS SUBSTITUÍDOS: REQUISITOS DE DEFINIÇÃO DA 

PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM O TÍTULO COLETIVO JUDICIAL 

 

29. Os empregados lesados pela Caixa compõem dois 

grupos uniformes. Nesta ação coletiva, são substituídos 

os empregados da Caixa, associados a uma das autoras, 

admitidos até 18.03.1997, que não tenham aderido à 

Estrutura Salarial Unificada de 2008 (ESU/2008), hoje 

na ativa ou que tenham sido desligados no biênio 

antecedente à data do ajuizamento da ação, que tenham 

exercido qualquer função comissionada bancária no 

quinquênio imprescrito e percebido as rubricas “CC – 

Cargo em Comissão” e/ou “CTVA – Complemento Temporário 

Variável de Ajuste”, ou ainda a correlata rubrica de 

adicional de incorporação das gratificações de função 

(Súmula 372 TST; normativo RH151 da Caixa), cuja 

pertinência subjetiva com o título deverá ser 

demonstrada na oportuna fase de individualização do 

título coletivo judicial, por meio de liquidação por 

artigos distribuídas autonomamente, sem prevenção, nos 

domicílios laborais dos liquidantes, diretamente pelos 

interessados ou por meio de substituição processual dos 

autores em sede executiva. 
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VI. MÉRITO 

 

30. Os empregados da Caixa admitidos até 18.03.1997, 

e somente eles, ostentam vantagens pessoais 

incorporadas, advindas dos regulamentos componentes dos 

PCS/89 e anteriores, que, conforme a própria definição, 

conformam direitos adquiridos. O conceito das vantagens 

pessoais, bem como as fórmulas de cálculo, foram 

condensadas no atual regulamento de remuneração vigente 

(RH115). Estes empregados “antigos”, hoje, correspondem 

a cerca de 20% da massa trabalhadora da Caixa. 

31. Justamente por terem vantagens pessoais 

incorporadas, tais empregados têm direito a um plus 

salarial, algo muito próximo a um percentual entre 30% 

e 40% de acréscimo, dependendo do contracheque do 

bancário comissionado, sobre a remuneração paga àquele 

que não ostente esses direitos adquiridos. 

32. Tais vantagens eram e são, hoje, definidas no 

regulamento de remuneração da Caixa (RH115), norma 

interna empresária plenamente vigente, e foram 

classificadas como rubricas 092, 062 e 049, ou “VP-GRAT 

SEM”, “VP-ATS” e “VP-GRAT SEM ATS”, respectivamente. 

33. Segundo a definição regulamentar4, a rubrica 092 

deve corresponder a um terço da soma do salário-padrão 

(“SP”) e da gratificação de função percebida pelo 

empregado. 

34. Já a rubrica 062 corresponde a um sexto da soma do 

salário-padrão “SP” com a gratificação de função, 

                                       
4 VP-GRAT SEM (rubrica 092) = 1/3 x (SP + FC) 

VP-ATS (rubrica 062) = 1/6 x (SP + FC) x T 

VP-GRAT SEM ATS (rubrica 049) = 1/6 ATS + VP-ATS 

(T: coeficiente que varia de acordo com o tempo de contrato do empregado; 

ATS: adicional por tempo de serviço 

FC: adicional de função) 

Fonte: RH 115, documento anexo 
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proporcionada por um coeficiente “T”, que depende do 

tempo de casa do empregado. 

35. Por fim, a rubrica 049 corresponde a um sexto do 

adicional por tempo de serviço do empregado, ou “ATS”. 

36. Em 1998, entretanto, a Caixa adotou expediente 

que, na prática, sonega deliberadamente, mês a mês, o 

recebimento destas vantagens pessoais. 

37. Naquele ano (1998), a empresa alterou seu plano de 

funções comissionadas, editando o “PCC/98”, que ficou 

regulamentado em um outro normativo interno empresário, 

o RH060. 

38. Por meio deste regulamento, a gratificação de 

função, que era paga por meio de uma única rubrica 

chamada “FC – Função de Confiança”, passou a ser paga 

através de duas rubricas salariais, chamadas “CC – Cargo 

e Comissão” e “CTVA – Complemento Temporário Variável 

de Ajuste”. 

39. Em razão dessa troca de nomenclatura, a 

gratificação de função (agora paga de maneira 

bipartite, composta da soma de “CC” com o “CTVA”) deixou 

de ser considerada para a apuração das vantagens 

pessoais, que passaram a ser calculadas apenas com base 

no salário padrão. 

40. Não há modo melhor de explicar o ocorrido do que 

por um exemplo, adotando-se valores hipotéticos para 

facilitar a visualização. 

41. A Caixa trabalha com valores de “piso” de 

referência para cada uma das funções de coordenador, 

gerente, supervisor etc., que são subdivididas de 

acordo com a “classe” (hoje, “porte”) das agências. 

Entretanto, o que vale anotar é que um gerente “classe” 

ou “porte I” tem exatamente o mesmo piso salarial, não 

importando onde trabalhe no Brasil. 

42. Suponha-se, assim, que em 2005 o valor de 

referência da função de um “gerente de relacionamento 

classe I” fosse de R$ 7.000,00 mensais. Isso quer dizer 
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que a soma de todas as rubricas de salário deve alcançar 

o mínimo de R$ 7.000,00 mensais, obviamente. 

43. Um empregado “novo”, admitido depois de 1998, não 

tem direito a nenhuma vantagem pessoal incorporada, nem 

mesmo ao adicional por tempo de serviço. Então, esse 

empregado, se ocupante do cargo do exemplo, “gerente de 

relacionamento classe 1”, deve ganhar exatamente os R$ 

7.000,00 mensais de piso, possivelmente distribuídos da 

seguinte maneira: 

Gerente classe 1 HIPOTÉTICO, admitido em 2005, valores meramente hipotéticos:  

a) Salário-padrão: .............................................................................................. R$ 2.000,00 
b) Gratificação de função “CC”: .......................................................................... R$ 2.000,00 
c) Gratificação de função “CTVA”: ..................................................................... R$ 3.000,00 

TOTAL: .......................................................................................................... R$ 7.000,00 

 

44. Já o empregado “antigo”, “pré-98” (eles costumam 

se chamar assim, no meio da Caixa), admitido antes de 

18.03.1997, tem direito ao adicional por tempo de 

serviço (ATS, que é uma vantagem pessoal, obviamente), 

e às três outras rubricas de vantagem pessoal 

incorporadas, 092, 062 e 049. 

45. Fosse o RH115 aplicado corretamente para o cálculo 

das vantagens pessoais, com a inclusão da gratificação 

de função na conta, o mesmo “gerente classe 1” 

hipotético, admitido em 1989, teria o seguinte 

contracheque (hipotético) em 2005: 

Gerente classe 1 HIPOTÉTICO, admitido em 1989, contracheque DEVIDO, valores meramente hipotéticos:  

a) Salário-padrão (SP): ...................................................................................... R$ 2.000,00 
b) Gratificação de função “CC”: ......................................................................... R$ 2.000,00 
c) Gratificação de função “CTVA”: ..................................................................... R$ 3.000,00 
d) ATS (16 anos, ou 16% sobre o SP) .................................................................. R$ 320,00 
e) VP 092 (1/3 x (SP + grat.)): 1/3 x 7.000,00 => ............................................... R$ 2.333,33  
f) VP 062 (1/6 de (SP + grat.) x “T”(0,45)): 1/6 x 0,45 x R$ 7.000,00 => .............. R$ 525,00 
g) VP 049 (1/6 ATS) => ........................................................................................... R$ 53,33 
h) TOTAL: ......................................................................................................... R$ 10.231,66 
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46. Entretanto, não foi assim, nem de longe, o modo 

como a Caixa passou a tratar o pagamento dos empregados 

“antigos”, a partir do PCCS/1998. 

