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

PROC. Nº TRT - 0000258-05.2019.5.06.0211 (ROT)

 
Órgão Julgador : SEGUNDA TURMA

Relatora : DESEMBARGADORA SOLANGE MOURA DE ANDRADE

Recorrentes : SINDICATO DOS TRAB NAS EMP DE CORREIOS EMP E SIM DE COM DE
LOGISTICA POSTAL, DE COR EXP TEL, CONS DA ECT QUE PRESTAM SERV NO EST DE
PE e EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT)

Recorridos : OS MESMOS
Advogados : JOSÉ LIVONILSON DE SIQUEIRA e BENJAMIM TRAJANO VELOSO JUNIOR e
MARILIA DE LOURDES LIMA DOS SANTOS

Procedência : Vara do Trabalho de Carpina/PE

EMENTA

RECURSO ORDINÁRIO DA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

 EOBRIGAÇÕES DE FAZER. MEIO AMBIENTE DO TRABALHO.
videnciado o descumprimento, pela empresa demandada, de alguns
dispositivos legais e regulamentares referentes ao meio ambiente, saúde e
segurança do trabalho, impõe-se a sua condenação nas obrigações de fazer
pertinentes à reparação das irregularidades. Recurso ordinário a que se
nega provimento, no ponto.

RECURSO ORDINÁRIO DO SINTECT/PE. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES DE FAZER (ASTREINTE). REVERSÃO AOS

  AsEMPREGADOS SUBSTITUÍDOS. IMPOSSIBILIDADE. 1.
prestações pecuniárias decorrentes de eventual inobservância às
obrigações de fazer impostas na sentença, com fulcro no art. 11 da Lei nº
7.347/85, devem ser destinadas a um fundo especial com destinação social,
solução que melhor se amolda à finalidade da ação civil pública,
consistente na proteção de direitos e interesses metaindividuais.  A2.
possibilidade de identificação dos trabalhadores lesados em caso de
eventual descumprimento pela demandada não tem o poder, por si, de
alterar a tutela coletiva e, por conseguinte, retirar o caráter coletivo da
multa cominatória fixada. Recurso a que se nega provimento, no ponto.

Vistos etc.

Recursos ordinários interpostos pelo SINDICATO DOS

TRABALHADORES NAS EMPRESAS DOS CORREIOS, EMPREITEIRAS E SIMILARES, DE

COMUNICAÇÃO DE LOGÍSTICA POSTAL, DE CORRESPONDÊNCIA EXPRESSAS
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TELEGRÁFICAS, CONCESSIONÁRIAS, PERMISSIONÁRIAS, COLIGADAS E SUBSIDIÁRIAS DA

ECT NO ESTADO DE PERNAMBUCO - SINTECT-PE e pela EMPRESA BRASILEIRA DE

CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara do Trabalho

de Carpina/PE, que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na Ação Civil Pública

promovida pelo primeiro recorrente contra a segunda, nos termos da fundamentação registrada sob o Id.

b44ac75.

Embargos de declaração opostos pelo Sindicato, rejeitados, consoante

decisão de Id. f372289.

Nas razões recursais de Id. a091174, o SINTECT-PE pleiteia,

inicialmente, a majoração do valor arbitrado pelo Juízo de origem à indenização por danos morais.

Argumenta que deve ser considerada a função desestimuladora/preventiva da reparação, bem como o fato

de que, até a presente data, os Correios ainda não sanaram as diversas irregularidades no ambiente de

trabalho, em que pese o ajuizamento da demanda em 15/03/2019, com deferimento da antecipação tutela

em 12/06/2019 (Id. 4fb0d75). Assevera que "o ato ilícito é ainda mais evidente quando a recorrida deixa

de cumprir o que fora acordado em norma coletiva, ao assumir o compromisso de adotar as medidas

necessárias para preservar a segurança física de seus empregados, clientes e visitantes que circulam nas

". Pleiteia que o  indenizatório seja majorado para o valor de R$ 5.000,00suas dependências quantum

(cinco mil reais) para cada empregado substituído, totalizando, assim, R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em outro ponto, afirma que, apesar de ter sido ratificada, na sentença, a tutela antecipada deferida pelo

Juízo , não houve a fixação de termo inicial para a contabilização do prazo estipulado paraa quo

cumprimento da obrigação de fazer. Requer, assim, o ajuste do , para que seja fixado tal termo.decisum

Na sequência, pede a modificação da sentença, também, no que se refere à destinação do valor das multas

cominadas para o caso de descumprimento das obrigações de fazer (astreintes). Alega que tais

penalidades, se aplicadas, devem ter seu valor revertido em favor dos empregados substituídos, pois

foram eles que ficaram expostos ao ambiente de trabalho comprometedor. Em seguida, aduz que os

honorários advocatícios, no percentual de 15% (quinze por cento), devem incidir não apenas sobre o valor

da indenização por danos morais deferida pelo Juízo, mas abarcar, também, as obrigações de fazer

impostas na sentença, motivo pelo qual a base de cálculo dessa verba deve considerar o valor da causa

indicado na inicial. Assevera que "pensar de forma diferente, deixando de arbitrar os honorários

advocatícios, também, na condenação na obrigação de fazer, traduz, simultaneamente, enriquecimento

ilícito da recorrida e não remuneração adequada aos serviços prestados pelo profissional que buscou,

primordialmente, ambiente de trabalho que não exponha os obreiros aos riscos quanto à integridade

". Requer o provimento do recurso, nos pontos abordados.física e psíquica

Contrarrazões apresentadas sob o Id. 3c8c2cc.

ID. 9429b54 - Pág. 2

Assinado eletronicamente por: SOLANGE MOURA DE ANDRADE - 01/07/2020 17:26 - 9429b54
https://pje.trt6.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20051216342961300000017427569
Número do processo: ROT 0000258-05.2019.5.06.0211
Número do documento: 20051216342961300000017427569



A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT,

por sua vez, no recurso ordinário de Id. 0ec42fd, requer, inicialmente, a reforma da sentença, para que

seja reconhecido o seu direito às prerrogativas processuais da Fazenda Pública, na forma do Decreto-Lei

nº 509/69, inclusive a dispensa do preparo recursal. Em seguida, rebela-se contra a tutela antecipada

deferida pelo Juízo singular e confirmada na sentença. Diz que não estão presentes os requisitos

necessários à concessão dessa tutela, ressaltando que as únicas provas juntadas aos autos são fotos da

agência, sem qualquer referência à data em que foram tiradas. Ressalta que as medidas necessárias à

conservação do imóvel objeto da lide já estão sendo providenciadas pela ECT. Transcreve trechos de

memorando dos Correios, identificando as providências já tomadas e em andamento. Destaca que se

encontra em fase de restrição orçamentária, o que dificulta ou retarda os processos que envolvam

dispêndio de valores. Diz que, apesar disso, está em fase de abertura de licitação para aquisição de

cadeiras (NUP 53183.003965/2018-57) e para contratação de manutenção predial (NUP

53183.001190/2019-66). Alega que a existência de um breve lapso não pode levar à condenação da ECT

em obrigação que ordinariamente é cumprida e que já fora sanada, conforme solicitação de serviço e nota

fiscal. Acrescenta que o Poder Judiciário não pode intervir no poder de gestão dos atos administrativos

sem que com isto fira o princípio de separação dos poderes e os da formalização da república e nem da

federação, instituídos pelos Artigos 1º ao 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Tece,

ainda, considerações acera da grave crise financeira que vem enfrentando, o que impõe a necessidade de

melhor gerenciamento e destinação das despesas. Pede, assim, a reforma da sentença, para que sejam

julgados improcedentes os pedidos de condenação nas obrigações de fazer individualizadas na petição

inicial. Rebela-se, em seguida, contra a sua condenação por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 por

empregado substituído. Sustenta que "em que pese a verificação da necessidade de algumas providências,

elas não levam o ambiente de trabalho à categoria de degradante, tampouco se pode afirmar que o

"mesmo não propicia condição de saúde, higiene e segurança aos funcionários que trabalham na agência

. Acrescenta que "sequer logrou o Sintect demonstrar a violação de qualquer interesse de titularidade

"geral, que consubstanciasse seu pedido de condenação da ECT ao pagamento de danos morais coletivos

. Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência concedida em sentença, sob pena

de violação ao art.1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992. Requer o provimento do apelo, nos pontos abordados.

Contrarrazões apresentadas sob o Id. 8bf7e48.

Remetidos os autos à Procuradoria Regional do Trabalho, para emissão de

parecer, a ilustre Procuradora IZABEL CHRISTINA BAPTISTA QUEIROZ RAMOS, opinou pelo "não

provimento do recurso da EBCT, devendo a sentença que a condenou em obrigações de fazer e danos

morais ser mantida inalterada, e parcial provimento do recurso do Sindicato, para reformar a sentença,

no sentido de majorar o quantum dos danos morais e que o valor da multa diária seja revertida aos

- Id. 988bdd0.funcionários"
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É o relatório.

