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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

Proc. nº - ROT 0000253-48.2019.5.06.0351

Órgão Julgador : 1ª Turma

Relator : Desembargador Ivan de Souza Valença Alves

Recorrente : Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Correios Empreiteiras e Similares de
Comunicação de Logística Postal, de Correspondência Expressas Telegráficas, Concessionárias
Permissionárias, Coligadas e Subsidiárias da ECT no Estado de Pernambuco (SINTECT)

Recorrido : Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Advogados : Jose Livonilson de Siqueira e Benjamim Trajano Veloso Junior

Procedência : Vara do Trabalho de Garanhuns-PE

EMENTA

 

DANO MORAL COLETIVO. PEDIDO QUE PROCEDE EM FACE DAS
PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. A eminente Procuradora
Regional ao emitir seu parecer, a cujos fundamentos me reporto e adoto,
assinalou que ao "ajuizar a ação coletiva que deu azo ao presente processo,
pleiteando a indenização individual do dano moral experimentado, o
sindicato obreiro atua como substituto processual, pleiteando em nome
próprio o direito individual homogêneo de cada trabalhador atingido pela
irregularidade. Tutela de modo molecular as pretensões individuais, que
poderiam ser buscadas de modo isolado, atomizado, expediente autorizado
pelo artigo 8º, III, da Constituição Federal e pelo artigo 91 do Código de
Defesa do Consumidor, sendo que esse diploma também autoriza que,
posteriormente, os titulares de eventuais situações subjetivas reconhecidas
pela sentença genérica conferida pelo juízo competente venham a juízo
requerer a liquidação e execução do que lhes é devido (v. artigo 97 do
CDC). No caso em tela, tem-se o descompromisso da gestão regional da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a oferta de ambiente
minimamente salubre e condigno para os seus trabalhadores. Trata-se de
descumprimento de norma garantidora de direitos fundamentais do
trabalhador, conforme deflui do artigo 7º, XXII e XXVIIII, da
Constituição Federal, o que impõe o reconhecimento de que tais lesões
atingem de modo particularmente gravoso bens jurídicos caríssimos ao
trabalhador e à coletividade de empregados que labora na referida agência.
Embora o entendimento absolutamente dominante em nossa jurisprudência
seja no sentido de que a indenização por dano moral prescinde da
comprovação da dor, do sofrimento ou do abalo psicológico (vide,
exemplificativamente, o entendimento adotado pelo Tribunal Superior do
Trabalho no julgamento do Recurso de Revista
n.111500-75.2011.5.21.0002 e pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial n. 1.328.753/MG), não carece de tanta
sensibilidade o julgador para entender o quão desumano é ter que trabalhar
em meio a ratos e insetos, com fiação exposta, com tetos que desabam em
razão de infiltrações, paredes repletas de mofo e ainda sem direito a
banheiros e vestiários minimamente iluminados. Trata-se de situação
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vexatória e que nenhum trabalhador merece aguentar, ainda mais
considerando que labora para empresa pública, que dispõe de recursos
necessários, inclusive, para financiar campanhas de publicidade em
competições esportivas. Devida, portanto, a indenização do dano moral
experimentado por estes trabalhadores, sendo adequado o quantum de três
mil reais, indicado pelo sindicato obreiro". Recurso provido no particular.

RELATÓRIO

 

Vistos etc.

Recurso ordinário interposto por Sindicato dos Trabalhadores nas

Empresas de Correios Empreiteiras e Similares de Comunicação de Logística Postal, de Correspondência

Expressas Telegráficas, Concessionárias Permissionárias, Coligadas e Subsidiárias da ECT no Estado de

Pernambuco (SINTECT) contra a sentença proferida pela Vara do Trabalho de Garanhuns-PE, que julgou

procedente em parte a reclamação trabalhista em face Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

O recorrente opôs embargos declaratórios, os quais não foram acolhidos

conforme sentença de Id 6ae2a73.

O recorrente sustenta que o "recurso tem como objeto a reforma parcial da

sentença do Juízo Singular, nos seguintes termos: a) a condenação à reparação por danos morais

individuais na forma coletiva, em benefício dos obreiros que laboram na unidade; b) a condenação na

obrigação de fazer, como tutela inibitória, voltada para prevenir o ilícito, razão pela qual o eventual

cumprimento da obrigação de fazer, no decorrer da lide, não torna sem objeto a ação civil pública, nem

isenta a parte contrária na condenação; c) a antecipação dos efeitos parciais do mérito quanto à obrigação

de fazer". Pede provimento

Contrarrazões do recorrido (Id b16fe09).

