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EMENTA

AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  CLÁUSULA  DE  CONVENÇÃO
COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.  Na esteira da
jurisprudência do col. TST, além do Ministério Público do Trabalho,
os sindicatos que sofrerem prejuízo à sua esfera jurídica podem
ajuizar ação para declaração de nulidade de cláusula convencional
coletiva  que  viole  a  liberdade  individual,  coletiva  ou  os  direitos
individuais indisponíveis dos trabalhadores.

RELATÓRIO

Trata-se  de ação  anulatória  de  cláusula  de convenção ajuizada

pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL AFFONSO HELIODORO (SQN 111, bloco D,

Brasília-DF),  pretendendo  a  anulação  da  cláusula  quinquagésima  terceira  da  Convenção

Coletiva  de Trabalho  firmada entre  o  SINDICATO DOS CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS E

COMERCIAIS  DO  DISTRITO  FEDERAL  -  SINDICONDOMÍNIO  e  o  SINDICATO  DOS

TRABALHADORES  EM  CONDOMÍNIOS  RESIDENCIAIS,  COMERCIAIS,  RUAIS,  MISTOS,

VERTICAIS E HORIZONTIAIS DE HABITAÇÕES EM ÁREAS ISOLADAS, CONDOMÍNIOS DE

SHOPPING  CENTER  E  EDIFÍCIOS,  ASCENSORISTAS  DE  CONDOMÍNIIOS,

TRABALHADORES EM EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRABALHADORES EM PREFEITURAS DE

SETORES,  QUADRAS  E  ENTREQUADRAS  DO  DISTRITO  FEDERAL  -  SEICON,  com

vigência para o período de 2016/2017.
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Por meio da decisão de id.  E445cc1 (pg.  74/82,  pdf),  indeferi  a

tutela de urgência postulada.

O SEICON-DF ofereceu contestação na peça de ID 44fd1bb (pg.

101/103, pdf) suscitando preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, por entender tratar-se de

matéria exclusiva do Ministério Público e preliminar de conexão com outras ações já em curso

na Justiça do Trabalho.

O  SINDICONDOMINIO-DF  ofereceu  contestação  por  meio  da

petição de ID d995fd9 (pg. 240/253, pdf), também suscitando preliminar de ilegitimidade ativa

ad causam.

O  autor  apresentou  réplica  conforme  peça  de  ID  19ec400  (pg.

258/262, pdf).

Razões  finais  oferecidas  pelo  SEICON-DF  no  id  9d9b59c  (pg.

268/270, pdf) e pelo SINDICONDOMINIO-DF no id b670552 (pg. 271/272, pdf).

O  Ministério  Público  do  Trabalho,  em  sua  manifestação  de  ID

4a9025,  da  lavra  do  Procurador  ADÉLIO  JUSTINO  LUCAS,  opina  pela  acolhimento  da

preliminar de ilegitimidade ativa, com a extinção do processo sem resolução do mérito nos

termos do art. 485, VI do NCPC.

É o relatório.

ADMISSIBILIDADE

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.

Os Sindicatos/réus arguem que a empresa autora não teria legitimidade para figurar no

polo ativo da presente ação, porquanto, segundo alegam, o art. 83, IV, da Lei Complementar n. 75/93,

atribui ao Ministério Público a legitimidade ativa para o questionamento da validade de cláusula coletiva

por meio de ação anulatória.

Na hipótese dos autos, o CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RESIDENCIAL AFFONSO

HELIODORO (SQN 111, bloco D, Brasília-DF),  pretende a anulação da Cláusula 53º da Convenção

Coletiva  de  Trabalho  firmada  entre  o  Sindicatos  patronal  e  profissional,  sob  a  alegação  de  que  os

sindicatos réus criaram, sem previsão legal, uma taxa compulsória a ser recolhida pelos condomínios em

favor do sindicato dos empregados, extrapolando a limitação prevista nos artigos 578 da CLT e 8º, inciso

IV, da CF, que criam a contribuição sindical e a contribuição confederativa.

https://pje.trt10.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/...

