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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO 

Identificação
PROCESSO nº 000089426.2017.5.13.0023 (RO) 
RECORRENTES: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA  CAGEPA E HELDER SOUSA SILVA
RECORRIDOS: OS MESMOS
RELATOR:        LEONARDO JOSÉ VIDERES TRAJANO
 

EMENTAS
RECURSO  DA  RECLAMADA.  AUXÍLIOALIMENTAÇÃO.  NATUREZA  SALARIAL.  REPOUSO  SEMANAL
REMUNERADO,  GRATIFICAÇÃO  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO  E  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  REFLEXOS
INDEVIDOS. Ainda que reconhecida a natureza salarial do auxílioalimentação, não há que se falar em incidência de
seus reflexos sobre adicional de insalubridade, repouso semanal remunerado e gratificação por tempo de serviço, haja
vista a peculiaridade das bases de cálculo das parcelas acima mencionadas
 
JUROS  DE  MORA.  PERCENTUAL  DIFERENCIADO.  PRIVILÉGIOS  DESTINADOS  À  FAZENDA  PÚBLICA.
Concedidos  à  demandada  os  privilégios  destinados  à  Fazenda  Pública,  devem  ser  aplicados  os  juros  previstos  no
artigo 1ºF da Lei nº 9.494/97, a partir da vigência da Medida Provisória nº 2.18035/2001, em setembro de 2001 até a
data de 29.06.2009, observandose, a contar de 30.06.2009, os  juros aplicáveis à caderneta de poupança, conforme
nova redação dada ao dispositivo pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009.
 
RECURSO DO RECLAMANTE.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  LEI  N.  13.467/2017  (REFORMA  TRABALHISTA).
Com a vigência da Lei n. 13467/2017 (reforma trabalhista), os honorários passam a ser devidos de forma recíproca,
pela mera sucumbência, na proporção da condenação. É sabido que as normas processuais, após o prazo de vacatio
legis, possuem aplicação  imediata. Todavia a natureza  jurídica dos honorários advocatícios é híbrida, na medida em
que também possuem indubitável caráter de direito material, pois se trata de um crédito alimentar. Somese a isso o
fato de que, com a alteração legislativa, as regras do jogo mudaram, quando a partida já havia sido iniciada, já que o
reclamante também passa a ser responsável pelos honorários advocatícios da parte adversa, quando sucumbente total
ou parcialmente no pedido, hipótese essa que não se cogitava anteriormente. Dessa forma, a aplicação  imediata da
nova legislação, no ponto, acarretaria decisões surpresas, em uma total violação ao princípio da lealdade processual e
da boafé, na condução do processo. Então, relativamente aos honorários advocatícios, entendo que a nova legislação
só  deve  ser  aplicada  aos  processos  interpostos  após  a  vigência  da  norma,  devendo  os  processos  já  ajuizados
seguirem o entendimento anteriormente consolidado.

 

RELATÓRIO

                                       Vistos etc.

  Trata-se de recursos ordinários provenientes da 4ª Vara do Trabalho de Campina Grande/PB, interpostos nos autos da reclamação
trabalhista ajuizada por HELDER SOUSA SILVA em face da COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA.

O juízo a quo (id. 3b1a0d3) concedeu o benefício da justiça gratuita ao autor, pronunciou a prescrição parcial dos títulos vindicados
anteriores a 14.07.2012, à exceção dos reflexos sobre o FGTS, e, no mérito, reconheceu a natureza salarial do ticket alimentação e condenou a reclamada a
integrar/incorporar nos contracheques do autor o mencionado título, bem como pagar-lhe os reflexos devidos sobre os títulos elencados na inicial, desde que haja
comprovação de recebimento de tais parcelas nos recibos de pagamento de salário ou fichas financeiras do período não atingido pela prescrição. Custas pela
reclamada, no importe de R$ 400,00, calculadas sobre o valor provisoriamente arbitrado à condenação de R$ 20.000,00, porém dispensadas.