O Ministério Público do Trabalho, por intermédio da Procuradora

Regional, Dra. Maria Ângela Lobo Gomes opinou pelo provimento do recurso. (Id b16fe09).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Voto.
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Louvo-me do bem fundamentado parecer da douta Procuradoria Regional

adotando seus fundamentos como razões de decidir:

  "O sindicato obreiro sinaliza irresignação no tocante a três capítulos da

sentença:

- No que trata da condenação ao pagamento de indenizações por danos

morais individuais requerida pelo substituto processual, a beneficiar os obreiros que trabalham na unidade

cujo meio ambiente de trabalho se reputou inadequado para o mourejo dos empregados;

- No que cuidou das obrigações de fazer impostas à recorrida, porquanto

entende que o cumprimento de tais exigências não retiraria o interesse de o sindicato pleitear a tutela

inibitória, porquanto seria a atuação voltada a impedir que a empresa reincida em tais ilicitudes;

- No que diz respeito à concessão de tutela de urgência, entendendo

necessária a implementação imediata da medidas que foram impostas à ECT.

Ao apreciar a demanda, o juízo de 1º grau consignou o seguinte (fls.

289/290):

'Requereu o autor que fosse determinado à requerida que realizasse obra

civil para conserto de paredes e teto da agência, para que se corrijam as infiltrações e consequentemente a

proliferações de agentes patológicos que são prejudiciais à saúde dos funcionários, além de reparos

elétricos, em especial a troca de lâmpadas e instalação de outras em locais onde não haja luminosidade

suficiente para o labor.

Bem como, realizar o conserto e manutenção dos ares condicionados ou

sua troca, em razão da elevação de temperatura no ambiente o tornando inadequado para o labor e

instalação desses equipamentos na área de expedição e encomendas.

Requerendo que todas estas providencias fossem deferidas em sede de

tutela, além do dano moral em razão dessas falhas.

O MPT opinou em parecer da lavra da douta procuradora Drª. Jailda

Eulídia da Silva Pinto.

Determinada diligencia ao oficial de justiça do juízo para que verificasse

in loco as alegações da exordial o mesmo lá compareceu certificando acerca do que presenciou e sobre as

informações prestadas no local, como segue:
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'a) a) Que os AC's do CDD estão todos em funcionamento, com exceção

da sala de expedição, onde existem 5 (cinco) aparelhos e apenas 2 (dois) estão funcionando. O gestor

apresentou um orçamento de conserto dos demais, que será realizado, segundo ele, no mês de junho;

b) Que existem luminárias mal fixadas e algumas com a fiação

exposta(vide imagens);

c) Que havia uma lâmpada queimada na copa e que o vestuário masculino

está todo sem energia. Quanto à troca de lâmpadas, os funcionários pontuaram que o procedimento é feito

através do Portal de Serviços Corporativos e que após a solicitação o serviço é realizado em torno de 15

(quinze) dias;

d) Que aparecem ratos numa área externa e numa espécie de almoxarifado,

onde existem coisas entulhadas. Nos demais departamentos não há ocorrência do aparecimento de

espécies do tipo, tampouco de baratas e demais insetos;

e) Que existem muitas paredes mofadas e com sinais de infiltrações

antigas (vide imagens). O teto da sala de treinamentos caiu recentemente devido a uma infiltração, mas já

foi reparado".

Considerando a certidão do oficial de justiça, tenho que assiste razão em

parte, ao requerido.

Assim, determino:

Que a requerida restabeleça no Centro de Distribuição Domiciliar de

Garanhuns, as condições salubres de trabalho consistindo em manter os ares-condicionados funcionando,

reparar a rede elétrica e reparar o telhado do prédio, inclusive proceder com a remoção do mofo das

paredes e dedetização para o controle de pragas, no prazo máximo de60 dias, sob pena de multa diária de

R$ 1000,00.

Prejudicada a análise dos demais pleitos em razão das medidas que já

foram adotadas ou estão em andamento.

