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STF restringe decisão em ação coletiva a filiados d e 
associação  
 
Por Beatriz Olivon 
O Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que decisão em ação coletiva ordinária 
proposta por associação vale apenas para aqueles que eram filiados na época em que o 
processo foi ajuizado. O tema foi julgado com repercussão geral e, portanto, deverá ser 
seguido pelas demais instâncias.  
 
Partes interessadas no julgamento em lados opostos, tanto o Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor (Idec) quanto a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) se mostraram 
satisfeitos com o resultado. No entanto, com interpretações opostas sobre o impacto da 
decisão em ações civis públicas.  
 
Segundo o Idec, com esse julgamento, os bancos tentavam restringir o alcance de decisão 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) favorável à correção de valores em poupanças pelos 
expurgos inflacionários de planos econômicos, tema que ainda será enfrentado pelo 
Supremo.  
 
No processo analisado ontem, a Associação dos Servidores da Justiça Federal no Paraná 
(Asserjuspar) tentou reformar decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região.  
 
O processo tratava de pedido de devolução de valores de Imposto de Renda descontados 
sobre férias não usufruídas.  
 
Para o TRF, pela Lei nº 9.494, de 1997, os efeitos do julgamento abrangeriam apenas 
quem, na data em que a ação foi proposta, tivesse domicílio na competência territorial do 
órgão.  
 
Por isso, para a execução da sentença, exigiuse que fosse apresentada documentação 
que comprovasse filiação do associado até a data em que a ação foi proposta.  
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No STF, a maioria acompanhou o voto do relator, ministro Marco Aurélio, que defendeu a 
filiação prévia. Ele declarou constitucional o artigo 2A da Lei nº 9.494, de 1997, que 
estabelece o alcance dos efeitos de ações coletivas propostas por entidade associativa 
contra a Fazenda Pública.  
 
No voto, o ministro afirmou que, além de não atuar em nome próprio, a associação 
persegue os interesses de filiados. Por isso, precisa de autorização de cada associado ou 
de assembleia.  
 
O relator disse não ver como seria possível, na fase de realização do título executivo 
judicial, alterálo para incluir pessoas que não foram apontadas inicialmente como 
beneficiárias da ação de conhecimento e não autorizaram a associação a atuar. O voto 
vencedor foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Gilmar Mendes e 
Cármen Lúcia.  
 
O ministro Ricardo Lewandowski divergiu. Para ele, não seria adequado obrigar cada 
pessoa a ajuizar uma ação individualmente, tendo em vista sua fragilidade ante a parte 
contrária. De acordo com o ministro, a lei não pode limitar uma garantia constitucional 
ligada ao acesso à Justiça. "A garantia de acesso à Justiça, sobretudo aos mais pobres, 
tem que passar pela ação coletiva", disse.  
 
Os ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin acompanharam parcialmente o relator 
e a divergência, respectivamente. Marco Aurélio explicou que seu voto não trata de ação 
civil pública, mas de ação coletiva ordinária.  
 
No entanto, não acrescentou essa diferenciação na tese, como havia proposto o ministro 
Ricardo Lewandowski. Enquanto a ação civil pública trata de uma coletividade 
indeterminada, a ação coletiva ordinária abrange um grupo específico.  
 
Esse é o ponto que parece dividir Febraban e Idec. De acordo com o instituto, como a tese 
fala apenas de ações coletivas ordinárias, a decisão não atinge poupadores que, com 
base em ação civil pública do Idec, buscam na Justiça a correção de depósitos por 
expurgos inflacionários dos planos econômicos. "Entendo que, com a apreciação do STF 
estão intactas as ações do Idec", afirmou por nota a entidade.  
 
O advogado da Febraban, Rafael Barroso Fonteles, limitouse a dizer que o julgamento 
detalhou uma limitação que já havia sido imposta em 2014. Em repercussão geral, o STF 
decidiu que, em ações propostas por entidades associativas, apenas os associados que 
tenham dado autorização expressa para a propositura poderão executar o título judicial. 
Para os bancos, a decisão não exclui ação civil pública.  
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No julgamento foi fixada a seguinte tese: "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a 
partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de 
interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição 
do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura de 
demanda, constantes de relação juntada à inicial do processo de conhecimento".  
 
O ministro Luís Roberto Barroso se declarou impedido. Os ministros Dias Toffoli e Celso 
de Mello não participaram da sessão. 
 