Irresignada, a reclamada interpôs recurso ordinário (id. 5010313), requerendo, em sede de preliminar, a dispensa do recolhimento das
custas e do depósito recursal, com fulcro na súmula 17 deste E. TRT 13ª Região. Em prejudicial de mérito, pugna que seja aplicada a prescrição total à pretensão do
recorrido, sob a alegação de que a contagem do prazo deve ser feita a partir da data da sua adesão ao PAT, a qual afirma ter acontecido em março de 2005 e, como a
ação somente foi ajuizada no ano de 2016, a pretensão do reclamante encontra-se prescrita, conforme orientação do art. 7º, XXIX, da CF. Diante disso, aponta como
cabível na hipótese a Súmula 206 do TST, porquanto a prescrição da pretensão relativa à parcela principal alcança o respectivo recolhimento da contribuição do FGTS.
No mérito propriamente dito, caso ultrapassada aludida prejudicial, pretende a reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento dos
consectários legais decorrentes da integração do auxílio-alimentação à remuneração. Sustenta não ser possível a integração do auxílio-alimentação nas verbas
salariais, já que se trata de benefício de cunho indenizatório, devido à adesão da empresa ao PAT- Programa de Alimentação do Trabalhador, incluído, pela Lei
6.321/1976, e negociado nos acordos coletivos de trabalho. Também, aduz serem inaplicáveis, na espécie, as Súmulas 241 e 51 e a OJ nº 413 do C. TST. Assevera,
ainda, ser indevida a incidência do reflexo do auxílio-alimentação sobre o adicional de insalubridade, sobre o repouso semanal remunerado e sobre a gratificação por
tempo de serviço. Por fim, pleiteia a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 quanto aos juros e correção monetária.
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Igualmente inconformado, o reclamante interpôs recurso ordinário (id. 515722f), alegando, preliminarmente, a deserção do recurso da
reclamada. No mérito, pleiteia a aplicação do regime de execução comum das empresas do setor privado, negando à Cagepa o regime de precatório. Além disso,
requer a reforma da sentença a fim de que seja a reclamada condenada ao pagamento dos honorários advocatícios.

O recurso adesivo interposto pelo autor (id. 1a4928e) e o recurso ordinário proposto pela reclamada em duplicidade (id. f6e5607) não
foram recebidos pelo juízo a quo (id. f6bb8f1).

Contrarrazões apresentadas pelas partes (id. 0398dc8; id. 31dad66).

Sem remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho.

É o relatório.

 

FUNDAMENTAÇÃO

 

V O T O

 

ADMISSIBILIDADE

 

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA, POR DESERÇÃO, SUSCITADA NO
RECURSO E NAS CONTRARRAZÕES DO RECLAMANTE/ DA DISPENSA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DEPÓSITO RECURSAL, REQUERIDA NO RECURSO
DA CAGEPA.

Sustenta o autor que cumpria à parte demandada proceder ao depósito recursal, suscitando, nesse contexto, a deserção do apelo
interposto (id. 515722f; id. 0398dc8).

Analisa-se.

A teor de precedentes do Supremo Tribunal Federal em caso análogo, o Plenário deste Regional decidiu, no Incidente de Uniformização
de Jurisprudência nº 048500-95.2012.5.13.000, que, dada a essencialidade dos serviços públicos prestados pela CAGEPA, em regime não concorrencial, essa
empresa deve ter as prerrogativas de Fazenda Pública, no tocante à impenhorabilidade dos seus bens e ao processamento da execução, nos termos definidos na
súmula nº 17 deste E. Regional, in verbis:

 

SÚMULA N. 17

CAGEPA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. REGIME NÃO CONCORRENCIAL. EXECUÇÃO POR PRECATÓRIO. PRECEDENTES DO STF.
Aprovada em face do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 00485.00.95.2012.5.13.0000 (Conforme Resolução
Administrativa n.º 013/2013). Publicada no DEJT em 08.02.2013, 13.02.2013 e 14.02.2013.

CAGEPA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. REGIME NÃO CONCORRENCIAL. EXECUÇÃO POR PRECATÓRIO. PRECEDENTES DO STF.
As atividades da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA envolvem a execução de serviço público essencial, em sentido
estrito, em regime não concorrencial. Desta forma, são aplicáveis à referida empresa as prerrogativas típicas da Fazenda Pública, no que
diz respeito à impenhorabilidade de seus bens, devendo a execução em seu desfavor seguir o rito do art. 100 da Constituição Federal de
1988.

 

Como corolário, aplica-se à reclamada a dispensa de preparo para interposição de recurso, de forma equivalente à prerrogativa
destinada à Fazenda Pública. Nesse sentido, aliás, já decidiu esta Corte:

 

CAGEPA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E MONOPOLISTA. PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. DISPENSA DO DEPÓSITO
RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Observa-se que as atividades da CAGEPA envolvem o planejamento, operação e
execução de serviços de saneamento básico em todo o Estado da Paraíba, compreendendo a captação, adução, tratamento e
distribuição de água e coleta e tratamento e disposição final dos esgotos. Não há dúvida, pois, que se trata da execução de um serviço
público, em sentido estrito. Saliente-se que tais serviços são prestados em regime de monopólio do Estado Federado, não havendo
concorrência nesta seara no mercado de consumo. Assim, a esta sociedade de economia mista devem ser aplicadas as prerrogativas
típicas da Fazenda Pública, a exemplo do que ocorre com os Correios e Telégrafos, sendo dispensada da realização do depósito
recursal. Agravo de instrumento ao qual se dá provimento. (TRT 13ª Região - Rel. Des. Ubiratan Moreira Delgado - DJET 02.04.2013).