Do Dano Moral:

Apesar das irregularidades descritas entendo que não houve efetivamente

um dano necessário de reparação, até porque, não vislumbra o juízo ato ilícito que enseje indenização. Se
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há dificuldades para os funcionários, muito maior o dano a imagem da requerida, que pelas imagens

trazidas aos autos pelo Sr. Oficial de justiça, demonstram a incapacidade de seus gestores de conduzir

uma empresa desta magnitude.'

Entendo que o recurso do sindicato obreiro merece guarida.

A tutela inibitória vindicada através da ação civil pública ajuizada pelo

sindicato não se resume apenas à correção de uma situação de ilicitude atual. Trata-se de técnica

processual que busca tutela específica, voltada ao passado, ao presente e também ao futuro, através da

imposição de obrigações de fazer e não fazer, as quais prescindem da demonstração da ocorrência do

dano, nos moldes do preconizado pelo parágrafo único do artigo 497 do Código de Processo Civil.

Nesta senda, a ação civil pública deve ser encarada não apenas como

instrumento de reparação ou de restituição à situação anterior, não se comprazendo apenas como perfil

tradicional de tutela jurisdicional. Busca-se, ao fim e ao cabo, garantir que o respeito às prescrições

normativas não seja episódico e discricionário, impondo-se ao sujeito que já demonstrou anterior

descompromisso com o ordenamento jurídico a obrigação de reparar os danos causados pela

inobservância das normas que o compõem e, doravante, respeitá-las.

Desse modo, a correção das irregularidades não possui o condão de

esgotar o escopo da tutela inibitória, porquanto restaria relegado ao oblívio a adequação do proceder do

indivíduo no futuro, objeto de igual ou maior relevo do que a mera remoção dos efeitos deletérios do

ilícito.

Processualmente, a utilidade do processo, um dos elementos do interesse

de agir, não seria fulminada pela correção de eventuais ilicitudes encontradas, vez que subsistiria a

necessidade de atrelar o comportamento do indivíduo aos ditames legais. Neste sentido é o tirocínio de

Raimundo Simão de Melo:

'A tutela inibitória é prestada por meio de ação de conhecimento e não se

liga nem é dependente de nenhuma outra ação dita principal. A sua natureza é preventiva, porque visa

impedir a prática, a repetição ou a continuação de um ilícito. Não se busca com ela a reparação do dano,

nem é pressuposto para o seu deferimento a existência de qualquer dano. O seu objetivo primordial é a

prevenção da prática, da continuação ou da repetição do ato ilícito, diferentemente da tutela ressarcitória,

na qual se precisa saber sobre o dano e quem deva suportar o seu custo.(...)

A tutela inibitória deve ser mantida pelo juiz mesmo na hipótese de o réu

demonstrar no processo o cumprimento de uma determinada obrigação de fazer ou não fazer, quer dizer, a

adequação da conduta empresarial não pode levar a extinção do processo sem julgamento do mérito,
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como em alguns casos tem acontecido, porque a empresa demonstra o cumprimento da obrigação hoje e

amanhã pode voltar a descumpri-la.

Neste caso, teria que ser ajuizada outra medida judicial, com perda de

tempo, de dinheiro e de atos processuais desnecessários (MELO, Raimundo Simão de. Ação Civil Pública

na Justiça do Trabalho. SãoPaulo: LTr, 2015. pp. 206/207).'

Vertendo tais considerações ao caso em tela, percebe-se que a sentença ora

vergastada está em descompasso com a melhor compreensão acerca da tutela inibitória, ao entender que

estaria 'prejudicada a análise dos demais pleitos em razão das medidas que já foram adotadas ou estão em

andamento'".

É necessário mais do que apenas reconhecer a necessidade de reparos

pontuais, diversos dos que já foram implementados pela empresa, como deferido pelo juízo. É imperiosa a

imposição de obrigações de fazer e não fazer à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, obviando a

possibilidade de, no futuro, a empresa reincidir em tais faltas, expondo a incolumidade física de seus

trabalhadores a risco.

Demais disso, não se pode descurar que a sentença em questão denegou o

pleito formulado pelo sindicato de implementação imediata das medidas vindicadas, o que expõe a

segurança e o conforto dos trabalhadores a injustificável dilação.

Conforme evidenciam a certidão de fls. 219 e as fotos constantes das fls.