47. A partir de setembro/1998, a empresa simplesmente 

ignorou as vantagens pessoais incorporadas, que 

passaram a ser calculadas apenas com base no salário-

padrão e, além disso, passaram a ser limitadas pelo 

mesmo valor de PISO de referência aplicável aos “novos”, 

que não tinham as vantagens incorporadas. A “mágica” 

para que isso se tornasse possível? O CTVA.  

48. Em lugar de receber os R$ 10.231,66 do exemplo 

hipotético, o nosso “gerente classe I” (fictício) 

recebeu o seguinte contracheque (fictício) no ano de 

2005: 

Gerente classe 1 HIPOTÉTICO, admitido em 1989, contracheque PAGO, valores meramente hipotéticos:  

a) Salário-padrão (SP): ...................................................................................... R$ 2.000,00 
b) ATS (16 anos, ou 16% sobre o SP) .................................................................. R$ 320,00 
c) Gratificação de função “CC”: .......................................................................... R$ 2.000,00 
d) VP 092 (1/3 x SP apenas)): 1/3 x 2.000,00 => .................................................. R$ 666,67  
e) VP 062 (1/6 de SP apenas x “T”(0,45)): 1/6 x 0,45 x R$ 2.000,00 => ............... R$ 150,00 
f) VP 049 (1/6 ATS) => ........................................................................................... R$ 53,33 
g) Gratificação de função “CTVA”: ...................................................................... R$ 1.810,00 
h) TOTAL: ........................................................................................................... R$ 7.000,00 

 

49. Perceba V. Exa. que tanto o gerente “novo” como o 

“antigo” passaram a ganhar exatamente o mesmo salário, 

não importando o fato de o empregado “antigo” ter 

direito a quatro vantagens pessoais incorporadas. E 

isso, por acaso, não é deveras estranho? 

50. O gatilho que propicia essa distorção, como dito, 

está no CTVA, que, embora seja parte significativa da 

gratificação de função (muitas vezes é superior à outra 

rubrica  do plexo, “CC”), não só não entrou no cômputo 

das vantagens pessoais, como ainda serviu como um mero 

“tampão” salarial, fazendo com que os dois gerentes, o 

“novo” e o “antigo”, ganhassem exatamente o mesmo valor. 

Comparando a situação hipotética de nossos dois modelos 

fictícios, fica fácil constatar como o CTVA serviu para 

eliminar o efeito prático remuneratório das vantagens 
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pessoais, ensejando em prejuízos salariais severos aos 

empregados “antigos”: 

 

Rubrica Fictício “Antigo” Fictício “Novo” 

Salário padrão R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

ATS R$ 320,00 - 

VP092 R$ 666,67 - 

VP062 R$ 150,00 - 

VP049 R$ 53,33 - 

CC R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

CTVA R$ 1.810,00 R$ 3.000,00 

TOTAL R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 

 

51. Feitos tais esclarecimentos preliminares, fica bem 

mais fácil entender COMO UMA GERENTE “NOVA”, admitida 

em 10.10.2005, e que não tem NENHUMA verba pessoal 

incorporada, GANHAVA EM 2008 EXATAMENTE A MESMA COISA 

QUE SEU COLEGA “ANTIGO”, admitido em 08.06.1989, com 

QUATRO vantagens pessoais incorporadas (ATS + as três 

vp’s 092, 062 e 049), AMBOS EXERCENDO EXATAMENTE O MESMO 

CARGO COMISSIONADO BANCÁRIO, de “gerente de 

relacionamento classe I A”: 
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(contracheques paradigmas em anexo) 

52. Perceba V. Exa. que as vantagens pessoais 

incorporadas do obreiro “antigo” (além, é claro, do 

salário-padrão, que tem referência salarial superior à 

de sua colega) são todas solapadas em razão do pagamento 

de um CTVA menor, se comparado com aquele pago à 

empregada “nova”.  

53. Na prática, a Caixa simplesmente deixou de pagar 

as vantagens pessoais incorporadas devidas aos 

empregados antigos (no caso, aos associados aqui 

substituídos pelas autoras coletivas), já que tais 

vantagens não só apenas figuram nos contracheques (uma 

vez que os “antigos” passaram a ganhar a mesma coisa 

que os “novos”), como ainda foram repassadas com valores 

menores que aqueles realmente devidos (posto que não 
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calculadas com base na gratificação de função “CC” + 

“CTVA”, conforme já declinado). Fazendo um comparativo: 

Rubrica Emp. “Antigo” Emp. “Nova” 
Diferença “Antigo” x 

“Nova” 

Salário padrão R$ 1.459,00 R$ 1.289,00 R$ 170,00 

ATS R$ 262,62 - R$ 262,62 

VP092 R$ 486,33 - R$ 486,33 

VP062 R$ 109,42 - R$ 109,42 

VP049 R$ 43,77 - R$ 43,77 

CC R$ 1.531,00 R$ 1.531,00 R$ 0,00 

CTVA R$ 3.447,86 R$ 4.520,00 (- R$ 1.072,14) 

TOTAL R$ 7.340,00 R$ 7.340,00 ZERO 

 

54. Os prejuízos financeiros advindos disso são 

notórios. Fossem o CC e o CTVA considerados na conta 

das vantagens pessoais, o contracheque acima, do 

empregado “antigo”, mês de maio/2008, apresentaria os 

seguintes valores REALMENTE devidos: 

Rubrica PAGO DEVIDO Diferenças devidas 

Salário padrão R$ 1.459,00 R$ 1.459,00 - 

ATS R$ 262,62 R$ 262,62 - 

VP092 R$ 486,33 R$ 2.145,93 R$ 1.659,60 

VP062 R$ 109,42 R$ 482,82 R$ 373,40 

VP049 R$ 43,77 R$ 43,77 - 

CC R$ 1.531,00 R$ 1.531,00 - 

CTVA R$ 3.447,86 R$ 3.447,86 - 

TOTAL R$ 7.340,00 R$ 9.373,00 R$ 2.033,00 

 

55. Nos milhares de processos judiciais sobre o tema, 

a Caixa argumenta que o pagamento a menor das vantagens 

pessoais, ocorrido a partir de 1998, não teria trazido 

qualquer prejuízo aos empregados, já que os valores da 

gratificação de função “CC” foram aumentados em um 

terço, exatamente o quinhão retirado da base de cálculo 

das vantagens pessoais. Contudo, essa justificativa nem 
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de longe se sustenta – nem de longe, repita-se, e por 

várias razões. 

56. Ora, as vantagens pessoais não são rubricas 

salariais primárias, tal como o é o salário-padrão, 

cujo valor deve ser estipulado em espécie, já que 

independe da consideração de qualquer outra verba 

salarial anterior (em outras palavras, é logicamente 

impossível estipular o salário-padrão em percentual 

sobre qualquer outra coisa antecedente, devendo ser 

necessariamente ser fixado em moeda corrente). 

57. As vantagens pessoais, ao contrário, são verbas 

salariais secundárias ou derivadas, já que seu valor é 

proporcionalmente dependente de outras verbas salariais 

primárias (no caso, o salário-padrão e o adicional de 

função, conforme o regulamento RH115). As vantagens não 

são fixadas em Reais (R$), tal como o salário-padrão; 

elas dependem de uma base de cálculo e de uma fórmula 

de proporção – uma equação. 