 

Feitas essas considerações, devem ser garantidas à reclamada as mesmas prerrogativas concedidas à Fazenda Pública, estando
dispensada a recorrente do recolhimento de custas e do depósito recursal, de modo que rejeito a preliminar em tela.

 

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.

Suscita o reclamante a presente preliminar, ao argumento de que a demandada violou o princípio da dialeticidade, porquanto, ao interpor
o recurso ordinário, não apresentou a devida fundamentação (id. 0398dc8, p. 3).

Sem razão.

O princípio da dialeticidade exige que a parte recorrente demonstre a suposta ilegalidade ou injustiça da sentença que pretende
modificar, apresente os fatos e fundamentos jurídicos que amparam sua pretensão de reforma e formule o pedido de nova decisão. Se demonstradas essas
exigências, nas razões recursais, ainda que abreviadamente, o recurso deve ser conhecido, a teor do que dispõe o artigo 899, da CLT.

O apelo da reclamada encontra-se fundamentado, tendo sido impugnada toda a matéria objeto de inconformismo.
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Nesse contexto, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, tampouco em inexistência de ataque aos fundamentos da
sentença recorrida.

Rejeito a preliminar.

Ultrapassadas essas questões, conheço dos recursos ordinários, porquanto atendidos os pressupostos legais de admissibilidade.

 

MÉRITO

 

RECURSO DA RECLAMADA

 

Da Prejudicial de Mérito - Prescrição

Insatisfeita, a reclamada, ora recorrente, renova seu pedido de declaração da prescrição total - embora equivocadamente intitule de
quinquenal nas razões do apelo apresentado -, uma vez que, a seu juízo, a contagem do prazo deve ser iniciada a partir da data de sua adesão ao PAT, a qual se deu
no ano de 2005, permanecendo o recorrido inerte por mais de 10 anos até o ajuizamento da presente ação.

Assim, segundo afirma, como a presente ação somente veio a ser ajuizada no ano de 2016, o direito do demandante de exigir da ré o
cumprimento da pretensão transcrita na exordial encontra-se prescrito, conforme orientação do art.7º, XXIX, da CF.

Razão não lhe assiste.

O presente caso, na realidade, não comporta a aplicação de prescrição total, porque, conforme nos orienta a súmula n° 294 do TST,
nesse caso, incide a prescrição parcial, eis que a parcela objeto de discussão, auxílio-alimentação, além de se tratar de verba paga sucessivamente no pacto laboral,
encontra-se assegurada em preceito de lei (art. 458 da CLT).

Desta feita, oportuna se faz a transcrição do teor do referido enunciado:

SUM-294. PRESCRIÇÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. TRABALHADOR URBANO. Tratando-se de ação que envolva pedido de
prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também
assegurado por preceito de lei.

 

Na hipótese, chamo a atenção para o fato de que concessões, por mera liberalidade do empregador, em benefício do laborista, integram
a relação contratual, incorporando-se ao patrimônio do trabalhador.

Indo além, em tese, a alteração da natureza do auxílio-alimentação violaria o art. 468 da CLT, que se trata de norma de natureza
imperativa, já que, "nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e, ainda assim, desde que não
resultem, direta ou indiretamente, em prejuízos ao empregado".

Por outro turno, conforme anotado, é de se aplicar a segunda parte do verbete sumular mencionado, que dispõe sobre a exceção relativa
às parcelas sucessivas também legalmente asseguradas, incidindo, em tal caso, a prescrição parcial quinquenal, a partir do ajuizamento da ação (10.07.2017).

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência da mais alta Corte Trabalhista:

PRESCRIÇÃO PARCIAL - REFLEXOS DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - DIFERENÇAS SALARIAIS E DE FGTS - ADESÃO AO PAT -
INSTRUMENTO COLETIVO - MUDANÇA DA NATUREZA JURÍDICA DO BENEFÍCIO - RECLAMANTES ADMITIDOS ANTES DE 1987. 1)
Esta SBDI1, examinando a matéria, em recente sessão (18/4/2013), em sua composição completa, julgando o processo nº TST-E-RR-
72400-51.2008.5.19.0010 (DEJT de 03/05/2013), decidiu, por maioria de votos, pela aplicação da prescrição quinquenal parcial em
relação à pretensão de diferenças salariais, sob o fundamento de que, se não houve supressão do pagamento do auxílio-alimentação,
não se pode falar em alteração do pactuado, mas sim em não reconhecimento pelo empregador da natureza salarial da verba para fins
de integração no cálculo de outras verbas salariais, na medida em que vigente o contrato de trabalho. Considerando, ainda, que a
parcela vem sendo paga durante toda a contratualidade, entendeu o Colegiado que a lesão se renova a cada mês em que o empregador
deixa de efetuar a mencionada integração (com ressalva de entendimento pessoal). 2) Igualmente, não incide a prescrição total em
relação à pretensão de diferenças de depósitos do FGTS decorrentes do reconhecimento da natureza salarial das referidas verbas.
Nessas circunstâncias, tem-se que a pretensão não se dirige a depósitos de FGTS sobre parcelas nunca recolhidas, mas sim a
vantagem quitada na constância do pacto laboral, cujo reconhecimento de natureza salarial foi suscitado judicialmente, o que afasta a
aplicação, ao caso, da Súmula nº 206 desta Egrégia Corte Superior. Destarte, eventuais diferenças referentes aos valores que deveriam
ter sido recolhidos à conta vinculada autoriza o detentor do pretenso direito reclamá-las no prazo de trinta anos, observado o prazo de
dois anos após o término do contrato de trabalho, consoante estabelece a Súmula nº 362/TST (segundo a qual -É trintenária a
prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento da contribuição para o FGTS, observado o prazo de 2 (dois) anos após o
término do contrato de trabalho-). Recurso de embargos conhecido e provido.