26/40 e220/236, percebe-se a exposição dos trabalhadores a risco de choques elétricos, a sujidades, a

riscos biológicos, ao desconforto térmico, ao armazenamento inadequado de materiais, a baixa

luminosidade e com obstrução das proteções contra incêndios, em aparente violação às Normas

Regulamentadoras n. 08 (v. itens 8.3.4, 8.3.5 e 8.4.2), 10 (v. itens 10.4.1 e 10.4.3), 11 (v. item 11.3.3), 17

(v. itens17.5.2 e 17.5.3), 23 (v. item 23.17.1, 23.17.2, 23.17.3 e 23.17.4) e 24 (v. itens 24.9.6,24.9.7,

alínea "d", e 24.9.7.2) do extinto Ministério do Trabalho e Emprego. Evidente, portanto, o fumus boni

 necessário à concessão da tutela de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.iuris

Salta aos olhos a existência do perigo da demora, porquanto a exposição

dos trabalhadores a toda essa sorte de riscos poderá ocasionar a ocorrência de acidentes de trabalho e ser

causa ou concausa de doenças de trabalho, não sendo minimamente plausível esperar o trânsito em

julgado do processo em questão para que sejam implementados tais cuidados prescritos pelas normas de

segurança e higiene do ambiente de trabalho.

De mais a mais, observe-se que apenas o sindicato obreiro recorreu, de

modo que a crise de certeza acerca da obrigação de realizar os referidos reparos já foi devidamente
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resolvida. Noutro dizer, não há possibilidade de ser reformada a decisão que impõe as obrigações de fazer

em questão à empresa recorrida, mormente diante da incidência do princípio da vedação à reformatioin

, encartado nos artigos 1.002 e 1.013 do CPC. Além disso, inexiste efeito suspensivo automáticopejus

decorrente da interposição de recursos na ritualística laboral, circunstância que impele a empresa a agir

imediatamente para a tutela da saúde e conforto de seus empregados.

Por fim, no que diz respeito às condenações ao pagamento de indenizações

pelos danos morais experimentados pelos trabalhadores, não se pode deixar de sublinhar o total desacerto

da conclusão atingida pelo juízo de piso.

Ao indeferir a indenização pleiteada sob o fundamento de que 'se há

dificuldades para os funcionários, muito maior o dano à imagem da requerida, que pelas imagens trazidas

aos autos pelo Sr. Oficial de justiça, demonstram a incapacidade de seus gestores de conduzir uma

empresa desta magnitude', a magistrada sentenciante ignora a patente ofensa à dignidade dos

trabalhadores, em errática compreensão do fenômeno do dano moral.

Ao ajuizar a ação coletiva que deu azo ao presente processo, pleiteando a

indenização individual do dano moral experimentado, o sindicato obreiro atua como substituto processual,

pleiteando em nome próprio o direito individual homogêneo de cada trabalhador atingido pela

irregularidade. Tutela de modo molecular as pretensões individuais, que poderiam ser buscadas de modo

isolado, atomizado, expediente autorizado pelo artigo 8º, III, da Constituição Federal e pelo artigo 91 do

Código de Defesa do Consumidor, sendo que esse diploma também autoriza que, posteriormente, os

titulares de eventuais situações subjetivas reconhecidas pela sentença genérica conferida pelo juízo

competente venham a juízo requerer a liquidação e execução do que lhes é devido (v. artigo 97 do CDC).

No caso em tela, tem-se o descompromisso da gestão regional da Empresa

Brasileira de Correios e Telégrafos com a oferta de ambiente minimamente salubre e condigno para os

seus trabalhadores. Trata-se de descumprimento de norma garantidora de direitos fundamentais do

trabalhador, conforme deflui do artigo 7º, XXII e XXVIIII, da Constituição Federal, o que impõe o

reconhecimento de que tais lesões atingem de modo particularmente gravoso bens jurídicos caríssimos ao

trabalhador e à coletividade de empregados que labora na referida agência.

Embora o entendimento absolutamente dominante em nossa jurisprudência

seja no sentido de que a indenização por dano moral prescinde da comprovação da dor, do sofrimento ou

do abalo psicológico (vide, exemplificativamente, o entendimento adotado pelo Tribunal Superior do

Trabalho no julgamento do Recurso de Revista n.111500-75.2011.5.21.0002 e pelo Superior Tribunal de

Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.328.753/MG), não carece de tanta sensibilidade o julgador

para entender o quão desumano é ter que trabalhar em meio a ratos e insetos, com fiação exposta, com
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tetos que desabam em razão de infiltrações, paredes repletas de mofo e ainda sem direito a banheiros e

vestiários minimamente iluminados.