58. Tomemos por exemplo a conhecidíssima verba de 

“anuênio”, que igualmente é derivada (é percentual 

cumulativo de 1% ao ano) sobre o salário-padrão, e que 

igualmente é uma vantagem pessoal paga por inúmeros 

bancos apenas aos empregados antigos, tendo caído em 

desuso a partir da década de 2000 (ao menos no meio 

bancário). 

 

59. Imagine-se que determinado cargo – o de copeiro – 

paga salário de R$ 1.000,00 a qualquer empregado, novo 

ou antigo.  Um empregado “antigo”, com 20 anos de 

empresa e com vantagem incorporada de anuênios não 

estendida aos admitidos em período mais recente, tem 

vantagem de 20% e, logo, deverá ter um acréscimo de R$ 

200,00 mensais sobre o salário-padrão de R$ 1.000,00 

pagos aos colegas em geral. Receberá mensalmente R$ 

1.200,00, portanto. 

 

60. Aí, num dado momento, a empresa resolve aumentar 

o salário dos copeiros, de R$ 1.000,00 para 1.100,00. 

O que é lógico, natural e certo, então? Que o copeiro 

com 20 anos, e com ATS de 20%, passe a ganhar R$ 1.100,00 

+ 20% => R$ 1.320,00, e o copeiro novato se contente 

com os R$ 1.100,00 mensais. 
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61. Isso, acreditam as entidades autoras, decorre de 

lógica, especialmente da lógica dos direitos adquiridos 

de índole trabalhista. 

 

62. Entretanto, a empresa, a pretexto de conceder o 

aumento, diminui a equação dos anuênios, de 1% ao ano 

para 0,5% ao ano. O ATS do nosso copeiro antigo passa, 

agora, a representar 10% do salário pago, e não mais os 

20% de antes. 

 

63. Ora, o empregado “novato” não terá tido qualquer 

prejuízo, pois a ele não importa essa alteração – ele 

não tem o direito adquirido, ou a vantagem incorporada 

do ATS. 

 

64. O empregado antigo, com 20 anos de casa, em razão 

dessa nova fórmula, passa a ganhar R$ 1.100,00 + 10% => 

R$ 1.210,00 mensais. 

 

65. Olhando somente seu contracheque, este copeiro 

antigo não teve nenhum “prejuízo” aparente, pois sua 

remuneração pulou de R$ 1.200,00 para R$ 1.210,00 ao 

mês. 

 

66. Entretanto, Excelência, não é preciso aprofundar 

a análise para perceber que o nosso copeiro do exemplo 

teve prejuízo salarial jurídico, aparentemente 

indireto, mas que se mostra substancial e bem direto. 

Afinal, seu salário, fossem corretamente respeitados os 

anuênios, não deveria ser de R$ 1.320,00 mensais? 

 

67. Pois bem: troque-se os “anuênios” do exemplo pelas 

vantagens pessoais 092 e 062, e esse i. Juízo terá a 

exata dimensão do que a Caixa fez com seus empregados: 

com o advento do PCCS/1998, estabeleceu uma nova tabela 

de remuneração das funções aplicável a todos, “novos” 

e “antigos”, ao custo do solapamento das vantagens 

pessoais dos “antigos”, que era justamente o que deveria 

diferenciar a remuneração entre uns e outros.  
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68. Para tanto, e como já dito, o artifício de cálculo 

criado foi justamente o de destacar boa parte do 

adicional de função por meio de uma rubrica que, de 

início, sequer era considerada como salário – o CTVA5 – 

e o de desconsiderar os valores remuneratórios da função 

no cálculo das vantagens  pessoais, tudo por meio de 

simples troca de nomenclatura de rubricas, a olhos 

vistos. 

69. O fato é que os empregados da Caixa admitidos até 

18.03.1998, e particularmente os associados aqui 

substituídos pelas entidades autoras, foram lesados 

pela Caixa em razão do pagamento a menor das vantagens 

pessoais com eles contratadas e explicitadas no 

regulamento de remuneração (RH115) até hoje vigente, 

posto que calculadas sem a consideração da gratificação 

de função, que desde 1998 é paga de maneira bipartite, 

por meio do somatório da rubrica “CC” com o “CTVA”. 

70. Enfim: a não inclusão das parcelas “CC” e “CTVA” 

na base de cálculo das vantagens pessoais 092 e 062 

resulta em violação reiterada a direito adquirido dos 

substituídos, com flagrante alteração contratual lesiva 

(art. 468 CLT) e contrariedade à Súmula 51, I, TST, 

conforme os precedentes de todas as Turmas e da C. SBDI-

I do TST. 

VII. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA (E SUMULADA) SOBRE A MATÉRIA 
 

 

• SBDI-I/TST: exclusão da CC e CTVA nas vantagens pessoais 

- alteração do contrato em prejuízo – junho/2017: 

“EMBARGOS. BASE DE CÁLCULO DAS VANTAGENS PESSOAIS. 
CARGO COMISSIONADO. CTVA. PCS/98 RH 115. ALTERAÇÃO EM 
PREJUÍZO. A alteração do critério de cálculo da parcela denominada 
"Vantagens Pessoais", em razão da exclusão do valor referente ao cargo 
em comissão e da CTVA, ocorrida com a implantação do PCS/98, retrata 

                                       
5 Há muitos anos a Caixa já reconhece o CTVA como salário, embora ainda resista em 
admiti-lo como autêntica rubrica de gratificação de função, deixando de considera-lo 
nas vantagens pessoais, no adicional de incorporação em caso de descomissionamento 
e no salário de participação dos planos mais antigos da FUNCEF (REG-REPLAN saldado 
e não-saldado), com o que contraria, há décadas, a jurisprudência pacificada do C. TST 
sobre a matéria. 
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alteração do contrato em prejuízo, uma vez que o direito a metodologia 
de cálculo anterior já se incorporara ao patrimônio jurídico dos 
empregados da CEF, a justificar o deferimento das diferenças salariais 
pertinentes. Precedentes do Tribunal. Embargos conhecidos e 
providos.” (E-ED-RR - 2176-78.2011.5.12.0010, Relator Ministro: Aloysio 
Corrêa da Veiga, Data de Julgamento: 01/06/2017, Subseção I 
Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 
09/06/2017) 

 

• SBDI-I/TST: exclusão da CC e CTVA nas vantagens pessoais 

– lesão reiterada - prescrição apenas parcial – 

novembro/2013 e outubro/2016: 

“EMBARGOS. CEF. DIFERENÇAS SALARIAIS. INCLUSÃO DA 
CTVA E DO CARGO COMISSIONADO NA BASE DE CÁLCULO DAS 
VANTAGENS PESSOAIS. FORMA DE CÁLCULO. NORMA 
REGULAMENTAR. DESCUMPRIMENTO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. A 
pretensão referente à integração da CTVA e do cargo comissionado na 
base de cálculo das vantagens pessoais não está calcada em lesão 
decorrente de ato único do empregador, mas em norma interna 
continuamente descumprida, em razão da não integração de tal verba 
no cálculo das aludidas vantagens pessoais, o que atrai a incidência da 
prescrição parcial. Precedentes da SBDI-1. Embargos conhecidos por 
divergência jurisprudencial e provido.” (E-ED-RR - 704000-
26.2006.5.12.0036, Relator Ministro: Alexandre de Souza Agra 
Belmonte, Data de Julgamento: 14/11/2013, Subseção I Especializada em 
Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 22/11/2013) 

 