 
 

DESTAQUES 
 
Fracionamento de férias  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) rejeitou recurso de um economista da Companhia 
Paranaense de Energia (Copel) contra decisão que afastou o pagamento em dobro de dois 
períodos de férias que foram usufruídas de forma parcelada.  
 
A decisão é da 6ª Turma (RR20532.2012.5.09. 0002). No caso julgado, o acordo coletivo 
de trabalho vigente na época admitia o fracionamento das férias a empregados com mais 
de 50 anos, como o economista, e havia um pedido dele por escrito nesse sentido.  
 
O direito a 30 dias de férias, concedidas de uma só vez, está previsto no artigo 134, 
parágrafo 2º, da CLT  que impede, desde 1977, o fracionamento para trabalhadores com 
mais de 50 ou menos de 18 anos. Na reclamação trabalhista, o economista alegou que foi 
obrigado a dividir as férias e pedia o pagamento em dobro dos períodos aquisitivos de 
2006 a 2009.  
 
Deferido o pedido na primeira instância, a Copel recorreu. Alegou que a norma coletiva, 
firmada com o sindicato da categoria, previa hipótese de fracionamento em dois períodos 
se fosse de interesse dos trabalhadores, mediante requerimento por escrito, o que foi feito 
pelo trabalhador.  
 
O argumento foi aceito pelo TRT do Paraná. 
 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 11/05/2017) 
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Com a inflação controlada, reajustes nominais de sa lários 
serão menores 
 
A combinação de preços em queda com a alta taxa de desemprego fará com que os rendimentos 
trabalhadores tenham correções mais baixas do que e m anos anteriores, afirmam especialistas 
 

 
 
São Paulo - O cenário de inflação mais controlada deve produzir reajustes nominais 
menores nos salários dos trabalhadores em 2017 e 2018, do que aqueles ocorridos entre 
os anos de 2004 e 2014, período em que os dissídios coletivos tiveram aumentos reais 
(acima da inflação) mais robustos. 
 
Para especialistas, este é um fator novo na atividade econômica do País. A análise foi 
lançada pelo ex-economista-chefe do Bradesco Octávio de Barros, que agora comanda o 
Instituto República. Em evento do Ibmec neste ano, ele avaliou que a queda dos preços no 
Brasil deve modificar a dinâmica das negociações salariais. 
 
Ele comentou que, no terceiro trimestre de 2017, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) deve se encontrar abaixo do centro da meta de inflação, impactando as campanhas 
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salariais que ocorrem no período. Sindicatos que representam os bancários e 
comerciários, por exemplo, têm a sua data-base em setembro e outubro. 
 
No acumulado em 12 meses até abril, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC, 
que é a referência base para os dissídios) registra uma variação positiva de 3,99%. Já o 
IPCA está marcando alta de 4,08% no período e a expectativa do mercado é que o índice 
feche 2017 com alta de 4,01%. Para 2018, a projeção é elevação de 4,39% na inflação. 
 
Para o técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese) Luis Ribeiro, a inflação menor "aumenta um pouco" as chances de correções 
salariais acima da inflação. Porém, ele vê com ressalvas este novo cenário. 
 
"Olhando a taxa de inflação isoladamente, é possível concluir que as negociações salariais 
serão mais fáceis para os trabalhadores. Mas sabemos que isto não ocorre isoladamente.  
 
A atividade econômica recessiva e o alto nível de desemprego retiram o poder de 
barganha dos trabalhadores na mesa de negociação", contrapõe Luis Ribeiro, do Dieese. 
 
"Em 2016, por exemplo, a inflação já estava em processo de declínio, mas isso não se 
refletiu em um crescimento no número de negociações que tiveram aumento real.  
 
Para muitas categorias foi possível repor, no mínimo, a inflação, algo que nem havia 
ocorrido com tanta força em 2015. Já foi uma melhora diante da conjuntura ruim. Para este 
ano, o cenário tende a ser semelhante ou um pouco melhor", acrescenta ele. 
 
Já a pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Maria Andréia 
Parente avalia que a combinação de inflação baixa com alta taxa de desemprego deve 
produzir reajustes nominais menores do que em anos anteriores.  
 
"Reajuste nominal é o quanto de fato o seu salário está aumentando. Se você tem um 
aumento de 6%, mas nos últimos 12 meses, a inflação foi de 4%, você teve um aumento 
real de 2%, mas o nominal é de 6%", ilustra Maria Andréia. 
 