2 de 6 26/09/2016 09:04



De fato, a Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, em seu art. 83, IV, atribuiu

legitimidade ao Ministério Público do Trabalho para propor as ações cabíveis para declaração de nulidade

de cláusula de contrato, acordo coletivo ou convenção coletiva que viole as liberdades individuais ou

coletivas ou os direitos individuais indisponíveis dos trabalhadores. Referido artigo dispõe, verbis:

Art.  83.  Compete  ao  Ministério  Público  do  Trabalho  o  exercício  das  seguintes
atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho:

(...)

IV - propor as ações cabíveis para declaração de nulidade de cláusula de contrato,
acordo coletivo ou convenção coletiva que viole as liberdades individuais ou coletivas
ou os direitos individuais indisponíveis dos trabalhadores; (...)"

Logo,  o  Condomínio/autor  não  possui  legitimidade  ativa  para  pleitear  anulação  da

cláusula Coletiva,  norma de aplicação genérica no âmbito da categoria que representam as entidades

sindicais, abrangendo todos os condomínios residenciais, comerciais, rurais e mistos do Distrito Federal.

Esse é o entendimento dessa e. 1ª Seção Especializada, já expresso em caso similar no

voto  da  Desembargadora  Márcia  Mazoni  Cúrcio  Ribeiro  (AACC  000266-32.2013.5.10.0000),  assim

ementado:

"AÇÃO  ANULATÓRIA.  CONVENÇÃO  COLETIVA  DE
TRABALHO.ILEGITIMIDADE  ATIVA  AD  CAUSAM.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSOSEM  RESOLUÇÃO DO MÉRITO.  A  lei  confere  ao  Ministério
Público do Trabalho a legitimidade para propor ação anulatória de instrumento
coletivo autônomo, pois compete a ele atuar na defesa da ordem jurídica que
assegura  direitos  fundamentais  e  indisponíveis  aos  trabalhadores.  Tal
legitimidade, porém, não é exclusiva, cabendo aos sindicatos ou às empresas
signatárias do instrumento apontado como inválido, a defesa dos interesses
coletivos da categoria. Isso ocorre em casos excepcionais,como quando ficar
comprovado vício de vontade ou alguma das hipóteses do art. 166 do CCB.
Não obstante, a empresa, atuando na defesa de interesses próprios, de forma
individual,  não  é  parte  legítima  para  ajuizar  ação  anulatória  visando  à
declaração  da  nulidade  de  convenção  coletiva  de  trabalho,  em  face  da
natureza  dos  direitos  envolvidos  -  direitos  coletivos  da  categoria.  Julga-se
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do
CPC.  Processo  extinto  sem  resolução  do  mérito."  (TST/RO  -
15600-05.2009.5.08.0000,  Rel.  Min.Maurício  Godinho  Delgado,  DEJT
23/03/2012). Ação extinta sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, na
forma do art. 485, VI, do Novo CPC." ( AACC 000266-32.2013.5.10.0000, 1ª
Seção  Especializada,  Relatora  Desembargadora  Márcia  Mazoni  Cúrcio
Ribeiro, julgado em 16.08.2016)

Como bem ressaltado pelo i. Representante do Ministério Público, "(...)  o único

remédio à salvaguarda dos seus interesses seria a propositura de ação individual perante a Vara do Trabalho, com