 

VOTO:

Da remessa necessária.

A jurisprudência do C. TST é firme no sentido de que, em se tratando de

sentença ilíquida, deve ser utilizado como parâmetro, para admissão da remessa de ofício, o valor

provisoriamente arbitrado à condenação pelo Juízo de origem.

Assim, considerando que a Magistrada sentenciante arbitrou à condenação

o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), inferior ao limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do NCPC,

vigente à época da sua prolação, entendo não ser o caso de reexame de ofício.

Seguem, sobre o assunto, precedentes da Corte Superior Trabalhista:

RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO. REMESSA NECESSÁRIA. VALOR DA
CONDENAÇÃO INFERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA SÚMULA 303 DO TST. I.
O Tribunal Regional conheceu da remessa oficial, não obstante o valor da condenação
ser inferior a sessenta salários mínimos. Entendeu que "a sentença proferida em
primeiro grau de jurisdição não é líquida. Logo, o valor estimado para a condenação,
para fins recursais, não se traduz no valor real do ' quantum debeatur' ". II. A
jurisprudência desta Corte é no sentido de que, na hipótese desentençailíquida,deve ser
considerado, para o fim de conhecimento daremessanecessária, o valor fixado à
condenação pelo julgador da origem. III. Recurso de revista de que se conhece, por
contrariedade à Súmula n° 303, I, "a", do TST, e a que se dá provimento.(RR -
842-43.2012.5.15.0122 , Relatora Desembargadora Convocada: Cilene Ferreira Amaro
Santos, Data de Julgamento: 29/03/2017, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT
31/03/2017)

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.
INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PROCURADOR DE ESTADO E
MUNICÍPIO. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973.
INEXISTÊNCIA DE PRERROGATIVA GARANTIDA LEGALMENTE. O recurso
ordinário julgado intempestivo foi interposto sob a égide do Códex Processual de 1973.
Assim, antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015 (vigência a partir de 18 de
março de 2016) não havia a prerrogativa de intimação pessoal aos Procuradores
Municipais ou Estaduais para ciência de atos processuais, ante a ausência de norma
legal que lhes assegurasse a tal prerrogativa. Dessa forma, aplica-se a regra geral
prevista no artigo 236 do CPC/1973, segundo a qual a intimação é feita pela publicação
dos atos em Diário Oficial. Precedentes desta Corte. REMESSA NECESSÁRIA.
CONDENAÇÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. O Tribunal
Regional não conheceu tal preliminar ao fundamento de que a condenação foi no
importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e, assim sendo, inferior ao mínimo legal
estabelecido para remessa necessária (60 salários mínimos). Não há como desconstituir
a decisão agravada, uma vez que esta Corte Superior tem entendimento de que não está
sujeita à remessa oficial sentença ilíquida quando o valor arbitrado à condenação seja
inferior a 60 salários mínimos, previstos na Súmula 303, I, "a", do TST. Incidência do
art. 896, § 7º, da CLT. Agravo conhecido e desprovido.(Ag-AIRR -
1001244-74.2014.5.02.0292 , Relator Ministro: Alexandre de Souza Agra Belmonte,
Data de Julgamento: 08/02/2017, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 10/02/2017)
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RECURSO DE REVISTA. VALOR ARBITRADO À CONDENAÇÃO INFERIOR A 60
SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA EX OFFICIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 303, I,
"a" /TST. 1. Não obstante o Juízo de origem ter arbitrado à condenação o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais), com registro de tratar-se de valor inferior a 60 sessenta
salários mínimos, a Corte de origem conheceu da remessa "ex officio", ao fundamento de
tratar-se de sentença ilíquida. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, na
hipótese de sentença ilíquida, deve ser considerado, para fins de conhecimento da
remessa necessária, o valor fixado à condenação pelo julgador da origem, não se
cogitando de prévia liquidação da sentença. 3. Nesse contexto, sendo a condenação
inferior a sessenta salários mínimos, a decisão que admite a remessa necessária está em
desconformidade com a jurisprudência desta Corte cristalizada na Súmula 303, I, "a",
firmada no sentido de que "I - Em dissídio individual, está sujeita ao duplo grau de
jurisdição, mesmo na vigência da CF/88, decisão contrária à Fazenda Pública, salvo: a)
quando a condenação não ultrapassar o valor correspondente a 60 (sessenta) salários
mínimos". Recurso de revista conhecido e provido. (RR - 309-79.2013.5.24.0096 ,
Relator Ministro: Hugo Carlos Scheuermann, Data de Julgamento: 25/05/2016, 1ª Turma,
Data de Publicação: DEJT 30/05/2016)

Sob tais considerações,  a remessa necessária, pordeixo de avocar

incabível.

MÉRITO

RECURSOS ORDINÁRIOS DO SINDICATO DOS

TRABALHADORES NAS EMPRESAS DOS 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-PE e DA EMPRESA

BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

  Considerando a interligação entre algumas matérias abordadas nos

recursos, passo a apreciá-los em conjunto, identificando, ao final de cada tópico, o(s) apelo(s) a que se

refere.

Das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública: isenção do preparo

recursal.(recurso da ECT)

A sentença de origem entendeu que a EMPRESA BRASILEIRA DE

CORREIOS E TELÉGRAFOS apenas seria beneficiária, por força do Decreto-Lei nº 509/69, das

prerrogativas da Fazenda Pública atinentes à forma de execução de crédito em seu desfavor, não

abrangendo, entretanto, a dispensa do preparo recursal.

Apesar disso, quando da admissibilidade do apelo, a mesma Magistrada

sentenciante declarou ser, da ECT, "inexigível o preparo por gozar das prerrogativas da Fazenda

".Pública, no que concerne a prazos e custas processuais nos termos do art. 12, do Decreto-Lei 509/69

Vê-se, assim, que a questão já se encontra superada.
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Entretanto, considerando a fundamentação constante da sentença, entendo

que o recurso deve ser conhecido, no particular, e provido, pois é pacífica a jurisprudência das Cortes

Superiores, no sentido de que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT goza dos mesmos

privilégios concedidos à Fazenda Pública, nos termos do art. 12 do Decreto-Lei nº 509/69, dentre os quais

a isenção das custas processuais e a inexigibilidade de depósito recursal.

Confira-se:

(...) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA ANTERIORMENTE À
VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. ECT. PRIVILÉGIOS CONCEDIDOS À FAZENDA
PÚBLICA. isenção das custas processuais. inexigibilidade de depósito recursal. A
jurisprudência desta Corte Superior, na esteira de precedentes do Supremo Tribunal
Federal, é firme no sentido de que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
goza dos mesmos privilégios concedidos à Fazenda Pública, nos termos do art. 12 do
Decreto-Lei nº 509/69, dentre os quais a isenção das custas processuais e a
inexigibilidade de depósito recursal. Recurso de revista conhecido e provido, no
particular. (ARR - 190300-68.2006.5.15.0129 , Relator Ministro: Walmir Oliveira da
Costa, Data de Julgamento: 13/06/2018, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT
15/06/2018)

Por força do exposto,  no ponto, para,dou provimento ao recurso,

reformando a sentença, reconhecer o direito da ECT à isenção das custas e do depósito recursal.

Das obrigações de fazer. Da antecipação de tutela. Do efeito

suspensivo.(recurso da ECT)

O MM. Juízo singular, na sentença, ratificou parcialmente a tutela

antecipada concedida por meio da decisão de Id. 4fb0d75, condenando a EMPRESA BRASILEIRA DE

CORREIOS E TELÉGRAFOS ao cumprimento das obrigações de fazer delineadas no , nosdecisum

prazos ali fixados, sob pena de multa. Eis os seus fundamentos, :in verbis

2.2. DAS CONDIÇÕES NO AMBIENTE DE TRABALHO

Através de fiscalização realizada pelo próprio Sindicato autor na agência dos Correios
de Paudalho/PE foi constatada as irregularidades elencadas na exordial.

O Juízo determinou diligência a ser cumprida pelo Oficial de Justiça a fim de auferir as
irregularidades apontadas na exordial.

Em diligência realizada o Oficial de Justiça certificou o seguinte:

"Certifico que, de posse do mandado em epígrafe, no dia 22/08/2019, dirigi-me ao
endereço indicado, sendo recebido pela gerente da agência, a Sra. Cecília M. de Souza,
matrícula 8307170-6, que ressalvando ter iniciado atividades na função no dia
29/07/2019, acompanhou a diligência e forneceu informações complementares, sobre o
cumprimento das medidas indicadas no despacho ID ebac7eb, conforme se detalha a
seguir:

"1) Conserte ou mantenha as portas de rolo e a porta da frente da agência em boas
"condições de uso;

>>> A gerente informou que foi realizada manutenção nas portas de rolo (Foto 01),
permitindo que o movimento de abrir e fechar ocorra, sem problemas. Entretanto,
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verifiquei que não há fixação para cadeado inferior (Foto 02) e que os ferrolhos laterais
possuem defeitos (Fotos 03 e 04). É importante destacar que o equipamento é dividido
em três partes, sendo que uma delas não pode ser acionada, uma vez que foi instalada
uma porta fixa.