Processo: E-RR - 25800-08.2008.5.15.0131 Data de Julgamento: 28/11/2013, Relator Ministro: Renato de Lacerda Paiva, Subseção I
Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 06/12/2013.

 

PRESCRIÇÃO PARCIAL. NATUREZA JURÍDICA DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO INSTITUÍDO PELA EMPREGADORA POR NORMA
REGULAMENTAR . ALTERAÇÃO DO PACTUADO POR MEIO DE NORMA COLETIVA E ADESÃO DA EMPRESA AO PAT. CONTRATO DE
TRABALHO EM VIGÊNCIA. Discute-se, no caso, a prescrição aplicável a pedido formulado por empregados da Caixa Econômica
Federal, cujos contratos de trabalho ainda se encontram em vigor, de reconhecimento da natureza salarial do auxílio-alimentação e de
integração aos seus salários da parcela que foi instituída pela reclamada em norma regulamentar, a qual foi atribuída, posteriormente,
natureza indenizatória mediante instrumento coletivo e adesão da empresa ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Cabe
ressaltar que a pretensão dos reclamantes consiste na condenação da reclamada ao pagamento dos reflexos de direito que continua a
ser pago normalmente ao longo de seu pacto laboral, e não na falta de pagamento desse benefício, o que jamais ocorreu. Dessa
maneira, a conduta patronal não se limita a um único evento, produzindo violações mensais sucessivas do direito subjetivo dos
reclamantes, pelo que a prescrição alcança apenas os direitos do período anterior aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento
desta reclamação trabalhista. Essa conclusão torna inaplicável ao caso a primeira parte da Súmula nº 294 desta Corte, que determina a
prescrição total das pretensões referentes a prestações sucessivas decorrentes de alteração do pactuado. Salienta-se que o
entendimento jurisprudencial atual e notório da SBDI-1 do TST é de que a alteração apenas da natureza jurídica da parcela, que continua
a ser paga, acarreta a aplicação da prescrição parcial quinquenal. Recurso de revista não conhecido .[...]
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(TST - RR: 1189002620075040012 118900-26.2007.5.04.0012, Relator: José Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 20/11/2013,
2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 29/11/2013)

 

Nessa trilha, considerando que o juízo a quo acolheu a prescrição quinquenal das verbas exigíveis via acionária, anteriores a 14 de julho
de 2012, quanto ao ponto em comento, tenho por correta a decisão de origem.

 

Da Natureza do Auxílio-alimentação e seus Reflexos

Insurge-se a reclamada contra a decisão do juízo a quo, que - reconhecendo a natureza salarial do auxílio-alimentação - deferiu o pedido
de repercussões em verbas com idêntico caráter, destacando especialmente o seu inconformismo no que se refere aos aludidos reflexos sobre adicional de
insalubridade, repouso semanal remunerado e gratificação por tempo de serviço.

Segundo a tese exordial, a demandada passou a conceder, por meio de instrumento normativo, a parcela alusiva ao tíquete-alimentação,
sem indicar, todavia, a sua natureza jurídica, nos termos da cláusula segunda do Acordo Coletivo para o biênio 2002/2003, firmado entre a CAGEPA, ora
reclamada/recorrente, e o STIUP/PB, o que se manteve nos demais instrumentos normativos colacionados aos autos.

Ato contínuo, aduziu que a adesão da reclamada ao PAT só veio a ocorrer em 28.05.2008, tendo em vista a formalização de Termo
Aditivo ao ACT 2006/2008. Alega que, após sua integração ao PAT, o auxílio-alimentação passou a ter natureza jurídica indenizatória, conforme confirmado nos
acordos coletivos de trabalho posteriores à adesão, e de que não há suporte fático, para incidência sobre o caso, os regramentos emanados do C. TST por meio das
Súmulas nº 51 e 241, bem como da OJ nº 413 da SDI-1.