“RECURSO DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. 
INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI 11.496/07. CEF. DIFERENÇAS 
DE VANTAGENS PESSOAIS. INTEGRAÇÃO DAS PARCELAS CTVA E 
CARGO COMISSIONADO NO CÁLCULO DAS VANTAGENS 
PESSOAIS. SÚMULA 294/TST. PRESCRIÇÃO PARCIAL. 1. Hipótese em 
que a Turma desta Corte entendeu que seria total a prescrição incidente 
à pretensão de diferenças de vantagens pessoais decorrentes das 
alterações instituídas pelo Plano de Cargos Comissionado em 1998. 2. 
Nesse contexto, tendo em vista que a discussão envolve a integração à 
remuneração de parcela salarial que foi criada - e não alterada - pela 
norma interna de 1998, é inaplicável a Súmula 294/TST, na medida em 
que não se trata de alteração do pactuado (ato único). 3. Assim, ainda 
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que se trate de benefício criado por norma interna empresarial, mas que 
compõe a remuneração, a hipótese é de descumprimento do pactuado, 
em que a lesão se renova mês a mês, sujeita, pois, à prescrição parcial. 
4. Matéria pacificada pela SbDI-1 em sua composição completa ao 
julgamento do E-RR-7800-14.2009.5.06.0021. Recurso de embargos 
conhecido e provido.”  (E-RR - 151700-72.2009.5.06.0371, Relator 
Ministro: Hugo Carlos Scheuermann, Data de Julgamento: 06/10/2016, 
Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: 
DEJT 14/10/2016) 

 

71. Para exemplificar o pensamento das Turmas do C. 

TST, as autoras trazem à colação o seguinte V. Acórdão, 

de fevereiro/2016: 

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMANTE. 
PCC DE 1998. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS VANTAGENS 
PESSOAIS (RUBRICAS 2062 E 2092). NÃO INCLUSÃO DA VERBA 
PAGA A TÍTULO DE CARGO EM COMISSÃO.I. Extrai-se do acórdão 
recorrido que, após o advento do "Plano de Cargos Comissionados - 
PCC", a Reclamada deixou de incluir o valor da parcela intitulada "cargo 
em comissão - antiga função comissionada" na base de cálculo das 
vantagens pessoais (Códigos 2062 e 2092). II. Considerando que a 
função comissionada foi substituída pelo cargo em comissão, deve ser 
mantida a sua integração na base de cálculo das vantagens pessoais, 
conforme assegurado na norma interna vigente antes da implantação 
do PCC/98. III. Esta Corte tem reiteradamente entendido que a 
supressão de vantagem assegurada anteriormente com a exclusão da 
parcela cargo em comissão da base de cálculo das vantagens pessoais 
contraria o entendimento consagrado na Súmula nº 51, I, do TST e 
contraria o princípio da alteração contratual lesiva, vedada pelo art. 468 
da CLT. IV. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá 
provimento. (RR - 1154-05.2010.5.04.0022, Relatora Desembargadora 
Convocada: Cilene Ferreira Amaro Santos, Data de Julgamento: 
17/02/2016, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 19/02/2016) 

 

72. O V. Acórdão acima é interessante porque 

esclarece, de maneira precisa, um dos possíveis 

questionamentos que serão trazidos pela Caixa em sua 

defesa: a lesão é jurídica, reiterada e decorrente de 

alteração contratual lesiva, sendo descabido argumentar 
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em “inexistência de prejuízos financeiros” advindos na 

alteração do critério de cálculo das vantagens 

pessoais: 

“Não obstante o entendimento adotado pelo Tribunal Regional, de 
que não houve prejuízo à Reclamante em face da alteração, a supressão 
de vantagem assegurada anteriormente com a exclusão da parcela cargo 
em comissão da base de cálculo das vantagens pessoais caracteriza 
alteração contratual lesiva, vedada pelo art. 468 da CLT, sendo caso de 
incidência da Súmula nº 51, I, do TST.  

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:  

(...) 

Constatada a alteração prejudicial ao contrato de trabalho e a 
violação da norma contida no art. 468 da CLT, são devidas as diferenças 
salariais decorrentes da inclusão na base de cálculo das vantagens 
pessoais da verba cargo em comissão.  

Note-se que não foi reconhecida a nulidade da adesão da Autora à 
nova estrutura salarial implantada pela CEF, mas apenas a incorporação 
de direitos ao seu patrimônio jurídico.  

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de revista interposto 
pela Reclamante para restabelecer a sentença no que diz respeito à 
condenação da Reclamada ao pagamento de diferenças salariais 
referentes às vantagens pessoais pagas sob os códigos 2062 e 2092, 
desde 2006, observando-se os critérios anteriormente vigentes e 
também o cômputo da parcela pagas a título de comissão de cargo, com 
reflexos em férias com 1/3, 13° salários, licenças remuneradas (prêmio e 
APIP) e horas extras (fls. 1000).” (sic, trechos do Voto Condutor do 
V. Acórdão, íntegra em anexo)  

 

73. Imperioso registrar que este é o entendimento de 

todas as Turmas do C. TST: 1) RR - 283-

81.2011.5.07.0013, Relator Ministro: Hugo Carlos 

Scheuermann, Data de Julgamento: 9/9/2015, 1ª Turma, 

DEJT 18/9/2015; 2) RR - 63-91.2011.5.04.0005, Relatora 

Ministra: Delaíde Miranda Arantes, Data de Julgamento: 

06/03/2018, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 

16/03/2018; 3) ARR - 423-72.2011.5.04.0022 , Relatora 

Ministra: Maria Helena Mallmann, Data de Julgamento: 

12/09/2018, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 

14/09/2018; 4) RR - 977-75.2013.5.04.0009 , Relator 
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Ministro: Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data de 

Julgamento: 12/09/2018, 3ª Turma, Data de Publicação: 

DEJT 14/09/2018; 5) RR - 325-41.2012.5.02.0432, Relator 

Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento: 

05/09/2018, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 

06/09/2018; 6) RR - 980-81.2010.5.04.0026, Relatora 

Desembargadora Convocada: Cilene Ferreira Amaro Santos, 

Data de Julgamento: 26/10/2016, 4ª Turma, Data de 

Publicação: DEJT 04/11/2016; 7) RR - 485-

21.2012.5.09.0093, Relatora Ministra Maria de Assis 

Calsing, 4ª Turma, DEJT 12/06/2015; 8) RR - 21683-

66.2014.5.04.0002, Relator Ministro: Antonio José de 

Barros Levenhagen, Data de Julgamento: 26/10/2016, 5ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 28/10/2016; 9) RR-1073-

05.2010.5.09.0673, Relator Ministro: Aloysio Corrêa da 

Veiga, Data de Julgamento: 23/11/2016, 6ª Turma, Data 

de Publicação: DEJT 01/12/2016; 10) RR - 781-

43.2011.5.03.0029, Relator Ministro: Aloysio Corrêa da 

Veiga, Data de Julgamento: 18/11/2015, 6ª Turma, DEJT 

20/11/2015; 11) ARR - 6150-75.2011.5.12.0026 , Relator 

Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de 

Julgamento: 21/08/2018, 7ª Turma, Data de Publicação: 

DEJT 24/08/2018; 12) RR - 783-36.2011.5.04.0271, 

Relatora Ministra: Dora Maria da Costa, Data de 

Julgamento: 25/11/2015, 8ª Turma, DEJT 27/11/2015; 13) 

RR - 450-91.2011.5.03.0019, Relator Ministro: Márcio 

Eurico Vitral Amaro, Data de Julgamento: 12/09/2018, 8ª 

Turma, DEJT 14/09/2018. 