Também foi constatado que a porta giratória detectora de metais não se encontra em
funcionamento (foto 05).

"2) Providencie a dedetização periódica da agência, conforme as necessidades do
ambiente de trabalho e, no mínimo, uma vez por ano";

>>> Foi informado que segundo memorando do gerente anterior da agência, teria sido
realizado pela proprietária do imóvel, entretanto, não havia recibo, certificado sanitário,
quadro de controle ou outro meio que permitisse comprovar a realização da ação de

. Também não localizei armadilhas ou equipamentoscontrole preventivo de pragas
típicos deste controle ambiental.

"3) Faça as manutenções necessárias ou eventual conserto para o bom funcionamento
da geladeira disponibilizada aos empregados na cozinha";

>>> A geladeira (fotos 06 e 07) apesar de ser um modelo antigo e apresentar o desgaste
natural do tempo, inclusive com pontos de ferrugem, apresenta funcionamento normal,
inclusive no congelador. Segundo informações dos próprios funcionários, encontra-se em

.bom estado de uso

"4) Reforme a parte externa da agência, removendo o mofo, o lodo e as infiltrações,
bem como rebocando as paredes, realizando novos serviços de manutenção sempre que
necessário, bem como providencie o conserto e manutenção das paredes e teto da
agência de maneira a evitar novas infiltrações e mofo";

>>> Não há notícia de manutenção na fachada da agência, apresentando sinais de
danos como infiltrações e rachaduras, principalmente na marquise (foto 08). Dentro da
agência, apesar da informação da gerente da realização de manutenção, há visíveis
pontos de infiltração e mofo, bem como rachaduras (fotos 09 e 10). Segundo os

.empregados presentes, os vazamentos e infiltrações são constantes

"5) Providencie o corte da vegetação danosa que cresce nas paredes";

>>> A gerente informou que foi realizado o corte da vegetação. Entretanto, já se pode
 (Fotoobservar que há retorno paulatino da vegetação na área do quintal da propriedade

11).

" ;6) Remova os móveis quebrados e o lixo que se amontoam no estabelecimento"

>>> Foi informado pelos empregados que foi realizada limpeza no quintal (Foto 11). Nã
o foi localizado acúmulo de móveis quebrados ou lixo.

"7) Conserte as instalações sanitárias indicadas na exordial ou as mantenha
adequadas ao uso";

>>> Os empregados indicaram que os banheiros funcionam, mas de forma
problemática. No banheiro masculino há vazamento e um trinco na caixa acoplada (foto
12). E em ambos, feminino e masculino, há informação de acúmulo e retorno de esgoto
pelos ralos, mas no momento da diligência não se pode verificar a ocorrência desta

.queixa

"8) Forneça cadeiras aos empregados que trabalham sentados na agência conforme as
normas técnicas de ergonomia";

>>> Foi confirmado o fornecimento de sete cadeiras usadas, transferidas de outra
 Éagência desativada, entretanto uma delas já se encontra quebrada (fotos 13 e 14).

importante ressaltar que para análise da ergonomia é necessária nova diligência com
foco em todo o ambiente de trabalho e na dinâmica das atividades exercidas, podendo
ser realizada por profissional especializado.
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"9) Disponibilize armários em bom estado de conservação para uso de todos os
empregados e em quantidade compatível com o quadro de pessoal da agência segundo
as normas regulamentares que tratam da matéria".

>>> Segundo os empregados não foi fornecido novo armário, remanescendo o da foto
em estado ruim, com ferrugem, portas que não abrem ou não trancam entre outros

.".problemas e em quantidade insuficiente ao quadro de funcionários (foto 15).

Decido.

No caso em tela, diante dos elementos probatórios constantes dos autos, entendo que
restou devidamente comprovada a ocorrência dos fatos narrados na exordial, violadores
das normas de higiene, saúde e segurança dos trabalhadores, além do descaso aos
apelos do Sindicato da categoria, órgão constitucionalmente legitimado na defesa dos
direitos difusos de proteção ao trabalhador.

É fato público e notório a situação de dificuldades financeiras em que atravessa o país.
Contudo, isso não justifica o descumprimento da Lei, notadamente normas de ordem
pública.

As normas infringidas pela empresa demandada são de ordem pública, voltadas à
proteção do meio ambiente de trabalho, as quais receberam status de normas
constitucionais, ante o dever de o empregador de manter um ambiente de trabalho
hígido, com objetivo de reduzir riscos inerentes ao trabalho, à saúde e integridade física
dos trabalhadores.

Além da norma maior, convenções internacionais e normas infraconstitucionais, como a
CLT, tratam do conforto nos locais de trabalho, da obrigação do empregador de
fornecer água potável, banheiros separados por sexo, mobiliário de acordo com os
estudos da ergonomia, conforto térmico, higiene nos locais de trabalho e sanitárias,
dentre diversas outras medidas, com o objetivo de manter o ambiente de trabalho
harmonioso.

Para tanto, diversas normas regulamentadoras foram editadas pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, para tratar de questões específicas, como a NR-24, a NR-17, a
NR-7, e que são de cumprimento obrigatório pelo empregador.

Não se concebe que os Correios, integrante da Administração Pública Indireta, a qual
deveria dar exemplo de gestão pública, que para cumprir as normas citadas espere ser
acionada na Justiça, com mobilização onerosa da máquina pública, para, só então,
corrigir irregularidades que jamais deveriam ter sido cometidas por empregador que
cumprisse o mínimo das normas de saúde, higiene e segurança no trabalho.

Fez-se necessário a realização de diligências ao local indicado na ação, para atestar a
correção das irregularidades. Houve mobilização de servidores do Judiciário e do MPT,
para a instrução de um processo que não deveria existir se os Correios cumprissem o
mínimo da legislação infraconstitucional que protege o meio ambiente de trabalho.

Ainda que as irregularidades tivessem sido corrigidas no curso do processo, tal fato, por
si só, não torna sem objeto a ação civil pública, nem isenta a empresa ré da condenação
em obrigação de fazer, como tutela inibitória, voltada para prevenir o ilícito.

Sobre o tema, convém destacar a jurisprudência a seguir:

RECURSO DE REVISTA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO
FAZER. FATOS PRETÉRITOS. POSSIBILIDADE. Os pedidos relacionados à obrigação
de fazer ou não fazer em sede de Ação Civil Pública devem ser analisados pelo
Judiciário ainda que a situação tenha sido regularizada pela empresa, pois o escopo
passa a ser evitar que futuros descumprimentos voltem a ocorrer. Recurso de Revista
conhecido e provido.(RR - 683-91.2010.5.24.0002 , Relator Ministro: Márcio Eurico
Vitral Amaro, Data de Julgamento: 21/10/2015, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT
23/10/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RECURSO INTERPOSTO
ANTES DA LEI Nº 13.015/2014. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 2.
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INOVAÇÃO RECURSAL. 3. OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA INIBITÓRIA. 4.
LEGITIMIDADE ATIVA. No caso dos autos, o Regional delineou expressamente que "a
recorrida anteriormente desrespeitava, de forma reiterada, normas relativas à saúde e à
segurança do trabalhador", de modo que a tutela inibitória, de natureza preventiva,
destinada a evitar a violação de direitos individuais e coletivos, ou a reiteração dessa
violação justifica-se diante do caráter acautelatório da medida em questão. Agravo de
instrumento não provido. (AIRR - 1221-29.2011.5.01.0018, Relatora Ministra: Maria
Helena Mallmann, Data de Julgamento: 12/08/2015, 5ª Turma, Data de Publicação:
DEJT 21/08/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. Inviável o destrancamento de recurso de revista por negativa de prestação
jurisdicional na hipótese em que a questão arguida pela parte foi devidamente apreciada
pelo egrégio Tribunal Regional, não cabendo falar em afronta ao artigo 93, IX, da
Constituição Federal. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 2. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO.
INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. FRUIÇÃO DO INTERVALO
INTRAJORNADA. O Ministério Público do Trabalho tem legitimidade para propor ação
civil pública, com a finalidade de tutelar interesses e direitos individuais homogêneos.
No presente caso, em que se pretende a correta fruição do intervalo intrajornada pelos
empregados da ré - norma de saúde do trabalhador - não há como afastar a legitimidade
do Ministério Público do Trabalho da 18ª Região para propor a ação civil pública
visando à preservação da ordem jurídica trabalhista, nos termos do artigo 127, caput, da
Constituição Federal. Precedentes. Destarte, estando a decisão recorrida em
consonância com a jurisprudência deste colendo Tribunal Superior do Trabalho, o
destrancamento do recurso de revista esbarra no óbice disposto no artigo 896, § 4º, da
CLT e na Súmula nº 333. Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
3. TUTELA INIBITÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. A tutela jurisdicional preventiva de
natureza inibitória destina-se a prevenir a violação de direitos individuais e coletivos ou
a reiteração dessa violação, evitando a prática de atos futuros reputados ilícitos,
mediante a imposição de um fazer, não fazer ou entregar coisa, por meio de coerção
indireta ou direta, e encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio. considerando a
natureza da atividade ou do ato ilícito praticado, não é difícil concluir pela
probabilidade da sua continuação ou da sua repetição, o que revela a necessidade da
tutela inibitória para a efetividade da proteção do direito material. Assim, ainda que
constatada a posterior regularização da situação que ensejou o pedido de tutela
inibitória, justifica-se o provimento jurisdicional com o intuito de prevenir o eventual
descumprimento de decisão judicial reparatória e a repetição da prática de ofensa a
direito material e, possivelmente, de um dano. Na hipótese dos autos, é incontroverso o
fato de que a reclamada descumpriu diversas normas que visam a proteção e a saúde do
trabalhador, o que ocasionou vários acidentes envolvendo seus empregados, inclusive,
com falecimento dos trabalhadores, constatadas em diligências e fiscalizações realizadas
pelo Ministério Público do Trabalho e pela Superintendência Regional do Trabalho e
Emprego de Goiás - SRTE/GO. Os atos ilícitos ocorreram em diversos canteiros de obras
da recorrente, conforme se infere do v. acórdão regional. Além disso, a reclamada não
cumpriu nenhuma das recomendações que lhe foram apontadas pelo Ministério Público
do Trabalho e se absteve sobre a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC), que lhe foi oportunizado pela Autoridade Ministerial. Importa lembrar, que o
fundamento fático para o pedido veiculado na ação civil pública é a prática contumaz
pela empresa em não cumprir normas relativas à limitação da jornada de trabalho,
quitação das verbas rescisórias e à proteção da saúde e segurança do trabalhador. A
tutela inibitória postulada pelo reclamante tem como escopo a não repetição e a não
continuação da prática de um ilícito, em conformidade com o Princípio da
Inafastabilidade do Poder Judiciário consagrado no artigo 5º, XXXV, da Constituição
Federal. Portanto, mostra-se útil e necessário o provimento inibitório buscado pelo
Ministério Público do Trabalho de compelir o réu ao "cumprimento de todas as medidas
atinentes à saúde e segurança do trabalho apontadas", pois é justificado o receio de que
o ato ilícito já praticado pela empresa ré ocorra novamente nas demais obras em
andamento e em outras obras futuras. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
4. DANO MORAL COLETIVO. VIOLAÇÃO A NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA
DO TRABALHO. O egrégio Tribunal Regional adotou o entendimento do juízo de origem
como razões de decidir. A r. sentença consignou que existem provas nos autos de
descumprimento de diferentes normas alusivas à saúde e à segurança do trabalho.
Registrou ainda, que a reclamada foi responsável por diversos acidentes, até mesmo
morte, em razão de não promover um ambiente digno aos trabalhadores. Portanto, o
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egrégio Colegiado Regional assinalou presentes todos os elementos ensejadores do dano
material coletivo: a conduta antijurídica de desrespeito às normas protetivas à saúde do
trabalhador, o nexo causal e o dano. Neste contexto, as pretensões da reclamada, assim
como expostas, importariam, necessariamente, no reexame de fatos e provas, o que é
defeso nesta esfera recursal extraordinária, a teor da Súmula 126 e inviabiliza o apelo,
inclusive por divergência jurisprudencial. Agravo de instrumento a que se nega
provimento. (AIRR - 1011-50.2010.5.18.0111, Relator Ministro: Guilherme Augusto
Caputo Bastos, Data de Julgamento: 05/08/2015, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT
14/08/2015)

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DE FAZER. Não pode ser julgada totalmente
improcedente a ação civil pública, se a própria empresa admite que não vinha
cumprindo as obrigações de fazer mencionadas na inicial, ainda que no curso da
instrução processual venha a comprovar o início do cumprimento de tais obrigações"
(Acórdão TRT/8.ª - 3.ª Turma TRT RO 5050/98 - Recorrente: Ministério Público do
Trabalho - Recorrido: Hamex - Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.)

Destarte, MANTENHO a decisão em sede de tutela de urgência, e DETERMINO que a ré
observe o fiel cumprimento de suas obrigações de fazer, instituídas no ordenamento
jurídico pátrio, notadamente no que diz respeito aos deveres e obrigações pertinentes ao
direito laboral e a dignidade da pessoa humana, dispersos na Constituição Federal, CLT
e demais corpo normativo infraconstitucional pertinente, inclusive respeitando a
pactuação e/ou imposição das normas coletivas (CCT's; AC's e SENTENÇAS
NORMATIVAS), bem assim nos acordos individuais do contrato de trabalho com os seus
empregados, sob pena de astreintes.

Ínsitos à esta decisão de natureza mandamental os pleitos formulados pelo sindicato
autor, determina-se à demandada que:

1) Em 60 dias, consertar as portas de rolo e a porta da frente da agência;

2) Em 30 dias, providenciar a dedetização periódica da agência, conforme as
necessidades do ambiente de trabalho e, no mínimo, uma vez por ano;

3) Em 60 dias, reformar a parte externa da agência, removendo o mofo, o lodo e as
infiltrações, bem como rebocando as paredes, realizando novos serviços de manutenção
sempre que necessário, bem como providencie o conserto e manutenção das paredes e
teto da agência de maneira a evitar novas infiltrações e mofo;

4) Em 30 dias, providenciar o corte da vegetação danosa que cresce nas paredes;

5) Em 30 dias, consertar as instalações sanitárias indicadas na exordial ou as mantenha
adequadas ao uso;

6) Em 30 dias, fornecer cadeiras aos empregados que trabalham sentados na agência
conforme as normas técnicas de ergonomia;

7) Em 30 dias, disponibilizar armários em bom estado de conservação para uso de todos
os empregados e em quantidade compatível com o quadro de pessoal da agência segundo
as normas regulamentares que tratam da matéria.

Sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por trabalhador alcançado,
em caso de descumprimento da obrigação, a cada descumprimento, multa reversível ao
FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador, nos termos do art. 5º, § 6º, e art. 13 da Lei n.º
7.347/85, em caso de se constatar, em nova fiscalização do sindicato autor, a
reincidência das infrações, objeto desta ação.- Grifei.

Em que pese a insurgência recursal, entendo que a r. sentença deve ser

mantida.

Depreende-se do caderno processual que o Juízo  determinou aa quo

realização de diligência, por meio de Oficial de Justiça, a fim de se averiguar a existência, na Agência dos
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Correios de Paudalho/PE, das irregularidades denunciadas na peça vestibular, tendo o meirinho, na

oportunidade, certificado o seguinte, :in verbis

"Certifico que, de posse do mandado em epígrafe, no dia 22/08/2019, dirigi-me ao
endereço indicado, sendo recebido pela gerente da agência, a Sra. Cecília M. de Souza,
matrícula 8307170-6, que ressalvando ter iniciado atividades na função no dia
29/07/2019, acompanhou a diligência e forneceu informações complementares, sobre o
cumprimento das medidas indicadas no despacho ID ebac7eb, conforme se detalha a
seguir:

"1) Conserte ou mantenha as portas de rolo e a porta da frente da agência em boas
"condições de uso;

>>> A gerente informou que foi realizada manutenção nas portas de rolo (Foto 01),
permitindo que o movimento de abrir e fechar ocorra, sem problemas. Entretanto,
verifiquei que não há fixação para cadeado inferior (Foto 02) e que os ferrolhos laterais
possuem defeitos (Fotos 03 e 04). É importante destacar que o equipamento é dividido
em três partes, sendo que uma delas não pode ser acionada, uma vez que foi instalada
uma porta fixa.

Também foi constatado que a porta giratória detectora de metais não se encontra em
funcionamento (foto 05).

"2) Providencie a dedetização periódica da agência, conforme as necessidades do
ambiente de trabalho e, no mínimo, uma vez por ano";

>>> Foi informado que segundo memorando do gerente anterior da agência, teria sido
realizado pela proprietária do imóvel, entretanto, não havia recibo, certificado sanitário,
quadro de controle ou outro meio que permitisse comprovar a realização da ação de

. Também não localizei armadilhas ou equipamentoscontrole preventivo de pragas
típicos deste controle ambiental.