Ressalta que, passando o auxílio-alimentação à natureza indenizatória, não pode haver a incorporação desta verba à remuneração, de
forma definitiva, dessa forma requer que seja afastada a declaração de natureza salarial e o caráter de definitividade.

Assiste-lhe razão parcial.

Verifica-se dos autos que o reclamante foi admitido na empresa em 13 de dezembro de 2002, portanto, em data anterior à adesão da
empresa ao PAT (28.5.2008), conforme atesta a cópia da CTPS e o comprovante de inscrição da pessoa jurídica, acostados aos autos (id. 1905bf8, p.3 e id. dc056e2).

E, a seu turno, analisando os acordos coletivos de trabalho, constata-se que o auxílio-alimentação foi instituído na CAGEPA por meio do
ACT 2004/2006, cláusula 2ª (id. 6479a9a), sem qualquer menção à natureza jurídica do benefício, e com efeitos retroativos a contar de 01.5.2002, fato este que leva à
aplicação do princípio in dubio pro operario, devendo ser conferido ao referido benefício, natureza jurídica salarial.

Na hipótese, portanto, entendo que o fornecimento do auxílio-alimentação, pago de forma habitual e continuada, ao longo dos anos,
imprime ao título caráter salarial, nos termos da regra geral contida no art. 458, da CLT e na Súmula nº 241 do C. TST, somente podendo ser retirada tal natureza
quando comprovada, de forma inequívoca, que houve pagamento com cunho indenizatório, estabelecido em negociação coletiva ou mediante adesão ao PAT.

Para tanto, entendo ser necessário confrontar as datas de início do recebimento do auxílio-alimentação pelo demandante com aquela
em que ocorreu a alteração na natureza jurídica da verba em apreço, por força de adesão ao PAT.

Desse modo, nota-se que, de fato, o reclamante ingressou na empresa não apenas antes da adesão deste ao programa PAT, bem como
anteriormente a alegada alteração da natureza jurídica da referida parcela para indenizatória.

Sobre o tema, confira-se diretriz fixada na OJ 413/TST-SDI-1, vazada nos seguintes termos:

 

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. NORMA COLETIVA OU ADESÃO AO PAT. A pactuação em norma
coletiva conferindo caráter indenizatório à verba "auxílio-alimentação" ou a adesão posterior do empregador ao Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT - não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados
que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas n. os 51, I, e 241 do TST. (Destaquei).

 

Na mesma linha da OJ acima citada, este Regional mais recentemente pacificou o entendimento sobre o tema no dia 22.10.2015, com a
edição da súmula nº 23, fixando a seguinte orientação:

 

BANCO DO BRASIL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E CESTA ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. O auxílio-alimentação e o auxílio cesta
alimentação, fornecidos pelo Banco do Brasil S/A, têm natureza salarial para os empregados que receberam tais benefícios antes da
adesão da empresa ao PAT e antes da edição de norma coletiva que lhes tenha atribuído natureza indenizatória. (Publicação do verbete
sumular havida nos dias 20, 21 e 22 de outubro de 2015, em observância ao disposto no art. 87-F do RI/TRT-13ª).

 

Dessa forma, a adesão ao PAT somente surtirá efeitos em relação aos empregados admitidos posteriormente, não se prestando para
desconstituir direitos já incorporados pelos empregados.

Destarte, reconhecendo-se a natureza salarial do auxílio-alimentação, mantém-se a incorporação da parcela ao salário do demandante e,
por conseguinte, o pagamento dos reflexos legais deferidos na sentença sobre os títulos elencados na inicial, observada a prescrição quinquenal, e do FGTS de todo o
labor.

Não incidirão, todavia, reflexos sobre o adicional de insalubridade, bem como sobre o repouso semanal remunerado e a gratificação por
tempo de serviço. Com efeito, o adicional de insalubridade possui, como base de cálculo, o salário-mínimo.

Semelhantemente, ocorre com os reflexos sobre a gratificação por tempo de serviço, eis que sua base de cálculo é o salário-base do
autor, consoante se observa, no item 6, da cláusula 3ª, do ACT 2004/2006, renovada pela cláusula 7ª do ACT 2010/2012, in litteris:

 

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - A CAGEPA pagará adicional por tempo de serviço sob a denominação de "anuênio" à razão
de 1% (um por cento) do salário base do empregado, após cada ano de efetivo serviço prestado à CAGEPA até o limite de 35 (trinta e
cinco) anos, em substituição ao "quinquênio".