74. Conforme dito alhures, a matéria também já foi 

sumulada por vários E.E. Tribunais Regionais: 

Súmula 87 do E. TRT/15ª (Campinas) - Prescrição. Inclusão das 
parcelas cargo comissionado e CTVA na base de cálculo das vantagens 
pessoais. É parcial a prescrição aplicável à pretensão de diferenças 
salariais em decorrência da incorporação dos valores da gratificação do 
cargo comissionado e do CTVA na base de cálculo das vantagens 
pessoais por se tratar de descumprimento de norma interna, cuja lesão 
se renova mês e mês. 

 

Súmula Nº 14 do E. TRT/8ª (PA): CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL. CARGO EM COMISSÃO. REGULAMENTO EMPRESARIAL. 
ALTERAÇÃO DA NOMENCLATURA. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. 
BASE DE CÁLCULO DE OUTRAS VERBAS. NULIDADE. A alteração na 
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denominação de “cargo em comissão” para “função de confiança”, 
introduzida pelo normativo nº 3 (RH11503) da Caixa Econômica Federal, 
com a criação do plano de cargos comissionados, para funções cujas 
atribuições possuem a mesma definição e finalidade, não autoriza 
suprimir a verba da base de cálculo das parcelas VPGIP 092 e VP-GIP 
062 do empregado, pois implica alteração contratual lesiva e a sua 
consequente nulidade (arts. 9º e 468 da CLT) 

 

Súmula n. 79 do E. TRT/12ª (SC): CEF. GRATIFICAÇÃO PELO 
EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO COMISSIONADOS E CTVA. 
INTEGRAÇÃO NAS VANTAGENS PESSOAIS. O valor pago pela Caixa 
Econômica Federal em razão do exercício de cargo ou função 
comissionados, bem como a verba denominada CTVA, integram o 
salário dos empregados para fins de apuração das vantagens pessoais.  

 

Súmula n. 100 do E. TRT/12ª (SC): CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL. VANTAGEM PESSOAL. INCLUSÃO DA CTVA NA BASE DE 
CÁLCULO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. A pretensão de recebimento de 
diferenças de vantagens pessoais decorrentes da inclusão da CTVA em 
sua base de cálculo é direito que se renova mês a mês, sujeita à 
prescrição parcial. 

 
75. O E. TRT/10ª (DF) ainda não sumulou a matéria; 

entretanto, duas de suas três Turmas evoluíram 

recentemente o entendimento, afinando-se com a 

jurisprudência do C. TST, e a 2ª Turma, atualmente, 

julga o RO 0000828-96.2017.5.10.0001, com divergência 

aberta6 e possível evolução quanto ao posicionamento 

atual, de pronúncia da prescrição total sobre a 

pretensão de revisão das vantagens pessoais: 

“CEF. PCS/1998. DIFERENÇAS DE VANTAGENS PESSOAIS. 
INTEGRAÇÃO DAS PARCELAS CARGO COMISSIONADO E 
CTVA.PRESCRIÇÃO PARCIAL. A questão em análise encontra-se 
pacificada no âmbito do Colendo TST, o qual, por meio de julgamento 
realizado pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, 
concluiu ser parcial a prescrição incidente sobre o pleito de diferenças 
de vantagens pessoais decorrentes das alterações instituídas pela CEF 
através do PCS/1998. VP-GIP (062 E 092). INCORPORAÇÃO. 
NORMATIVOS AUTORIZADORES.  Embora não seja dado ao Poder 

                                       
6 Certidão de julgamento anexa, de 01.08.2018. 
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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). No caso, evidenciada 
a supressão das rubricas compositivas do complexo da remuneração do 
Reclamante, com redução salarial, resta violado o artigo 468, da CLT, 
bem como inobservado o princípio da irredutibilidade salarial, devendo 
ser restabelecido o patamar salarial do empregado. Recurso 
parcialmente provido. ATS (007). VP-GRATI SEM/ATS (049). BASE DE 
CÁLCULO. INTEGRAÇÃO DA PARCELA CTVA. Conforme o NM RH 
115, o ATS (rubrica 007) e a VP-GRAT SEM/ATS (rubrica 049) têm como 
base de cálculo o salário-padrão e o complemento do salário-padrão 
(rubrica 037), sendo esse último correspondente "ao valor da 
gratificação do cargo comissionado do maior nível hierárquico exercido 
na CEF, conforme Tabela de Valor de Gratificação e Valor de Piso de 
Mercado" (item 3.3.9 do MN RH 115). É dizer, o complemento do salário-
padrão nada mais é do que uma gratificação pertinente ao cargo 
comissionado. O CTVA integra a gratificação do cargo comissionado e, 
portanto, sobre o respectivo valor devem incidir tanto o ATS como a 
VP-GRAT SEM/ATS (rubrica 049). Recurso provido, no particular.” 
(TRT/10ª, RO 0001240-86.2016.5.10.0801, Relatora 
Desembargadora Flávia Simões Falcão, Data de Julgamento: 
15/05/2018, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 23/05/2018)7 

 

EMENTA: VANTAGENS PESSOAIS. INCLUSÃO DO VALOR 
DO CARGO COMISSIONADO NAS PARCELAS VP-GIP 062 E 092. 
DIFERENÇAS E CONSECTÁRIOS. DEVIDOS. "Inconteste que o 
Complemento Temporário Variável de Mercado (CTVA) constitui um 
complemento da gratificação de função, para fins de adequação do 
montante pago pela CEF aos ocupantes de cargo em comissão aos valores 
praticados no mercado para os mesmos cargos. Ou seja, vincula-se ao 
cargo em comissão e constitui um complemento do seu respectivo valor 
nominal. Logo, ainda que detenha valor variável, de acordo com a 
oscilação dos valores praticados no mercado, inegável a natureza 
jurídico-salarial da verba, nos termos do art. 457, §1º, da CLT. Imperiosa, 

                                       
7 Conforme consta na fundamentação do V. Acórdão, a C. 1ª Turma do E. TRT/10ª 
alterou seu posicionamento em 15.05.2018 para acompanhar a jurisprudência 
pacificada pelo C. TST. 
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assim, sua integração à remuneração das reclamantes para todos os 
efeitos, repercutindo inclusive no cálculo das parcelas 'Vantagem Pessoal 
do Tempo de Serviço Resultante da Incorporação das Gratificações de 
Incentivo à Produtividade' (rubrica 062) e 'Vantagem Pessoal - 
Gratificação de Incentivo à Produtividade/Gratificação Semestral - 
Salário-Padrão + Função' (rubrica 092). Se as citadas vantagens pessoais 
têm o salário como base de cálculo, o CTVA reveste-se dessa natureza 
salarial e a CEF já faz repercutir a gratificação de função (da qual o CTVA 
é mero complemento) no cálculo das vantagens pessoais, conclui-se que 
o CTVA integra o valor das referidas parcelas. Recurso de embargos 
conhecido e provido. (TST E-RR 168800-52.2007.5.20.0005, Rel. Min. 
Augusto César Leite de Carvalho, Ac. Subseção I Especializada em 
Dissídios Individuais, Publicação:  DEJT 24/10/2014)". Recurso da 
Reclamante parcialmente conhecido e provido.” (TRT/10ª, RO  
0005066-05.2015.5.10.0010, Relator Desembargador José Leone 
Cordeiro Leite, Data de Julgamento: 06/12/2017, 3ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 08/12/2017)8 

 

 

76. Portanto, e com o mais devido respeito a 

entendimento em contrário, é fato que a matéria está 

mais que pacificada pelo C. TST e já vem merecendo 

pacificação ao nível regional, não mais comportando 

qualquer discussão meritória sobre a procedência do 

pleito dos empregados. 