"3) Faça as manutenções necessárias ou eventual conserto para o bom funcionamento
da geladeira disponibilizada aos empregados na cozinha";

>>> A geladeira (fotos 06 e 07) apesar de ser um modelo antigo e apresentar o desgaste
natural do tempo, inclusive com pontos de ferrugem, apresenta funcionamento normal,
inclusive no congelador. Segundo informações dos próprios funcionários, encontra-se em

.bom estado de uso

"4) Reforme a parte externa da agência, removendo o mofo, o lodo e as infiltrações,
bem como rebocando as paredes, realizando novos serviços de manutenção sempre que
necessário, bem como providencie o conserto e manutenção das paredes e teto da
agência de maneira a evitar novas infiltrações e mofo";

>>> Não há notícia de manutenção na fachada da agência, apresentando sinais de
danos como infiltrações e rachaduras, principalmente na marquise (foto 08). Dentro da
agência, apesar da informação da gerente da realização de manutenção, há visíveis
pontos de infiltração e mofo, bem como rachaduras (fotos 09 e 10). Segundo os

.empregados presentes, os vazamentos e infiltrações são constantes

"5) Providencie o corte da vegetação danosa que cresce nas paredes";

>>> A gerente informou que foi realizado o corte da vegetação. Entretanto, já se pode
 (Fotoobservar que há retorno paulatino da vegetação na área do quintal da propriedade

11).

" ;6) Remova os móveis quebrados e o lixo que se amontoam no estabelecimento"

>>> Foi informado pelos empregados que foi realizada limpeza no quintal (Foto 11). Nã
o foi localizado acúmulo de móveis quebrados ou lixo.

"7) Conserte as instalações sanitárias indicadas na exordial ou as mantenha
adequadas ao uso";
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>>> Os empregados indicaram que os banheiros funcionam, mas de forma
problemática. No banheiro masculino há vazamento e um trinco na caixa acoplada (foto
12). E em ambos, feminino e masculino, há informação de acúmulo e retorno de esgoto
pelos ralos, mas no momento da diligência não se pode verificar a ocorrência desta

.queixa

"8) Forneça cadeiras aos empregados que trabalham sentados na agência conforme as
normas técnicas de ergonomia";

>>> Foi confirmado o fornecimento de sete cadeiras usadas, transferidas de outra
 Éagência desativada, entretanto uma delas já se encontra quebrada (fotos 13 e 14).

importante ressaltar que para análise da ergonomia é necessária nova diligência com
foco em todo o ambiente de trabalho e na dinâmica das atividades exercidas, podendo
ser realizada por profissional especializado.

"9) Disponibilize armários em bom estado de conservação para uso de todos os
empregados e em quantidade compatível com o quadro de pessoal da agência segundo
as normas regulamentares que tratam da matéria".

>>> Segundo os empregados não foi fornecido novo armário, remanescendo o da foto
em estado ruim, com ferrugem, portas que não abrem ou não trancam entre outros

.".problemas e em quantidade insuficiente ao quadro de funcionários (foto 15). - Id.
f66c662 (Grifei)

Da leitura das constatações certificadas pelo Oficial de Justiça, vê-se que

apenas não foi confirmada, entre os desvios relatados na petição inicial pelo Sindicato, a existência

daqueles referentes ao mau estado e funcionamento da geladeira disponibilizada aos empregados e ao

acúmulo de móveis quebrados e de lixo no estabelecimento.

Por outro lado, também é possível extrair-se que a empresa demandada,

frente à decisão de antecipação de tutela, já havia iniciado o procedimento de correção de algumas

irregularidades, especialmente no que tange à manutenção das portas de rolo da agência, ao corte da

vegetação danosa e ao fornecimento, aos empregados, de cadeiras ergonomicamente adequadas ao uso,

havendo, no entanto, em relação a todos esses itens, a necessidade de ajustes para completo atendimento

da ordem judicial.

Ainda, constatou o agente judicial a falta de evidências quanto à efetiva

realização de dedetização periódica da agência postal, de manutenção da fachada, das paredes e do teto do

estabelecimento (que permaneciam com pontos de infiltração, mofo e rachaduras), do conserto das

instalações sanitárias e dos armários disponibilizados aos empregados.

Tenho por comprovado, diante do exposto, que, em relação à Agência dos

Correios situada em Paudalho/PE, houve o descumprimento, pela empregadora, do disposto no art. 174 da

CLT, o qual preceitua que "as paredes, escadas, rampas de acesso, passarelas, pisos, corredores,

coberturas e passagens dos locais de trabalho deverão obedecer às condições de segurança e de higiene

do trabalho estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e manter-se em perfeito estado de conservação e
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", e no art. 199 da CLT, o qual estabelece ser "limpeza obrigatória a colocação de assentos que assegurem

postura correta ao trabalhador, capazes de evitar posições incômodas ou forçadas, sempre que a

".execução da tarefa exija que trabalhe sentado

Além disso, evidente, também, a inobservância às disposições constantes

das Normas Regulamentadoras 17 e 24 do Ministério do Trabalho e Emprego, as quais tratam das

condições ergonômicas, sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, estipulando várias recomendações

preventivas a serem implementadas no âmbito das empresas públicas e privadas.

Destaco, nesse diapasão, que a escusa levantada na defesa - grave crise

financeira enfrentada pela ECT - não pode ser acatada como hipótese de força maior, por não se tratar de

um fato imprevisível e tampouco inevitável.

Ademais, os riscos da atividade econômica devem ser suportados

exclusivamente pelo empregador, à luz do art. 2º, , da CLT, não podendo jamais ser acolhidos comocaput

justificativa para que a empregadora ignore as normas protetivas do meio ambiente do trabalho e tutelares

da segurança e saúde do trabalhador.

O fato de a empresa ré ter iniciado a regularização de parte das condições

acima narradas após o ajuizamento da ação não é suficiente para levar à improcedência dos pedidos, como

alegado no recurso.

Primeiramente, porque, como antes ressaltado, houve apenas o início do

procedimento de correção de algumas irregularidades, ainda existindo, no entanto, a necessidade de

ajustes para completo atendimento da ordem judicial.

E, mesmo que assim não fosse, entendo que a adequação da conduta da

demandada , mediante o cumprimento das obrigações de fazer/não fazer veiculadas na petiçãoa posteriori

inicial da Ação Civil Pública, apenas teria o condão de converter a tutela específica reparatória em

inibitória.

Nesse sentido, cito esclarecedores precedentes do C. TST:

  [...] II - RECURSO DE REVISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. (...) MULTA POR
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANUTENÇÃO DO
DECRETO CONDENATÓRIO, AINDA QUE CONSTATADA A REGULARIZAÇÃO

 DA CONDUTA NO CURSO DO PROCESSO. A ação civil pública, disciplinada pela
Lei nº 7.347/1985, prevê a responsabilidade patrimonial pelos danos morais e materiais
causados aos interesses difusos ou coletivos da sociedade. Uma das principais inovações
trazidas pelo referido diploma foi a possibilidade de que a parte legitimada pelo artigo
5º propusesse ao Poder Judiciário que o decreto jurisdicional por ela perseguido
assumisse uma natureza dúplice, abraçando, além da condenação em pecúnia, a
obrigação de fazer ou de não fazer, conforme a disciplina específica de seu artigo 3º.
Observa-se, pois, que, mesmo antes da reforma que culminou no artigo 461 do CPC de
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1973 (497 do CPC de 2015) e da vigência do artigo 84 do CDC, a LACP já prestigiava a
tutela específica como a espécie de satisfação estatal mais importante tanto para a
efetividade do provimento obrigacional quanto para a compensação do ilícito já
efetivado ou a para cessação daquele ato ofensivo ainda em curso. Nessa linha, o artigo
11 da lei conferiu ao magistrado a prerrogativa de lançar mão, ex officio, de execução
específica ou de cominação de multa diária, como forma de ampliar a força coercitiva do
mandamento reparatório ou inibitório por ele proferido. De fato, a par da espécie de
tutela específica que se busca atingir, a efetividade e a autoridade da decisão que a
concedem depende da utilização de instrumentos coativos que obriguem o réu ao seu
cumprimento. No caso dos autos, o Ministério Público do Trabalho requereu, além da
condenação da reclamada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, a
imposição de execução específica, consistente em multa no importe de R$ 30.000,00, em
termos específicos, pelo eventual descumprimento das obrigações constantes dos pedidos
de letras "a" a "e" da petição inicial. A constatação, pelo magistrado de primeira
instância, de que a demandada realmente deixava de integrar as gorjetas à remuneração
dos empregados forneceu subsídios para que o juízo acolhesse integralmente as
pretensões. Ao revés do que afirma o Tribunal Regional, a mera adequação da
reclamada aos termos impostos pelo decreto condenatório - comportamento que não se
revelou espontâneo, mas consequência do ajuizamento da ação coletiva - não possui o
condão de afastar a penalidade abstratamente imposta, simplesmente por não se

. coadunar com a finalidade essencial do instrumento assecuratório da tutela específica É
de fácil constatação que o ajustamento da empresa, mediante o cumprimento das
obrigações de fazer, converteu a tutela específica reparatória em inibitória, ou seja, em
constrangimento imposto pelo poder jurisdicional para que a situação irregular não

 Nesse sentido, não deixam de ser curiosos os argumentos contra avolte a ocorrer.
cominação da penalidade, tendo em conta que basta à empregadora não reiterar os atos
antijurídicos para que o comando dissuasório permaneça em sua feição abstrata e não se
concretize. Portanto, andou mal o TRT ao entender que a mera regularização da
situação dos funcionários no curso do presente processo seria suficiente para afastar a
penalidade por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta pela sentença.
Precedentes unânimes da SBDI-1. Recurso de revista conhecido por divergência
jurisprudencial e provido. CONCLUSÃO: Recurso de revista conhecido e provido para

 (RR - 632-48.2014.5.05.0009 , Relator Ministro: Alexandre derestabelecer a sentença.
Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 03/04/2019, 3ª Turma, Data de Publicação:
DEJT 05/04/2019) - Grifei.

RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELA LEI 11.496/2007. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. CONDUTA ILÍCITA
REGULARIZADA. Discute-se a aplicação da multa diária, prevista no art. 11 da Lei
7.347/85, pelo descumprimento futuro de obrigações de fazer e de não fazer, relativas a
ilícitos praticados pela empresa (submissão de trabalhadores a revistas íntimas e outras
irregularidades referentes ao ambiente de trabalho), quando regularizada a conduta no
curso do processo. A previsão normativa da tutela inibitória encontra lastro no art. 84 da
Lei 8.078/90, sendo posteriormente introduzida de uma forma geral como instrumento de
efetividade do processo civil no art. 461, § 4º do CPC. Trata-se de medida colocada à
disposição do julgador para conferir efetividade às decisões judiciais e, sobretudo, à
respeitabilidade da própria ordem jurídica, prevenindo não somente a ofensa a direitos
fundamentais como também e, principalmente, aos fundamentos da República Federativa
do Brasil, entre eles a dignidade humana do trabalhador. Evidenciado o interesse
público pela erradicação de trabalhos sujeitos às condições aviltantes da dignidade do
trabalhador e ofensivos às normas de segurança e saúde previstas no ordenamento
jurídico brasileiro, mostra-se necessário e útil a tutela inibitória buscada pelo Ministério
Público do Trabalho. A situação constatada pela fiscalização promovida pelo Parquet na
empresa ré impõe a utilização dos mecanismos processuais adequados para a efetiva
prevenção de novos danos à dignidade, à segurança e saúde do trabalhador. Por essas
razões, ainda que constatada a reparação e satisfação das recomendações levadas a
efeito pelo Ministério Público, convém não afastar a aplicação da tutela inibitória
imposta com o intuito de prevenir o descumprimento da determinação judicial e a
violação à lei, porque a partir da reparação do ilícito pela empresa a tutela reparatória
converte-se em tutela inibitória, preventiva de eventual descumprimento, não

. Recurso de embargos conhecido e providodependendo de existência efetiva de dano.
(E-ED-RR - 656-73.2010.5.05.0023, Relator Ministro: Augusto César Leite de Carvalho,
Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, DEJT 23/5/2014) - Grifei.
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Com efeito, a tutela inibitória é uma medida preventiva que se destina a

evitar a prática de atos ilícitos que provoquem uma violação de direitos individuais e coletivos ou, ainda,

a sua manutenção ou a reiteração, por meio de coerção indireta ou direta para forçar o cumprimento de

obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa.

Logo, seria descabida a simples advertência que, por ser despida de

qualquer efeito prático preventivo, tornaria os direitos trabalhistas objeto fácil de violação livre e

reparável apenas pela via ressarcitória, que não deve ser estimulada, além de ser contraproducente do

ponto de vista de racionalização da atividade judiciária, que deve ser almejada, principalmente, por meio

do microssistema de tutela coletiva.

Diante desse quadro, , pelos seus próprios fundamentos,mantenho

inicialmente transcritos, a sentença recorrida, que, no particular, condenou a demandada nas seguintes

obrigações de fazer:

"1) Em 60 dias, consertar as portas de rolo e a porta da frente da agência;

2) Em 30 dias, providenciar a dedetização periódica da agência, conforme as
necessidades do ambiente de trabalho e, no mínimo, uma vez por ano;

3) Em 60 dias, reformar a parte externa da agência, removendo o mofo, o lodo e as
infiltrações, bem como rebocando as paredes, realizando novos serviços de manutenção
sempre que necessário, bem como providencie o conserto e manutenção das paredes e
teto da agência de maneira a evitar novas infiltrações e mofo;

4) Em 30 dias, providenciar o corte da vegetação danosa que cresce nas paredes;

5) Em 30 dias, consertar as instalações sanitárias indicadas na exordial ou as mantenha
adequadas ao uso;

6) Em 30 dias, fornecer cadeiras aos empregados que trabalham sentados na agência
conforme as normas técnicas de ergonomia;

7) Em 30 dias, disponibilizar armários em bom estado de conservação para uso de todos
os empregados e em quantidade compatível com o quadro de pessoal da agência segundo
as normas regulamentares que tratam da matéria."

Por fim, registro que questão referente ao descumprimento das obrigações

empresariais, em relação aos pontos acima abordados, já foi objeto de deliberação por meio de cognição

exauriente, tanto pelo Juízo de primeiro grau quanto por esta Corte, restando evidenciada, ainda, a

urgência na reparação das falhas constatadas no meio ambiente de trabalho da Agência dos Correios

objeto da lide, de modo a preservar a saúde e segurança das pessoas que lá prestam serviços.

Assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do NCPC, acertada

a decisão singular, ao confirmar a antecipação da tutela, visando ao cumprimento das medidas ali

impostas,
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Não há como se acolher, portanto, o pedido de concessão de efeito

suspensivo à determinação sentencial, formulado no apelo da parte ré.

Em face do exposto,  ao recurso ordinário da ECT, quantonego provimento

ao tópico.

Do termo inicial do prazo fixado para o cumprimento das obrigações

de fazer.(recurso do SINTECT-PE)

Pleiteia o Sindicato que seja fixado o marco inicial para o cumprimento

das obrigações de fazer, alegando que, tanto a decisão de antecipação de tutela quanto a sentença, que a

confirmou, foram omissas quanto a esse aspecto.

De fato, verifico que a Magistrada sentenciante, embora tenha arbitrado

prazos para o cumprimento, pela ré, das deliberações por ela impostas, deixou de fixar o marco inicial

para a referida contagem.

Assim, suprindo a omissão identificada na decisão de origem, quanto ao

aspecto,  ao recurso do SINTECT-PE, para determinar que os prazos arbitrados pelo Juízodou provimento

 para cumprimento das obrigações de fazer deverão ter início a partir da data do trânsito em julgadoa quo

do presente acórdão.

Da indenização por danos morais. Do  indenizatório.quantum (ambos

os recursos)

Analisando o tema em epígrafe, assim decidiu a Magistrada sentenciante, i

:n verbis

2.3. DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL

O sindicato autor também afirmou que as ilegalidades promovidas pela requerida são
causa de dano aos trabalhadores, postulando, assim, reparação pelos prejuízos
decorrente do trabalho em condições degradantes.

Registro, ainda, que não obstante os Correios mencione a tese de "dano moral coletivo",
na realidade, o Sindicato pleiteia, em sua peça vestibular, indenização por danos morais
individuais. Eis o pedido constante na inicial:

" a condenação à reparação nos danos morais vivenciados pelos obreiros e
exaustivamente demonstrado, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por
empregado lotado na Agência de PAUDALHO/PE, atribuindo-se a quantia de R$
15.000,00 (quinze mil reais), considerando o labor de 03 (três) empregados, com o
eventual retorno do atendente à Agência de Frei Miguelinho, conforme articulado no
item V;"
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Como observado acima, restou constatado diante da análise do conteúdo probatório, o
comportamento da ré, esquivando-se do cumprimento de normas de ordem pública,
referentes à saúde, higiene e segurança do trabalhador.

Convém ressaltar, que a documentação acostada aos autos, comprova as irregularidades
apontadas, demonstra de forma patente o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano
causado aos trabalhadores da empresa, pela ofensa à dignidade e honra dos referidos
obreiros, devendo, pois a mesma, responder pela respectiva indenização compensatória.

Assim, o exame da controvérsia ficará adstrito à configuração, ou, não do agravo moral
individual passível de reparação.

E, nesse particular, entendo que a hipótese dos autos autoriza, de fato, o reconhecimento
do dano moral.

Digo isso porque as irregularidades constatadas na presente lide (imposição de que os
trabalhadores executassem o seu labor em estabelecimento sem a regular manutenção e
estruturação, com instalações sanitárias precárias etc.) revelaram a conduta da empresa
ré contrária ao direito dos seus empregados ao meio ambiente de trabalho seguro,
saudável e equilibrado.