1/4/2018 Consulta Jurisprudencial

https://www.trt13.jus.br/jurisprudencia/#/integra 5/7

 

No caso do repouso semanal remunerado, os reflexos são indevidos, devido à peculiaridade de sua base de cálculo, assim estabelecida
no artigo 7º, § 2º, da Lei nº 605/1949, in verbis:

 

Art. 7º A remuneração do repouso semanal corresponderá:

(omissis)

2º Consideram-se já remunerados os dias de repouso semanal do empregado mensalista ou quinzenalista cujo cálculo de salário mensal
ou quinzenal, ou cujos descontos por falta sejam efetuados na base do número de dias do mês ou de 30 (trinta) e 15 (quinze) diárias,
respectivamente.

 

Nestes termos, reformo a sentença, apenas para excluir da condenação o pagamento dos reflexos decorrentes da integração salarial da
verba auxílio-alimentação sobre o adicional de insalubridade, repouso semanal remunerado e a gratificação por tempo de serviço.

 

Da Prescrição dos Reflexos do Tíquete-alimentação sobre o FGTS

A decisão do juízo a quo reconheceu a prescrição trintenária no tocante aos reflexos do auxílio-alimentação sobre o FGTS, ao que resiste
a parte reclamada.

Analisa-se.

De fato, em se tratando de reflexos do FGTS, como parcela de natureza acessória, nos termos do art. 92 do Código Civil, a prescrição a
ser aplicada é a quinquenal, pois as parcelas indiretas seguem a sorte da parcela principal.

A esse respeito, inclusive, ensina Maurício Godinho Delgado, ao afirmar que:

 

Tratando-se, porém, de depósitos reflexos (isto é, parcelas de FGTS decorrentes de parcelas principais judicialmente pleiteadas), o prazo
prescricional incidente seria o pertinente ao padrão justrabalhista, o que equivalia dizer, na época, dois anos - e, hoje cinco anos
(Enunciado 206 combinado com o art. 7º, XXIX, "a", CF/88). Não pode haver dúvida quanto a isso: se o principal está prescrito (e não
pode, assim, sequer ser debatido ou considerado), seus reflexos também ficam sob o manto da prescrição.

 

Contudo, esta não é a hipótese dos autos.

Com efeito, na presente demanda não se pretende o pagamento do título principal (auxílio-alimentação), que vem sendo realizado no
curso do contrato de trabalho, mas apenas o reconhecimento da natureza salarial da referida parcela.

Destarte, não há como se aplicar a prescrição quinquenal, porquanto o pedido de FGTS é decorrente de título que foi pago ao longo da
contratualidade, não se referindo à mera repercussão, mas à própria parcela fundiária não recolhida.

Assim, vinha a mais alta Corte Trabalhista aplicando à espécie a inteligência da Súmula nº 362, do C. TST, que assim dispõe:

 

FGTS. PRESCRIÇÃO - Étrintenária a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento da contribuição para o FGTS,
observado o prazo de 2 (dois) anos após o término do contrato de trabalho. (Grifei)

 

Registre-se, nesta altura, que o STF, ao apreciar o ARE 709212, com repercussão geral reconhecida, alterou sua jurisprudência para
modificar de 30 para 5 anos o prazo de prescrição incidente sobre a cobrança de valores não depositados no FGTS, declarando a inconstitucionalidade das normas
que previam a prescrição trintenária.

Todavia, resolveu o STF, em resguardo à segurança jurídica, modular no tempo os efeitos da referida decisão, de modo a conceder-lhe
apenas efeitos prospectivos.

Nesse sentido, confira-se a passagem do voto condutor da lavra do Ministro Gilmar Mendes, a seguir:

 

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo
termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para
os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5
anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição,
com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo
prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento (STF - ARE/709212 - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - Rel. Ministro Gilmar Mendes - DJET 235 - Publicado em 01/12/2014). (Grifei).

 

Assim, constando que, no presente caso, o prazo de prescrição já se encontrava em curso antes da decisão proferida pelo STF, datada
de 01.12.2014, que alterou o prazo prescricional da cobrança dos depósitos do FGTS, deve-se aplicar o prazo prescricional de 30 anos a contar do termo inicial, ou 5
anos, a partir da publicação do julgamento do Supremo, considerando-se o que ocorrer primeiro.

Portanto, a prescrição a ser aplicada ao presente caso, considerando a modulação dos efeitos da decisão do STF no ARE-709212/DF, é
a prescrição trintenária, pelo que não merece reforma a sentença de piso, no particular.

 

Da Isenção no Recolhimento das Custas e Depósito Recursal.
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A recorrente requer, com base na Súmula nº 17 deste Regional, que lhe sejam concedidos os privilégios inerentes à Fazenda Pública no
que tange à isenção no recolhimento das custas e depósito recursal.

Os questionamentos carecem de interesse recursal, eis que a decisão prolatada pelo juízo a quo já os observou, in litteris (id. 3b1a0d3, p.
5):

 

Custas processuais, a cargo da parte reclamada, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), calculadas sobre R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), valor arbitrado provisoriamente à condenação e dispensado, em face da Súmula 17 deste E. TRT 13ª Região. (destaquei)

 

Dessa forma, nada a deferir.