VIII. SÚMULA 89 DO E. TRT/4ª REGIÃO, ADVINDA DO IUJ 

0004976-92.2015.5.04.0000. EFICÁCIA VINCULANTE FORMAL. 

TUTELA DE EVIDÊNCIA 

 

77. De sabença, o Pleno do E. TRT/4ª, em 24.06.2016, 

julgou o IUJ 0004976-92.2015.5.04.0000 e pacificou o 

entendimento sobre a procedência do pedido de revisão 

das vantagens pessoais. Do Julgado derivou o Verbete 89 

da Súmula Regional Gaúcha, aqui reproduzido: 

Súmula 89 do E. TRT/4ª (RS): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
VANTAGENS PESSOAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO 
PROMOVIDA PELO PCS/98. A supressão da parcela correspondente à 

                                       
8 Conforme consta na fundamentação do V. Acórdão, a C. 3ª Turma do E. TRT/10ª 
evoluiu seu entendimento a partir deste Julgado, de nov/2017, passando igualmente a 
acompanhar a jurisprudência pacificada pelo C. TST. 
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gratificação da função de confiança da base de cálculo das vantagens 
pessoais (códigos 062 e 092), promovida pelo PCS/1998, configura 
alteração contratual lesiva aos empregados da CEF (CLT, art. 468). 

 

78. A doutrina processual recente é unânime ao afirmar 

que o Novo Código de Processo Civil tende à 

coletivização e à técnica dos julgamentos em bloco, com 

o que elevou a autoridade de todas as súmulas, inclusive 

as persuasivas e mesmo aquelas editadas antes de sua 

entrada em vigor, ao ponto de vinculação obrigatória. 

Mais que isso, esse novo paradigma seria, inclusive, a 

pedra angular de logicidade de todo um instituto 

processual introduzido em 2015 – o da tutela de 

evidência –, que só ganha pleno sentido com a adoção da 

teoria dos precedentes em nosso sistema jurídico 

processual. Nesse sentido, são precisas as colocações 

do Prof. Carlos Henrique Ramos, do IBMEC e da UCAM (RJ), 

em artigo onde é coautora a bacharela Isabel Ribeiro 

Mousinho: 

“O novo Código de Processo Civil, com a pretensão de se tornar o 
código da previsibilidade, deu continuidade ao processo de valorização 
da jurisprudência. Dentre as tantas medidas adotadas, nenhuma alterou 
tão profundamente o “DNA” do sistema quanto a previsão do art. 927, a 
ser complementada pela verdadeira política pública delineada pelo art. 
926. 

 A partir do disposto no art. 927, o legislador veio a prever um rol 
de precedentes obrigatórios para além daqueles já previstos 
anteriormente no sistema, estabelecendo uma verdadeira sistemática 
de vinculação vertical entre órgãos judiciários. 

Fica reforçado o caráter vinculante das súmulas vinculantes e das 
decisões proferidas pelo STF em sede de controle concentrado de 
constitucionalidade; por novidade, juízes e tribunais ficam atrelados aos 
acórdãos proferidos nos incidentes de assunção de competência e de 
resolução de demandas repetitivas ou em julgamento de recursos 
excepcionais repetitivos; as antigas súmulas persuasivas do STF e STJ, 
em suas respectivas competências, também assumem caráter 
vinculante; além de que os tribunais passam a ter de 
obrigatoriamente seguir o entendimento do plenário ou do órgão 
especial aos quais estiverem vinculados. Ou seja, o legislador 
combinou a eficácia vinculante de certos pronunciamentos com 
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mecanismos de coletivização de demandas (inciso III), respeitadas as 
respectivas áreas de atuação originária e recursal de cada órgão 
judicial.”9 

 

79. De fato, embora não tenham a carga máxima de 

autoridade própria das súmulas vinculantes dos 

Tribunais Superiores e dos incidentes de resolução de 

demandas repetitivas (IRDR) – em razão do que, p.ex., 

não vinculam os órgãos da Administração, tampouco 

autorizam outorga liminar de tutela de evidência –, a 

eficácia vinculante formal das Súmulas Regionais 

decorre da literalidade do art. 927, V, CPC: 

CPC, Art. 927.  Os juízes e os tribunais observarão: 

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle 
concentrado de constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; 

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de 
resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos 
extraordinário e especial repetitivos; 

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em 
matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 
infraconstitucional; 

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais 
estiverem vinculados. 

 

80. Justo por isso, as súmulas regionais permitem a 

outorga de tutela de evidência, restando vedada somente 

a concessão in limine da prestação jurisdicional 

arrimada nesta inovadora técnica processual adotada 

pelo CPC, garantindo-se assim, ao réu, o manejo da 

técnica do distinguishing e do overruling por ocasião 

da defesa a ser apresentada, já que somente por meio 

dessas duas técnicas o Juiz estará autorizado a julgar 

                                       
9 RAMOS, Carlos Henrique; MOUSINHO, Isabel Ribeiro. O novo Código de Processo Civil 
e o sistema de precedentes vinculantes. In Revista Brasileira de Direito Processual: 
RBDPro.  – ano 25, n. 98, (abr/jun 2017). Belo Horizonte: Fórum, 2017, pp. 66-67. 
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contrariando súmula, jurisprudência ou precedente 

uniforme (art. 489, §1º, VI, do CPC). 

 

81. No caso da existência de súmulas regionais, a 

autorização para outorga de tutela de evidência, sempre 

após a oitiva do réu, não decorre do inciso II, mas do 

inciso IV do art. 311 CPC: 

CPC, Art. 311.  A tutela da evidência será concedida, 
independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 
resultado útil do processo, quando: 

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto 
propósito protelatório da parte; 

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 
documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 
repetitivos ou em súmula vinculante; 

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 
documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 
decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 
multa; 

IV - a petição inicial for instruída com prova documental 
suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu 
não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. 

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá 
decidir liminarmente. 

 

82. A outorga de tutela de evidência após o 

contraditório, com base em súmula regional vigente, 

embora assemelhe-se à hipótese de julgamento antecipado 

da lide, avança em questões importantes: 

 

a) explicita a outorga da prestação da tutela 

jurisdicional à luz desse novo paradigma 

processual, que abraçou a teoria dos precedentes 

e a ideia de coletivização jurígena subjacente, 

inclusive quanto à observância, pelo Juiz, da 

súmula do Tribunal a que está vinculado, o que 

somente poderia ser excepcionado pelo correto 

manejo das técnicas do distinguishing ou do 

overruling, conforme dito alhures; 
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b) elimina possível abuso processual do réu, já que 
a amplitude de seu comportamento defensivo fica 

restrita à hipótese de demonstração de inadequação 

do precedente invocado, por meio de uma das 

técnicas acima (distinção ou superação); 

 

c) impede o recebimento, no efeito suspensivo, do 

eventual recurso contra a r. sentença (embora esse 

aspecto não tenha relevância para o processo do 

trabalho, em que os recursos ordinários são sempre 

recebidos apenas no efeito devolutivo, permitindo-

se a execução provisória já a partir da prolação 

da r. sentença). 

  

83. Por fim, seria desnecessário observar que as 

tutelas de evidência dispensam a demonstração do perigo 

de dano, conforme a literalidade do art. 311, caput, do 

CPC. 