Evidenciado, portanto, o ato ilícito da empregadora, em expor seus funcionários a
condições de trabalho inadequadas, com a inobservância às normas constitucionais que
tratam da saúde, higiene e segurança do trabalho (art. 7º, inciso XX, da Constituição
Federal), bem como aos requisitos elencados na Norma Regulamentadora nº 24 do MTE,
que trata sobre as condições e ao meio ambiente de trabalho.

Nesse caso, a dor moral se demonstra por si mesma (in re ipsa), fazendo-se pertinente a
reparação de ordem civil. Nesse sentido, é a jurisprudência do C. TST, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - HORAS
EXTRAORDINÁRIAS - ÔNUS DA PROVA - SÚMULA Nº 126 DO TST. Somente se
vislumbra violação dos arts. 818 da CLT e 333 do CPC quando, em face da ausência de
provas produzidas, o juiz, inadvertidamente, inverte o ônus probatório, atribuindo-o à
parte sobre a qual, por determinação legal, este não recaia. Na hipótese, o Tribunal a
quo, soberano na análise do conjunto fático-probatório , constatou que as anotações
registradas nos cartões de ponto foram consideradas válidas e revelaram o
descumprimento das convenções coletivas da categoria em relação aos intervalos
concedidos durante a jornada de trabalho. Destacou que , por força do disposto nos
instrumentos normativos , não pode haver mais de duas pegadas por dia, o que não foi
observado pela demandada. Estando, pois, a decisão amparada nos elementos de provas
produzidos nos autos, não há afronta aos arts. 818 da CLT e 333 do CPC. Conclusão
diversa esbarra na Súmula nº 126 do TST. CONDIÇÕES DEGRADANTES DE
TRABALHO - LESÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA - INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL. O entendimento acerca do dano moral tem passado por evolução
epistemológica, deixando-se a perspectiva patrimonialista tradicional para uma acepção
existencial na qual a medida de compreensão passa a ser a dignidade da pessoa humana.
Nas palavras de Maria Celina Bodin de Moraes, "a reparação do dano moral
constitui-se na contrapartida do princípio da dignidade humana: é o reverso da
medalha". Na hipótese dos autos, a Corte regional atestou as péssimas condições do
alojamento fornecido pela empresa, que deixou de cumprir, inclusive, obrigação
expressamente prevista em instrumento coletivo no sentido de fornecer ao empregado em
viagem, que tenha de pernoitar fora do local de seu domicílio, alimentação e
hospedagem gratuitas em estabelecimentos de boa qualidade. O estabelecimento de meio
ambiente de trabalho saudável é condição necessária ao tratamento digno do
trabalhador. Dessa forma, constatada a violação do princípio da dignidade humana do
trabalhador, o direito à reparação dos danos morais é a sua consequência. Agravo de
instrumento desprovido. (gn) (TST - AIRR: 13066620125030101, Relator: Luiz Philippe
Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 17/02/2016, 7ª Turma, Data de Publicação:
DEJT 19/02/2016)

Já quanto à fixação da indenização, o magistrado deve se basear nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, pautado por diversos critérios, muitos de natureza
subjetiva, tais como a extensão do dano, o grau de culpabilidade, a capacidade
econômica do ofensor e o efeito pedagógico da medida.
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Deve ser observado, também, o princípio da justa satisfação compensatória, pelo qual o
quantum debeatur a ser atribuído ao lesado deve amenizar o sofrimento, mas não de
forma tão grande que se converta em fonte de enriquecimento ilícito, nem tão pequena
que se torne inexpressivo. Critérios como gravidade da lesão, número de vítimas diretas
e potenciais, a capacidade econômica das partes, sempre observando os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

Considerando, pois, os critérios supramencionados, in casu, tenho que a quantia
postulada (correspondente a R$5.000,00 por empregado substituído) resulta excessiva. A
tanto, defere-se a sanção ao importe de R$ 2.000,00, por empregado substituído da
Agência Paudalho.

A r. decisão deve ser mantida.

Com efeito, as irregularidades constatadas na presente lide revelaram a

conduta da empresa ré contrária ao direito dos seus empregados ao meio ambiente de trabalho seguro,

saudável e equilibrado.

Evidenciado, portanto, o ato ilícito da empregadora, em expor seus

funcionários a condições de trabalho inadequadas, com a inobservância às normas constitucionais que

tratam da saúde, higiene e segurança do trabalho (art. 7º, inciso XX), bem como aos requisitos elencados

nas Normas regulamentadoras 17 e 24 do Ministério do Trabalho e Emprego, as quais tratam das

condições ergonômicas, sanitárias e de conforto nos locais de trabalho.

Nesse caso, a dor moral se demonstra por si mesma ( ),in re ipsa

fazendo-se pertinente a reparação de ordem civil.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência, in verbis:

I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO AO SOL E AO CALOR EXCESSIVO.
Demonstrada possível violação do art. 192, da CLT, impõe-se o provimento do agravo de
instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de
instrumento provido. II - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE 1 - ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO AO SOL E AO CALOR EXCESSIVO. Constatada a
exposição do reclamante, cortador de cana, a calor acima dos limites de tolerância,
durante o desempenho de suas atividades laborais, é devido o adicional de
insalubridade, nos termos do item II da Orientação Jurisprudencial 173 da SBDI do TST.
Recurso de revista conhecido e provido. 2 - EMPREGADO CORTADOR DE CANA.
SALÁRIO POR PRODUÇÃO. HORAS EXTRA E ADICIONAL DEVIDOS. Decisão do
Tribunal Regional que entendeu ser devido tão somente o pagamento do adicional de
horas extras ao empregado, contador de cana, que trabalha por produção. Tese que
contraria a jurisprudência prevalecente do TST, consubstanciada na parte final da
Orientação Jurisprudencial 235 da SBDI-1. Recurso de revista conhecido e provido. 3 -
HORAS IN ITINERE. LIMITAÇÃO POR ACORDO COLETIVO. POSSIBILIDADE A
jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que, em respeito ao disposto no
art. 7.º, XXVI, da Constituição Federal, é possível a limitaçãodo número de horas de
percurso por meio de norma coletiva, desde que não acarrete a sua supressão total e seja
estipulado em um patamar razoável. Precedentes da SBDI-1 do TST. Recurso de revista
não conhecido. 4 - DANO MORAL. CONDIÇÕES DEGRADANTES DE TRABALHO.
AUSÊNCIA DE LOCAL APROPRIADO PARA ALIMENTAÇÃO. INDENIZAÇÃO. 4.1 -
Hipótese em que a prova oral obtida nos autos e a prova emprestada, demonstraram que
o reclamante era submetido a labor em meio ambiente de trabalho degradante, por não
ter a reclamada observado a contento a Norma Regulamentadora 31 do MTE, quanto
aos locais para refeição. Patente, assim, o desrespeito aos direitos mínimos para o
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resguardo da dignidade do obreiro. 4.2 - Desnecessário, nesse contexto, a comprovação
de ofensa à imagem e honra do obreiro para se deferir o pleito indenizatório, pois, em se
tratando de pedido de dano moral, a ofensa revela-se in re ipsa, ou seja, deriva da
própria natureza do fato. 4.3 - Assim, constatada a presença dos pressupostos
identificadores da responsabilidade civil subjetiva, quais sejam dano, nexo causal e
culpa, impõe-se a condenação da reclamada em indenização por danos morais. 4.4 -
Restabelecida a sentença, que condenou a reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor sobre o qual não houve
recurso voluntário por parte do autor, restringindo o arbitramento nesta sede recursal.
Recurso de revista conhecido e provido. III - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE
ÚNICA DA SUCESSORA (SÚMULA 333 DO TST). Não merece ser provido agravo de
instrumento que visa a liberar recurso de revista que não preenche os pressupostos
contidos no art. 896 da CLT. Agravo de instrumento não provido. (ARR -
1175-69.2010.5.09.0562 , Relatora Ministra: Delaíde Miranda Arantes, Data de
Julgamento: 17/06/2015, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 26/06/2015)

Com relação ao montante indenizatório, destaco que não se constitui tarefa

fácil a aferição matemática do dano moral, uma vez que o bem jurídico passível de reparação

(indenização) é a dignidade do ser humano, ficando ao prudente arbítrio do julgador a fixação do valor

correspondente.

Tratando-se, no entanto, de dano moral individual, ainda que proveniente

de origem comum, entendo aconselhável fixá-lo em um montante certo por cada empregado, tal como

procedeu o Juízo singular.

Considerando, então, a condição econômica do ofensor, a gravidade e

repercussão da ofensa, sem perder de vista que a empresa demandada já iniciou o processo de

regularização de parte das irregularidades constatadas, e atendo-me, ainda, aos princípios da razoabilidade

e proporcionalidade, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por empregado substituído,

arbitrado na sentença, afigurou-se adequado, devendo ser mantido.