 

Dos Juros de Mora Aplicáveis à Fazenda Pública

Alega a reclamada que, devem ser aplicados os juros de 0,5% ao mês, ante o reconhecimento de que possui idênticas prerrogativas
àquelas conferidas à Fazenda Pública, conforme dispõe a Lei n° 9.494/97.

Assiste razão à recorrente.

Concedidos à demandada os privilégios destinados à Fazenda Pública, devem ser aplicados os juros previstos no artigo 1º-F da Lei nº
9.494/97, a partir da vigência da Medida Provisória nº 2.180-35/2001, em setembro de 2001 até a data de 29.06.2009, observando-se, a contar de 30.06.2009, os juros
aplicáveis à caderneta de poupança, conforme nova redação dada ao dispositivo pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009. Nesse sentido, tem-se posicionado o TST, in
verbis:

 

I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.

PROCESSO ELETRÔNICO - EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. ECT. Constatada possível violação do art. 5º, II, da
Constituição Federal, merece provimento o Agravo de Instrumento para determinar o processamento do Recurso de Revista. II -
RECURSO DE REVISTA. PROCESSO ELETRÔNICO - EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. ECT. A questão relativa ao
percentual diferenciado de juros de mora a incidir nos créditos trabalhistas em execução contra a Fazenda Pública não
comporta maiores discussões no âmbito desta Corte Superior, em face do entendimento consubstanciado na Orientação
Jurisprudencial 7 do Tribunal Pleno, no sentido de que se aplica o percentual previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, a partir
da vigência da Medida Provisória nº 2.180-35/2001, em setembro de 2001 até a data de 29/06/2009, observando-se a contar de
30/06/2009 os juros aplicáveis à caderneta de poupança, considerando a nova redação dada ao dispositivo pelo artigo 5º da Lei
nº 11.960/2009. Recurso de Revista conhecido e parcialmente provido. (RR - 279485-80.2009.5.12.0005 , Relator Ministro: Márcio Eurico
Vitral Amaro, Data de Julgamento: 15/08/2012, 8ª Turma, Data de Publicação: 17/08/2012) (...) Quantificação em liquidação de sentença
por cálculos, mais juros e correção monetária, observando-se o disposto nas Súmulas 368 e 381 do TST quanto ao tema. Caberá à ECT
subministrar todos os meios necessários ao acertamento, sob as penas de aplicação do disposto no art. 475-B, §§ 1º a 3º,
subsidiariamente aplicável ao caso.(..) A ECT é isenta quanto a custas e depósito recursal. (Destaca-se).

 

Sublinhe-se, por imprescindível, a declaração da prescrição quinquenal tendente a fulminar os pleitos anteriores a 14.07.2012, o que
torna inócua a regulação da taxa de juros moratórios de meio por cento ao mês no que se refere ao período compreendido entre setembro de 2001 e 29 de junho de
2009.

Desse modo, há de se reconhecer apenas o direito da recorrente no que se refere aos juros aplicáveis à caderneta de poupança,
observado o período imprescrito (nova redação dada ao dispositivo pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009), residindo nesse ponto particular a necessária reforma da
decisão de primeiro grau, ora determinada.

 

Conclusão

Isso posto, dou parcial provimento ao recurso ordinário da reclamada, para: excluir da condenação o pagamento dos reflexos do auxílio-
alimentação sobre adicional de insalubridade, repouso semanal remunerado e sobre a gratificação por tempo de serviço; e determinar que sejam aplicados os juros
aplicáveis à caderneta de poupança no período imprescrito, considerando a nova redação dada ao dispositivo pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009.

 

RECURSO DO RECLAMANTE

 

Do Regime de Execução por Precatórios

O reclamante recorre a esta Corte, pleiteando a inaplicabilidade à CAGEPA dos privilégios da Fazenda Pública, no que diz respeito à
execução por regime de precatórios. Para tanto, aduz que, por ser a CAGEPA, uma empresa de Sociedade de Economia Mista, o Supremo Tribunal Federal já decidiu
que as empresas assim constituídas, não gozam dos privilégios da Fazenda Pública.

Por consectário lógico do quanto decidido no recurso da reclamada, resta prejudicado o pleito.

 

Dos Honorários Advocatícios

O recorrente requer a condenação da reclamada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sem razão.