 

IX. DOS PEDIDOS. REFLEXOS LEGAIS E CONVENCIONAIS. REVISÃO 

DAS RESERVAS MATEMÁTICAS PARA A FUNCEF 

 

84. Conclui-se, portanto, que os substituídos são 

continuamente lesados em razão do pagamento a menor das 

vantagens pessoais (rubricas 092 e 062), que devem ser 

recalculadas com a consideração, nas respectivas bases 

de cálculo, das rubricas de gratificação de função pagas 

no interregno (“CC – Cargo em Comissão” e “CTVA – 

Complemento Temporário Variável de Ajuste”), com 

consequente condenação da Caixa ao pagamento das 

diferenças salariais advindas, prestações vencidas 

imprescritas e vincendas. 

 

85. Os substituídos que foram dispensados da função 

comissionada bancária e, em razão disso, e também por 

contarem com mais de dez anos de função, passaram a 

receber a verba de adicional de incorporação, tem o 

mesmo direito à revisão das vantagens pessoais para 

inclusão desta rubrica de adicional incorporado, que 

nada mais, nada menos consiste nas próprias 

gratificações de função incorporadas ao patrimônio 

jurídico do trabalhador, o que requer seja observado na 

r. sentença de mérito. 

 

86. Quanto aos reflexos, além dos legalmente 

previstos, autorizando os pedidos formulados na 
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consolidação abaixo, a categoria convenciona o 

pagamento de PLR (Participação nos Lucros e Resultados) 

cuja base de cálculo, conforme a Cláusula Primeira – 

“Regra Básica” das ACTs anexas, depende da remuneração 

fixa do empregado até o limite de 2,2 salários fixos 

habituais, incluindo-se aí as vantagens pessoais, o que 

justifica o pedido de condenação reflexa das diferenças 

também nas PLRs, conforme abaixo especificado.  

 

87. Saliente-se que, por força do que restou decidido 

pelo C. TST nos autos do RR 1194/2005-010-03-00.4, as 

vantagens pessoais também integram a base de cálculo 

das licenças-prêmio e dos APIPs (normativos internos RH 

20 e RH 16, respectivamente), razão pela qual é 

reclamado a condenação reflexa com relação a tais 

parcelas. 

88. Os substituídos que saíram num dos programas de 

desligamento voluntários da empresa (PDVE/PDE) 

receberam indenizações de incentivo equivalentes a 5 

(ano de 2017), 10 (anos de 2017/2018) e 9,8 (último 

PDE, ano de 2017) remunerações integrais por último 

praticadas antes da jubilação, incluindo-se aí os 

valores das vantagens pessoais, que são verbas fixas de 

natureza salarial. Assim, procedente o pedido 

principal, corolário lógico será a condenação ao 

pagamento dos reflexos sobre as indenizações de 

incentivo, cujo valor deverá ser apurado em sede da 

liquidação individualizada por artigos preparatória da 

execução propriamente dita. 

 

89. O E. STJ pacificou de vez, em maio de 2018, que a 

competência para a revisão dos salários de participação 

dos fundos de pensão (no caso da Caixa, a FUNCEF) é da 

Justiça do Trabalho, uma vez que o pleito revisional 

decorre de modificação do contrato de trabalho (no caso, 

da majoração de verbas salariais componentes do salário 

de participação)10. De qualquer modo, já era estreme de 

                                       
10 “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE 
BENEFÍCIO COMPLEMENTAR PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE 
PRETENSÕES DISTINTAS CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A FUNDAÇÃO 
DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF. APLICAÇÃO, COM AS ADAPTAÇÕES AO 
CASO CONCRETO, DA SÚMULA 170/STJ. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO. 
1. A ação originalmente proposta possui causa de pedir e pedidos que repercutem no 
contrato de trabalho firmado pela autora, com a pretensão de ser reconhecida a omissão 
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qualquer dúvida, tanto pelo C. STJ como pelo C. TST, 

que a questão afeita às contribuições e, mais 

especificamente, à recomposição das reservas 

matemáticas do fundo, sempre foi reservada a esta 

Justiça Especializada. 

 

90. Aqui, a procedência dos pedidos irá majorar o 

salário de participação para a FUNCEF, já que as 

vantagens pessoais são verbas salariais habituais e 

compõem naturalmente a base de cálculo de qualquer plano 

previdenciário mantido pela EFPC, seja o “REG-REPLAN 

não saldado”, seja o “REG-REPLAN saldado”11. 

 

91. Assim, é necessária a recomposição das reservas 

matemáticas, sob pena de desequilíbrio econômico-

financeiro do fundo de pensão, e, para tanto, não basta 

o mero pagamento das contribuições nominais 

retroativas, cotas-partes obreira e patronal, ainda que 

atualizadas: é preciso que a recomposição seja plena, 

com a reparação dos juros e demais dividendos perdidos 

com a falta do aporte tempestivo das contribuições, 

algo que é da exclusiva responsabilidade da 

                                       
da CEF na inclusão da CTVA na base de cálculo das contribuições efetuadas à FUNCEF, 
o que atrai a competência da Justiça Especializada. 2. Contudo, o feito também 
contempla requerimento de integralização da reserva matemática, com a inclusão da 
CTVA, e consequente repercussão no benefício pago a entidade previdenciária - matérias 
que atraem a competência da Justiça Comum, se acaso for reconhecido o pleito 
trabalhista de que a CEF deixou de repassar a verba relativa à referida parcela. 
3. Houve, portanto, cumulação indevida de pretensões distintas em face da CEF e da 
FUNCEF, hipótese que difere dos julgados prolatados pelo Supremo Tribunal Federal 
no RE 586.453-SE e 583.050-RS. 
4. Portanto, aplica-se, com as adaptações atinentes ao caso concreto, o enunciado da 
Súmula 170 desta Corte: "Compete ao juízo onde primeiro for intentada a ação 
envolvendo acumulação de pedidos, trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da 
sua jurisdição, sem prejuízo de nova causa, com pedido remanescente, no juízo próprio". 
Precedentes da Segunda Seção: EDcl no CC 139.590/DF, Rel. 
Min. Raul Araújo, DJe 6.5.2016; AgInt no CC 144.476/RJ, Rel. Min. 
João Otávio de Noronha, DJe 22.8.2016; CC 135.882/SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 
3.8.2016; AgRg no CC 144.129/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 1º.7.2016. 
5. Isso porque, não obstante a demanda tenha sido ajuizada perante a Justiça Federal, 
as pretensões trabalhistas deduzidas contra a CEF devem ser primeiramente analisadas 
na Justiça Especializada, visto que seu exame é prejudicial ao daquele contido nos 
pedidos previdenciários voltados à FUNCEF, ressalvada a possibilidade do posterior 
ajuizamento de nova ação, perante a Justiça Comum, contra a entidade de previdência 
privada, após o deslinde da demanda trabalhista. 
6. Agravo interno não provido.” (AgInt no CC 152.217/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 29/11/2017) 
11 Os outros planos previdenciários mantidos pela FUNCEF – “REB” e “Novo Plano” – 
não interessam a esta ação coletiva. 
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Patrocinadora Caixa, já que ela, e somente ela, deu 

causa à lesão. Este é o pacífico entendimento do C. TST 

a respeito: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNCEF. RECONHECIMENTO 
DE DIFERENÇAS DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. RECOMPOSIÇÃO DA 
RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE DA 
PATROCINADORA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 202 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO VERIFICADA. EFEITO 
MODIFICATIVO. O artigo 202 da Constituição Federal expressamente 
contempla a necessidade de o regime de previdência privada ser -
baseado na constituição de reservas que garantam o benefício 
contratado-, cumprindo observar, no entanto, que os fundos de 
aposentadoria e pensão são meros gestores dos recursos que os 
compõem, não podendo ser responsabilizados pela recomposição das 
reservas matemáticas. Nesse sentido, os termos do referido artigo não 
ensejam a que se atribua a responsabilidade pela recomposição da 
reserva matemática a ambas as Reclamadas, de maneira indistinta. 
Assim sendo, dou provimento aos Embargos de Declaração, com efeito 
modificativo, nos termos da Súmula n.º 278 desta Corte, para, sanando 
omissão, reconhecer a alegada violação do artigo 202 da Constituição 
Federal e determinar que a diferença atuarial correspondente à 
integralização da reserva matemática seja suportada pela 
Patrocinadora, Caixa Econômica Federal. Embargos de Declaração 
conhecidos e providos.” (ED-ED-ARR - 83700-59.2011.5.17.0010 , 
Relatora Ministra: Maria de Assis Calsing, Data de Julgamento: 
19/11/2014, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 21/11/2014) 