Trata-se de situação vexatória e que nenhum trabalhador merece aguentar,

ainda mais considerando que labora para empresa pública, que dispõe de recursos necessários, inclusive,

para financiar campanhas de publicidade em competições esportivas. Devida, portanto, a indenização do

dano moral experimentado por estes trabalhadores, sendo adequado o  de três mil reais, indicadoquantum

pelo sindicato obreiro.

Ante o exposto, opino pelo total provimento do recurso do sindicato

obreiro, a fim de que seja a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos condenada, para o futuro, nas

obrigações indicadas nos itens I a IV dos pedidos do recurso ordinário em questão (v. fl. 333 dos autos do

presente feito), antecipando desde já a exigência para que se adeque com as obrigações determinadas pela

sentença, além de indenizar os trabalhadores, no importe requerido pelo sindicato, pelos danos

extrapatrimoniais experimentados.

CONCLUSÃO

Isto posto, opino pelo provimento do recurso do sindicato obreiro, a fim de

que seja a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos condenada, para o futuro, nas obrigações indicadas

nos itens I a IV dos pedidos do recurso ordinário em questão(v. fl. 333 dos autos do presente feito),

antecipando desde já a exigência para que se adeque com as obrigações determinadas pela sentença, além

de indenizar os trabalhadores, no importe requerido pelo sindicato, pelos danos extrapatrimoniais

experimentados."

Adotando os fundamentos do parecer da douta Procuradoria Regional do

Trabalho, dou provimento ao recurso para condenar a reclamada, para o futuro, nas seguintes obrigações:

I) manter todos os ares condicionados em perfeito estado de

funcionamento, com manutenção regular;

II) II) manter iluminação adequada em toda a unidade, em especial, na

copa e vestuário masculino, com substituição de lâmpadas, quando necessária; fixação adequada das

lâmpadas, eliminando a fiação exposta

III) ;III) disponibilizar a dedetização da unidade por empresa credenciada,

com periodicidade regular e recomendada, evitando assim, o surgimento de insetos, ratos e cupins;
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IV) IV) realizar o conserto das paredes e tetos da unidade, evitando novas

infiltrações, com eliminação do mofo das paredes e tetos, evitando a proliferação de agentes patológicos.

Defiro, ainda, a obrigação do recorrido em indenizar os trabalhadores, no

importe requerido pelo sindicato (R$ 3.000,00- três mil reais por trabalhador), pelos danos

extrapatrimoniais experimentados.

DO PREQUESTIONAMENTO. DAS QUESTÕES LEGAIS E

CONSTITUCIONAIS

O exame da matéria recursal abordou as questões fáticas e jurídicas

trazidas para análise do Juízo ad quem, sendo certo que os fundamentos adotados não acarreta ofensa ao

princípio da legalidade (artigo 5º, II, da Constituição Federal) ou qualquer dispositivo da ordem legal ou

constitucional, sendo desnecessária a menção expressa a cada um deles, a teor do disposto na OJ 118, da

SDI-I/TST.

Registro, por oportuno, que o prequestionamento de que cuida a Súmula

n.º 297 do C. TST prescinde da referência expressa a todos os dispositivos tidos por violados, conforme a

interpretação conferida pelo próprio C. Tribunal Superior do Trabalho, :in verbis

PREQUESTIONAMENTO. TESE EXPLÍCITA. INTELIGÊNCIA DA

SÚMULA N.º 297. Havendo tese explícita sobre a matéria, na decisão recorrida, desnecessário contenha

nela referência expressa do dispositivo legal para ter-se como prequestionado este. (OJ nº. 118 da SDI-I).

Destaco, desde logo, que eventual oferecimento de embargos de

declaração reputados manifestamente protelatórios, atrai a penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC,

o que ficam desde logo advertidas as partes litigantes.