pedidos adstritos à sua área de interesse, conforme disposição expressa da SDC do Col. TST:
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RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO ANULATÓRIA. CONVENÇÃO COLETIVA
DE  TRABALHO  FIRMADA  ENTRE  SINDICATOS  PROFISSIONAL  E
ECONÔMICO.  AÇÃO  DE  CARÁTER  INDIVIDUAL  AJUIZADA  PELA
EMPRESA PERANTE O JUÍZO DA VARA DO TRABALHO. A jurisprudência
desta SDC é no sentido de que a legitimidade para o ajuizamento de ação
anulatória  de  convenção  coletiva  está  adstrita  ao  Ministério  Público  do
Trabalho,  consoante  previsA  jurisão  legal  (art.  83,  IV,  da  LC  75/93),  e,
excepcionalmente, aos sindicatos convenentes e às empresas signatárias (no
caso de acordo coletivo), quando demonstrado vício de vontade ou alguma
das hipóteses do art.  166 do CCB. Nesse sentido, a empresa, atuando na
defesa de interesses próprios, de forma individual, não é parte legítima para
ajuizar, perante o Tribunal Regional, ação em que pretenda a declaração de
nulidade de cláusulas ou da própria convenção coletiva de trabalho, em face
da natureza dos direitos envolvidos  -  direitos coletivos da categoria.  Nada
obstante,  a  jurisprudência  desta  SDC  também  entende  que  a  entidade
empresarial, por meio de ação individual perante o Juízo da Vara do Trabalho,
pode postular a ineficácia de convenção coletiva em relação a si, desde que
calcada em algum vício grave na constituição do instrumento normativo. No
caso concreto, a Fundação Autora propôs ação individual, perante o Juízo da
Vara  do  Trabalho,  pretendendo  a  declaração  de  ineficácia  da  convenção
coletiva  com  efeitos  restritos  às  relações  de  trabalho  em  seu  âmbito.
Fundamentou o pedido na ausência de requisito formal previsto na CLT para a
celebração da convenção coletiva, qual seja, a ausência de convocação para
a assembleia geral que deveria ser realizada para esse fim (art. 612 da CLT).
Com efeito, a entidade empresarial não pretende que os efeitos da decisão
repercutam  nas  relações  de  trabalho  mantidas  por  outros  membros  da
categoria  econômica,  de  maneira  global  e  generalizada.  Trata-se  de  ação
individual  em  busca  de  declaração  judicial  com  alcance  restrito  à  própria
empresa. Nesse contexto, reconhece-se a legitimidade da Parte para ajuizar a
ação individual perante o Juízo da Vara do Trabalho, devendo ser remetido os
autos ao juiz de 1º grau para averiguar se, de fato, há defeito procedimental
tão grave a ponto de impedir  a incidência do instrumento negocial sobre o
membro isolado da categoria econômica, sabendo, contudo, que, no campo
do Direito Coletivo do Trabalho, o Poder Judiciário não deve privilegiara forma
em detrimento dos objetivos maiores enfocados pela negociação coletiva do
trabalho, seus interesses e princípios do próprio Direito Coletivo do Trabalho.
Por  oportuno,  cabe  aduzir  que,  no  Direito  do  Trabalho,  a  dinâmica  de
interpretação  e  solução  dos  conflitos  sempre  deve  vir  acompanhada  do
devido enfoque na prevalência dos valores e  princípios  essenciais  a  esse
ramo jurídico: os valores sociais preponderam sobre os valores particulares,
os valores coletivos sobre os valores individuais. Recurso ordinário provido.
(RO  -  96-71.2013.5.06.0000,  Relator  Ministro:  Mauricio  Godinho  Delgado,
Data  de  Julgamento:  13/04/2015,  Seção  Especializada  em  Dissídios
Coletivos, Data de Publicação: DEJT 24/04/2015)" (id 40a9025, pg. 285, pdf)

Nesse entendimento, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e

extingo o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI do NCPC.

Conclusão da admissibilidade

Por tais razões, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa arguida

pelos sindicatos/réus em sede de contestação e extingo o processo sem resolução de mérito,

na forma do disposto no art. 485, VI do NCPC.

https://pje.trt10.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/...

4 de 6 26/09/2016 09:04



Conclusão do recurso

Pelo  exposto,  acolho  a  preliminar  de  ilegitimidade  ativa  arguida

pelos sindicatos/réus em sede de contestação e extingo o processo sem resolução do mérito

nos termos do art. 485, VI do NCPC, nos termos da fundamentação.

Custas pelo autor, no importe de R$ 34,50, calculadas sobre R$

1.728,00, valor dado à causa.

Honorários advocatícios pelo autor, no importe de 15% calculados

sobre o valor dado à causa.

É o meu voto.

ACÓRDÃO

Por tais fundamentos,

ACORDAM  os  Desembargadores  da  egr.  Primeira  Seção

Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, por unanimidade, aprovar o

relatório, acolher a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelos sindicatos/réus em sede de

contestação e extinguir o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI do

NCPC, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Custas pelo autor, no importe

de R$34,50, calculadas sobre R$1.728,00, valor dado à causa. Ementa aprovada.

Brasília, 20 de setembro de 2016.

Assinatura

MARIA REGINA MACHADO GUIMARÃES
Desembargadora do Trabalho

Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO
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