 

92. Assim, com a procedência dos pedidos, não se oporão 

os empregados, aqui substituídos pelas entidades 

autoras, a que sejam deduzidas as suas cotas-partes 

nominais do saldo da condenação, como também pedem seja 

a Caixa condenada ao pagamento não só da sua cota-parte 

nominal para a FUNCEF, como também à integralização 

completa das reservas matemáticas do fundo, 

relativamente à majoração decorrente da revisão 

salarial aqui pretendida, tudo, repita-se, a ser 

apurado na seara adequada da liquidação individualizada 

do título coletivo judicial.  
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X. CONSOLIDAÇÃO DOS PEDIDOS E DEMAIS REQUERIMENTOS 

Ante o exposto, requer a citação da ré para, 

querendo, oferecer defesa à presente, pena de revelia, e, ao 

final, que sejam julgados procedentes os pedidos: 

a) Com fundamento nos arts. 311, IV; 927, V; e 489, 
§1º, VI, todos do CPC, e diante da edição, pelo 

Pleno do E. TRT/4ª, em 24.06.2016, do Verbete n. 

89 da Súmula Regional, requer seja o processo 

resolvido com julgamento de mérito por meio de 

outorga de tutela de evidência, relativamente à 

procedência dos pedidos que se seguem; 

 

b) Seja julgado procedente o pedido de revisão das 
rubricas 092 (VG-GRAT SEM) e 062 (VP-ATS)12, de 

modo a que sejam calculadas e pagas com a 

consideração, na base de cálculo, das rubricas de 

gratificação de função “CC – Cargo em Comissão” e 

“CTVA – Complemento Temporário Variável de 

Ajuste”, incluindo-se aí a forma incorporada, paga 

sob a rubrica de adicional de incorporação, onde 

nas fórmulas consta menção à antiga rubrica de 

gratificação funcional “FC – Função de Confiança”, 

com consequente condenação ao pagamento das 

diferenças salariais advindas, prestações mensais 

vencidas desde setembro/2013 e vincendas, bem como 

reflexos legais sobre as horas extras e repousos 

semanais remunerados (sábados, domingos e feriados 

segundo as CCTs/ACTs anexas), férias mais o terço 

constitucional, salários trezenos, FGTS e verbas 

rescisórias (relativamente aos substituídos que já 

se desligaram da empresa), como também reflexos 

convencionais sobre a indenização paga em razão 

dos programas de desligamento voluntário 

(PDVE/PDE), PLRs, licenças-prêmio e APIPs, tudo 

devidamente atualizado e acrescido dos juros 

legais desde a citação nesta ação coletiva, 

conforme se apurar nas liquidações/execuções da 

sentença coletiva; 

 

                                       
12 Na Caixa, quando a rubrica é paga como “acerto” retroativo, ela recebe o milhar “1”, 
e quando é paga no mês da competência, o milhar “2”. Nos contracheques, a rubrica 
092 é apresentada pelo código “2092” se paga no mês da competência, ou pelo código 
“1092” se se refere apenas a acerto, o mesmo se sucedendo com qualquer outra rubrica 
constante em holerite.    
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c) Seja a Caixa condenada à integralização plena das 
reservas matemáticas para a FUNCEF e não somente 

de sua cota-parte patronal correspondente à 

majoração salarial deferida, não havendo oposição 

a que a cota-parte nominal devida pelo empregado 

substituído seja deduzida do saldo da condenação, 

conforme se apurar no momento oportuno das 

liquidações do título coletivo, tudo também com a 

devida correção monetária e juros legais desde a 

citação; 

 

d) Seja a Caixa condenada ao pagamento das custas e 
demais despesas processuais, inclusive honorários 

de advogado fixados consoante o Prudente arbítrio; 

 

e) Seja reconhecida a isenção das autoras coletivas 
ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, conforme faculta a legislação e a 

jurisprudência. 

 

As ações coletivas são genéricas e abstratas por 

definição, cabendo, na primeira fase cognitiva da macrolide, 

apenas o julgamento sobre a lesão comum sofrida pelos 

substituídos. Procedentes os pedidos e formado o título 

coletivo judicial, caberá ao beneficiário do título, de per 

se ou mediante nova substituição do ente coletivo em sede 

executiva, apresentar-se perante o Judiciário e comprovar 

sua pertinência subjetiva com o título judicial, além de 

promover a liquidação preparatória da execução propriamente 

dita.  

No caso, as autoras desde logo informam que, em caso 

de procedência, os créditos serão executados diretamente ou 

pelos interessados, ou mediante substituição processual pela 

autora coletiva correspondente, na fase adequada da 

liquidação por artigos, distribuída autonomamente no 

domicílio laboral do interessado, momento em que os 

exequentes comprovarão a satisfação dos seguintes requisitos 

subjetivos de pertinência: 

i. Ser associado a uma das autoras até a data do 

ajuizamento da presente ação coletiva, conforme as 

listas de substituídos que são aqui juntadas; 
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ii. Ser empregado da Caixa Econômica Federal, admitido até 

18.03.1997; 

 

iii. Não ter aderido à Estrutura Salarial Unificada de 2008 

(ESU/2008); 

 

iv. ao tempo do ajuizamento deste presente processo 

coletivo, estar na ativa, ou ter sido desligado no 

biênio antecedente à data do ajuizamento da ação 

(coletiva); 

 

v. ter exercido qualquer função comissionada bancária no 

quinquênio imprescrito, e percebido as rubricas “CC – 

Cargo em Comissão” e/ou “CTVA – Complemento Temporário 

Variável de Ajuste”, ou ainda a correlata rubrica de 

“adicional de incorporação” das gratificações de 

função (Súmula 372 TST; normativo RH151 da Caixa) nos 

meses de competência declarados imprescritos. 

 

Considerando tratar-se de matéria que prescinde de 

prova oral, requer ao i. Juízo que avalie a possibilidade de 

dispensa da realização de audiência. 

Prova-se o alegado por meio da documentação anexa; 

entendendo o d. Magistrado ser o caso de adentrar-se em fase 

de instrução, reserva-se no direito de produzir todas as 

provas em direito admitidas.  

O advogado declara a autenticidade das cópias 

digitalizadas que acompanham a petição inicial. 

Justamente em razão da natureza abstrata e genérica 

das ações coletivas, é impossível dar à causa valor certo e 

determinado. Dão à presente, enfim, o valor de R$ 100.000,00 

(cem mil reais), meramente para fins de alçada. 

Nesses termos, pedem deferimento. De São Paulo (SP) 

para Porto Alegre (RS), 18 de setembro de 2018. 

Rogério Ferreira Borges 

OAB/DF n. 16.279 

OAB/SP n. 369.338 

OAB/RJ n. 214.921 

OAB/ES n. 17.590 
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