Ante o exposto, adotando os fundamentos do parecer da douta

Procuradoria Regional do trabalho, dou provimento ao recurso para condenar a reclamada, para o futuro,

nas seguintes obrigações:

V) manter todos os ares condicionados em perfeito estado de

funcionamento, com manutenção regular;

VI) II) manter iluminação adequada em toda a unidade, em especial, na

copa e vestuário masculino, com substituição de lâmpadas, quando necessária; fixação adequada das

lâmpadas, eliminando a fiação exposta
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VII) ;III) disponibilizar a dedetização da unidade por empresa credenciada,

com periodicidade regular e recomendada, evitando assim, o surgimento de insetos, ratos e cupins;

VIII) IV) realizar o conserto das paredes e tetos da unidade, evitando

novas infiltrações, com eliminação do mofo das paredes e tetos, evitando a proliferação de agentes

patológicos.

Defiro, ainda, a obrigação do recorrido em indenizar os trabalhadores, no

importe requerido pelo sindicato (R$ 3.000,00- três mil reais por trabalhador), pelos danos

extrapatrimoniais experimentados.

 

MÉRITO

Recurso da parte

Item de recurso

Ante o exposto, adotando os fundamentos do parecer da douta

Procuradoria Regional do trabalho, dou provimento ao recurso para condenar a reclamada, para o futuro,

nas seguintes obrigações:

V) manter todos os ares condicionados em perfeito estado de

funcionamento, com manutenção regular;

VI) II) manter iluminação adequada em toda a unidade, em especial, na

copa e vestuário masculino, com substituição de lâmpadas, quando necessária; fixação adequada das

lâmpadas, eliminando a fiação exposta

VII) ;III) disponibilizar a dedetização da unidade por empresa credenciada,

com periodicidade regular e recomendada, evitando assim, o surgimento de insetos, ratos e cupins;

VIII) IV) realizar o conserto das paredes e tetos da unidade, evitando

novas infiltrações, com eliminação do mofo das paredes e tetos, evitando a proliferação de agentes

patológicos.
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Defiro, ainda, a obrigação do recorrido em indenizar os trabalhadores, no

importe requerido pelo sindicato (R$ 3.000,00- três mil reais por trabalhador), pelos danos

extrapatrimoniais experimentados.

 

 

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma do Egrégio Tribunal

Regional do Trabalho da Sexta Região, por unanimidade, adotando os fundamentos do parecer da douta

Procuradoria Regional do trabalho, dar provimento ao recurso para condenar a reclamada, para o futuro,

nas seguintes obrigações: V) manter todos os ares condicionados em perfeito estado de funcionamento,

com manutenção regular; VI) II) manter iluminação adequada em toda a unidade, em especial, na copa e

vestuário masculino, com substituição de lâmpadas, quando necessária; fixação adequada das lâmpadas,

eliminando a fiação exposta VII) ;III) disponibilizar a dedetização da unidade por empresa credenciada,

com periodicidade regular e recomendada, evitando assim, o  surgimento de insetos, ratos e cupins; VIII)

IV) realizar o conserto das paredes e tetos da unidade, evitando novas infiltrações, com eliminação do

mofo das paredes e tetos, evitando a proliferação de agentes patológicos. Deferir, ainda, a obrigação do

recorrido em indenizar os trabalhadores, no importe requerido pelo sindicato (R$ 3.000,00- três mil reais

por trabalhador), pelos danos extrapatrimoniais experimentados. Ao acréscimo condenatório fixar o valor

de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Recife (PE), 21 de outubro de 2020.

IVAN DE SOUZA VALENÇA ALVES
      Desembargador Relator

 

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

Certifico que, na 42ª Sessão Ordinária(telepresencial) realizada no dia 21

de outubro de 2020, sob a presidência da Exma. Sra. Desembargadora MARIA DO SOCORRO

 , com a presença do Ministério Público do Trabalho da 6ª Região,SILVA EMERENCIANO

representado  pelo Exmo. Procurador Waldir Bitu e dos Exmos. Srs. Desembargadores Ivan de Souza
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Valença Alves (Relator) e Andréa Keust Bandeira de Melo (Juíza Titular da 8ª Vara do Trabalho,

convocada em substituição ao Exmo. Desembargador Eduardo Pugliesi), resolveu a 1ª Turma do

, julgar o processo em epígrafe, nos termos do dispositivo supra.Tribunal

Certifico e dou fé.
Sala de Sessões, em 21 de outubro de 2020.
 
         Vera Neuma de Moraes Leite
Chefe de Secretaria da Primeira Turma

 

Ivan de Souza Valença Alves                                
      Desembargador
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