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- Substituição processual dos sindicatos

a) Posicionamento anterior do TST

SUM-310 SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO (cancelada)

I - O art. 8º, inciso III, da Constituição da República não assegura a substituição
processual pelo sindicato.

II - A substituição processual autorizada ao sindicato pelas Leis nºs 6.708, de
30.10.1979, e 7.238, de 29.10.1984, limitada aos associados, restringe-se às
demandas que visem aos reajuste salariais previstos em lei, ajuizadas até
03.07.1989, data em que entrou em vigor a Lei nº 7.788/1989.

III - A Lei nº 7.788/1989, em seu art. 8º, assegurou, durante sua vigência, a
legitimidade do sindicato como substituto processual da categoria.

IV - A substituição processual autorizada pela Lei nº 8.073, de 30.07.1990, ao
sindicato alcança todos os integrantes da categoria e é restrita às demandas que
visem à satisfação de reajustes salariais específicos resultantes de disposição
prevista em lei de política salarial.
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V - Em qualquer ação proposta pelo sindicato como substituto processual, todos
os substituídos serão individualizados na petição inicial e, para o início da
execução, devidamente identificados pelo número da Carteira de Trabalho e
Previdência Social ou de qualquer documento de identidade.

VI - É lícito aos substituídos integrar a lide como assistente litisconsorcial,
acordar, transigir e renunciar, independentemente de autorização ou anuência do
substituto.

VII - Na liquidação da sentença exequenda, promovida pelo substituto, serão
individualizados os valores devidos a cada substituído, cujos depósitos para
quitação serão levantados através de guias expedidas em seu nome ou de
procurador com poderes especiais para esse fim, inclusive nas ações de
cumprimento.

VIII - Quando o sindicato for o autor da ação na condição de substituto proces-
sual, não serão devidos honorários advocatícios.



Entidades sindicais: organização

b) Atual posicionamento

SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
HORAS EXTRAS. 1. No presente processo, o sindicato, atuando como substituto
processual, requer o pagamento de horas extras decorrentes da
descaracterização dos cargos denominados "gerente de pessoa jurídica" aos
empregados do reclamado em Foz do Iguaçu que ocuparam ou ocupam referidos
cargos, em afronta ao art. 224, §2º, da CLT. 2. No tema da legitimidade ativa ad
causam de sindicato que atua como substituto processual, esta Colenda Subseção
Especializada I manifesta entendimento na esteira de decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 210.029-3/RS, em
interpretação do alcance do art. 8º, III, da Constituição, no sentido de que os
sindicatos podem atuar como substitutos processuais de forma ampla e irrestrita,
seja para postular interesses e direitos coletivos, difusos, heterogêneos ou
individuais homogêneos, seja para atuar em favor de não associados, grupos
limitados ou mesmo para um único substituído. E-RR - 25300-
81.2009.5.09.0095. SDI-1, TST).
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OJ-SDI1-359 SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. LEGITIMI-DADE.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. A ação movida por sindicato, na qualidade de
substituto processual, interrompe a prescrição, ainda que tenha sido considerado
parte ilegítima “ad causam”.

OJ-SDI1-121 SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DIFERENÇA DO ADICIO-NAL
DE INSALUBRIDADE. LEGITIMIDADE. O sindicato tem legitimidade para atuar
na qualidade de substituto processual para pleitear diferença de adicional de
insalubridade.

Sindicato. Legitimidade para atuar como substituto processual. Direito
individual heterogêneo. Pedido de equiparação salarial em benefício de um
único empregado. Possibilidade. Art. 8º, III, da CF. O art. 8º, III, da CF
autoriza expressamente a atuação ampla dos entes sindicais na defesa dos
direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria
respectiva, de maneira irrestrita. Assim sendo, reconhece-se a legitimidade do
sindicato profissional para pleitear, na qualidade de substituto processual,
equiparação salarial em benefício de um único empregado, ainda que se trate de
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direito individual heterogêneo do substituído. Com esse entendimento, a SBDI-I,
por unanimidade, conheceu do recurso de embargos da reclamada, por
divergência jurisprudencial e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento.
Vencido o Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro. (TST. E- RR-990-
38.2010.5.03.0064, SBDI-I, rel. Min. Lelio Bentes Corrêa, 19.3.2015)

- Litispendência ação coletiva x individual

AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO INDIVIDUAL
AJUIZADA PELO EMPREGADO. LITISPENDÊNCIA. Firmou-se a jurisprudência
desta Corte Superior no sentido de que inexiste litispendência entre a ação
coletiva ajuizada por sindicado profissional, na qualidade de substituto
processual, e a ação individual proposta por empregado substituído, tendo em
vista a ausência da necessária identidade subjetiva. Precedentes desta Colenda
SBDI-1. Recurso de embargos conhecido e provido, no tema. (E-RR - 5800-
85.2008.5.22.0003 , Relator Ministro: Hugo Carlos Scheuermann, Data de
Julgamento: 05/02/2015, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data
de Publicação: DEJT 20/02/2015)
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Lei 8.078/90 (CDC). Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e
do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações
individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que
aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das
ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a
contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.