"Durante os anos 2000 e até 2012, 2013, os trabalhadores conseguiram reajustes 
nominais bem maiores. Pois, com o mercado de trabalho aquecido, eles tinham maior 
poder de barganha para, além de repor a inflação passada, conquistar um aumento 
adicional em seus salários", diz ela.  
 
"Os trabalhadores ganham força quando há poucas pessoas disponíveis para trabalhar, o 
que faz as empresas aceitarem correções salariais maiores", complementa a 
pesquisadora. 
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Mudança de patamar 
 
No entanto, o cenário para este ano e para 2018 é outro. Com a perspectiva de inflação 
mais baixa e menor poder de negociação dos sindicatos, os reajustes nominais serão 
menores do que no passado. O lado positivo disso, pontua Maria Andréia, será a folga no 
orçamento das pessoas que não foram desempregadas pela crise. 
 
"O ambiente de inflação baixa é muito menos hostil para o trabalhador que conseguiu se 
manter empregado. Essa inflação dá uma folga no orçamento familiar", destaca ela. 
 
"Os alimentos foram o principal grupo que puxou para baixo os índices de preços. Eles [os 
alimentos] compõem uma boa parte do orçamento familiar, o que significa que, quando os 
seus preços caem, o trabalhador vai poder utilizar a sua renda para consumir outros bens 
e serviços", diz. 
 
Para a pesquisadora do Ipea, outro impacto positivo da inflação mais controlada é o efeito 
sobre a taxa básica de juros (Selic). "A inflação baixa possibilita ao Banco Central ter uma 
política de corte de juros mais rápida e intensa.  
 
Isso reduz o custo do crédito, incentivando as empresas a tomarem empréstimos para 
investir, movimento que, por sua vez, gera emprego e renda. A inflação baixa gera um 
círculo virtuoso", conclui Maria Andréia. 
 
Dissídios anteriores 
 
No ano passado, apenas 19% das negociações salariais resultaram em aumentos acima 
do INPC. Em 2015, este percentual chegou a 51%. Ainda no ano de 2016, cerca de 44% 
dos reajustes tiveram valor igual à variação do índice de inflação e os demais 37% ficaram 
abaixo.  
 
Entre 2005 e 2014, o percentual de negociações com aumento real nunca foi inferior a 
70%; e, se excetuados os anos de 2005, 2008 e 2009, nunca inferior a 86%. 
 
Em 2016, também houve intensificação no crescimento dos reajustes salariais parcelados, 
o que já havia sido observado em 2015. Entre 2008 e 2013, os reajustes salariais 
aplicados em mais de uma parcela oscilavam em uma proporção que variava entre cerca 
de 4% e 5%. 
 
Paula Salati 
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Inflação menor e desemprego baixam projeção de diss ídios 
 
- O cenário de inflação mais controlada deve levar a reajustes nominais menores nos 
salários dos trabalhadores em 2017 e 2018, comparados aos de 2004 e 2014, segundo 
especialistas ouvidos pelo DCI. 
 
Os dissídios coletivos tiveram aumentos reais (acima da inflação) mais robustos na década 
terminada em 2014. Para especialistas, este é um fator novo na atividade econômica do 
País.  
 
A análise foi feita pelo ex-economista-chefe do Bradesco Octávio de Barros, que agora 
comanda o Instituto República.  
 
Em evento do Ibmec neste ano, ele avaliou que a queda dos preços no Brasil deve 
modificar a dinâmica das negociações salariais. 
 
No terceiro trimestre de 2017, segundo ele, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) deve se encontrar abaixo do centro da meta de inflação, impactando as campanhas 
salariais que ocorrem no período.  
 
Sindicatos que representam os bancários e comerciários, por exemplo, têm a sua data-
base marcada para setembro e outubro. 
 
No acumulado em 12 meses até abril, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC, 
que é a referência base para os dissídios) registra variação positiva de 3,99%.  
 
Já o IPCA está marcando alta de 4,08% no período e a expectativa é que o índice feche 
2017 com alta de 4,01%.  
 
Para 2018, a projeção é elevação de 4,39% na inflação.  
 
Para o técnico do Dieese, Luis Ribeiro, a inflação menor "aumenta um pouco" as chances 
de correções salariais acima da inflação. 
 
 
 
 
 
(Fonte: DCI – 11/05/2017)  