Primeiramente, cumpre destacar que, com a vigência da Lei n. 13.467/2017 (reforma trabalhista), os honorários advocatícios, no âmbito
da Justiça do Trabalho, sofreram uma grande reformulação, e passaram a ser devidos de forma recíproca, pela mera sucumbência, como ocorre no processo comum.
Vejamos:
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Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5%
(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

 

Nesse caminhar, é importante esclarecer que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem uma natureza híbrida, tendo, ao
mesmo tempo, caráter de direito material, pois se trata de um crédito alimentar, assim como caráter processual, pois decorre da atuação do advogado no processo,
sendo reconhecido na sentença, com base na proporção da sucumbência das partes.

Destarte, as novas normas de direito processual, como sabemos, após o prazo da vacatio legis, entram em vigor de imediato, inclusive
em relação aos processos em andamento, respeitando os atos processuais já praticados, em atenção à teoria do isolamento dos atos processuais.

Entretanto, nos casos dos honorários advocatícios, diante da sua natureza peculiar, entendo que a teoria acima não deve ser aplicada.

Explico.

O autor, quando do ajuizamento da reclamatória, nos termos da legislação vigente naquele momento, tinha consciência que, caso os
honorários fossem deferidos, nos termos da Súmula n. 219 do C. TST, somente poderiam ser beneficiados, não se cogitando da possibilidade de também serem
condenados, mesmo que parcial a condenação.

Com a entrada em vigor da nova legislação, como já destacado, os honorários passaram a ser devidos de forma recíproca, pela mera
sucumbência, na proporção da condenação. Ou seja, com a alteração legislativa, a regra do jogo mudou, quando a partida já havia sido iniciada, já que o reclamante,
quando sucumbente total ou parcialmente, também passou a arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, hipótese essa que não se cogitava.

Dessa forma, a aplicação imediata da nova legislação, no ponto, acarretaria decisões surpresas, em uma total violação ao princípio da
lealdade processual e da boa-fé na condução do processo.

Então, no particular, relativamente aos honorários advocatícios, entendo que a nova legislação só deve ser aplicada aos processos
interpostos após a vigência da norma, devendo aqueles já ajuizados seguirem o entendimento anteriormente consolidado.

No caso em análise, deve ainda ser aplicado o entendimento de que a condenação em honorários advocatícios na Justiça do Trabalho
não decorre pura e simplesmente da sucumbência, impondo-se, para sua concessão, o preenchimento, pelo empregado, dos requisitos da Lei nº 5.584/70, e Súmulas
nº 219 e 329 do TST.

No caso dos autos, o autor encontra-se assistido por advogado particular, de modo que não há que se falar em responsabilização da
reclamada pela verba honorária. Primeiro, por absoluta falta de previsão legal de transferência da obrigação contraída pelo autor ao firmar o contrato particular de
honorários e, em segundo lugar, em razão da ausência da assistência sindical.

Nesse contexto, nada a reformar.

 

Conclusão

Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ordinário do reclamante.

 

 

Acórdão
ACORDA a C. 1ª TURMA do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, em Sessão Ordinária de Julgamento realizada em 06/12/2017, no Auditório Ministro
Fernando Nóbrega, com a presença de Suas Excelências os Senhores Desembargadores Paulo Maia Filho (Presidente), Leonardo Trajano (Relator) e a
Senhora Juíza Margarida Alves de Araújo Silva, bem como de Sua Excelência o Senhor Procurador do Trabalho Dr. Márcio Roberto de Freitas Evangelista,
por unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR de não conhecimento do Recurso Ordinário da reclamada, por deserção, suscitada no Recurso Ordinário e nas
contrarrazões do reclamante; por unanimidade, preliminarmente, DEFERIR, à reclamada, a desnecessidade da obrigação de efetuar o recolhimento das
custas processuais e do depósito recursal, requerida em seu Recurso Ordinário; por unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR de não conhecimento do
Recurso Ordinário da reclamada, por ofensa ao Princípio da Dialeticidade, suscitada em contrarrazões pelo reclamante; MÉRITO; EM RELAÇÃO AO
RECURSO DA RECLAMADA: por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Ordinário para: excluir da condenação o pagamento dos reflexos do
auxílio-alimentação sobre adicional de insalubridade, repouso semanal remunerado e sobre a gratificação por tempo de serviço; e determinar que sejam
aplicados os juros aplicáveis à caderneta de poupança no período imprescrito, considerando a nova redação dada ao dispositivo pelo artigo 5º da Lei nº
11.960/2009 ; EM RELAÇÃO AO RECURSO DO RECLAMANTE: por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. Custas reduzidas, pela
reclamada, porém dispensadas em face da Súmula n. 17 deste Regional.
 
Obs.: Sua Excelência o Senhor Desembargador Carlos Coelho de Miranda Freire, não participa deste julgamento nos termos do RITRT13ª.
Convocada Sua Excelência a Senhora Juíza Margarida Alves de Araújo Silva, Titular da 1ª VT desta Capital, para substituir Sua Excelência a Senhora
Desembargadora Ana Maria Madruga, em gozo de férias regulamentares.
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