Por força do exposto,  a ambos os recursos ordinários, nonego provimento

ponto.

Da multa pelo descumprimento das obrigações de fazer: destinação.(re

curso do SINTECT-PE)

O Juízo  arbitrou multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), pora quo

trabalhador alcançado, em caso de descumprimento das obrigações de fazer definidas na sentença, a ser

revertida ao Fundo de Amparo do Trabalhador - FAT.

Recorre o Sindicato Autor, pleiteando, em suma, a reforma da sentença, a

fim de que a penalidade, caso aplicada, seja revertida em benefício dos empregados substituídos, pois

foram eles que ficaram expostos ao ambiente de trabalho comprometedor, fazendo jus a esta

compensação.

ID. 9429b54 - Pág. 19

Assinado eletronicamente por: SOLANGE MOURA DE ANDRADE - 01/07/2020 17:26 - 9429b54
https://pje.trt6.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20051216342961300000017427569
Número do processo: ROT 0000258-05.2019.5.06.0211
Número do documento: 20051216342961300000017427569



Sem razão, no entanto.

O art. 13 da Lei nº 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, prevê que

"Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por

um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério

Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens

".lesados

Tal disposição aplica-se, igualmente, às prestações pecuniárias decorrentes

de eventual inobservância às obrigações de fazer impostas na sentença (art. 11 da mesma legislação), as

quais devem ser destinadas a um fundo especial com destinação social, solução que melhor se amolda à

finalidade da ação civil pública, consistente na proteção de direitos e interesses metaindividuais.

Nesse sentido, inclusive, o art. 2º, inciso I, do Decreto nº 1.306/94, que

regulamentou o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, na forma estipulada pelo art. 20 da Lei nº 7.347/85,

estabeleceu que constitui recurso do FDD o produto da arrecadação das condenações judiciais de que

tratam os  da Lei da Ação Civil Pública.arts. 11 e 13

Entretanto, considerando que o FDD possui finalidade genérica ("reparaçã

o dos danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,

histórico, turístico, paisagístico, por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos

" - art. 1º do Decreto nº 1.306/1994), enquanto o FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) destina-se

especificamente ao custeio de programas assistenciais dos trabalhadores, tenho que a determinação

sentencial, de reversão do valor da multa em favor desse último fundo social, bem atende à finalidade da

lei, nada havendo a ser modificado.

A possibilidade de identificação dos trabalhadores lesados em caso de

eventual descumprimento pela demandada não tem o poder, por si, de alterar a tutela coletiva e, por

conseguinte, retirar o caráter coletivo da multa cominatória fixada.

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência do TST e deste Regional, in

:verbis

(...) 2. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER. DESTINATÁRIO. A ação civil pública tem como finalidade proteger direitos e
interesses metaindividuais contra qualquer espécie de lesão ou ameaça, podendo
envolver, segundo consta do art. 3º da Lei 7.347/85, "a condenação em dinheiro ou o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". Desse modo, com o propósito de
tutelar direitos coletivos em sentido amplo (difusos, individuais homogêneos e coletivos
em sentido estrito), a ação civil pública, evidentemente, pode veicular pretensão que
busque prevenir condutas empresariais que repercutam negativamente nos interesses
coletivos de uma determinada comunidade laboral. Por outro lado, a Lei 7.347/1985, que
disciplina a ação civil pública, dispõe em seu art. 11, que na ação que tenha por objeto o
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cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da
prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução
específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível,
independentemente de requerimento do autor. Já o art. 13 da referida Lei, estabelece que
"havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um
fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão
necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus
recursos destinados à reconstituição dos bens lesados". Dessa forma, os valores
pertencentes à multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer e às
indenizações por danos morais e/ou materiais de natureza coletiva devem ser revertidos
a um fundo especial com destinação social. Na presente hipótese, observa-se que o
interesse que se pretende prevenir (não recrutamento de trabalhadores, sem que lhes
sejam custeadas as despesas de deslocamento - origem e eventual retorno) ultrapassa a
esfera do direito individual dos empregados da Ré, tratando-se de interesse difuso de
prevenção. Portanto, ao contrário do entendimento firmado pela Instância Ordinária, a
possibilidade de identificação do trabalhador lesado em caso de eventual
descumprimento pela Ré de obrigação de não fazer que lhe foi imposta, não tem o
condão, por si, de modificar a tutela coletiva e, por conseguinte, retirar o caráter
coletivo da multa cominatória fixada. Assim, na hipótese dos autos, deve ser determinada

. Recurso de Revista conhecido e provido.a reversão da multa cominatória ao FAT (RR -
1604-30.2012.5.03.0078 , Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data de
Julgamento: 29/08/2018, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 31/08/2018) - Grifei.

I - RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. DIREITO PROCESSUAL DO
TRABALHO. ASTREINTES. REVERSÃO PARA O SINDICADO. INDEVIDA. As
astreintes, além da finalidade principal de coagir o devedor ao cumprimento de seu
encargo, também tem caráter indenizatório de recompensar o lesado no caso de eventual
descumprimento da determinação judicial. Assim sendo, a não execução da obrigação de
fazer não causa prejuízos ao Sindicato, mas sim aos trabalhadores representados pela
entidade. Em razão disso, revela-se mais pertinente que a multa por eventual

 Apelo improvido. II -descumprimento de obrigação ora deferida seja revertida ao FAT.
RECURSO ORDINÁRIO PATRONAL. MEIO AMBIENTE DE TRABALHO. DANO
MORAL DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Evidenciado o ato ilícito da
empregadora, em expor seus funcionários a condições de trabalho inadequadas, com a
inobservância às normas constitucionais que tratam da saúde, higiene e segurança do
trabalho (art. 7º, inciso XX, da Constituição Federal), bem como aos requisitos
elencados na Norma Regulamentadora nº 24 do MTE, que cuida das condições e do meio
ambiente de trabalho, é cabível indenização por danos morais. No que toca ao quantum
arbitrado, embora não haja regra objetiva quanto aos critérios para fixação do valor da
reparação por dano moral, algumas diretrizes devem de ser seguidas pelo julgador para,
com prudência e equilíbrio, fixá-lo, tais como: valor compatível com a reprovabilidade
da conduta ilícita, a intensidade e duração do dano, bem como a capacidade
sócio-econômica das partes. Apelo patronal parcialmente provido, apenas para reduzir o
valor da indenização por danos morais.(RO 0000726-85.2018.5.06.0313; Relatora
Desembargadora Virgínia Malta Canavarro; 3ª Turma, julgado em 03/09/2019) - Grifei.

Nego provimento.

Dos honorários advocatícios.(recurso do SINTECT-PE)

Alega o Sindicato autor que os honorários advocatícios, deferidos no

percentual de 15% (quinze por cento), devem incidir não apenas sobre o valor da indenização por danos

morais deferida pelo Juízo , mas abarcar, também, as obrigações de fazer impostas na sentença,a quo

motivo pelo qual a base de cálculo dessa verba deve considerar o valor da causa indicado na inicial, e não

o montante condenatório definido na sentença.

Não procede a irresignação.
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De acordo com o disposto no art. 791-A da CLT, incluído pela Lei nº

13.467/2017, já em vigor à época do ajuizamento da ação, os honorários advocatícios arbitrados pelo

Juízo devem incidir 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

Disposição semelhante consta do CPC, que, em seu art. 85, § 2º, define,

como base de cálculo da verba honorária sucumbencial o "valor da condenação, do proveito econômico

".obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa

Assim, tendo havido, na hipótese, condenação em pecúnia (indenização

por danos morais coletivos), o percentual relativo aos honorários advocatícios deve incidir sobre esse

montante condenatório, qual seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais). As obrigações de fazer impostas na

sentença são desprovidas de conteúdo pecuniário, não podendo, portanto, integrar o valor da condenação.

Inexiste, nesse vértice, amparo legal que justifique a utilização do valor da

causa como base de cálculo da verba honorária.

Por força do exposto,  ao recurso, mantendo a decisão denego provimento

origem, também nesse particular.

Do prequestionamento(ambos os recursos)

Por fim, registro que a fundamentação acima não viola quaisquer

dispositivos legais, inclusive aqueles citados nos apelos, sendo desnecessária a menção expressa a cada

um deles, a teor do disposto na Orientação Jurisprudencial nº. 118 da SDI-1 do C. TST.

 CONCLUSÃO

  Em face do exposto, , pordeixo de avocar a remessa necessária

incabível, e, no mérito,  , para reconhecer o seudou parcial provimento ao recurso ordinário da ECT

direito à isenção das custas e do depósito recursal; bem como, dou parcial provimento ao apelo do

, para determinar que os prazos arbitrados pelo Juízo  para cumprimento dasSINTECT-PE a quo

obrigações de fazer deverão ter início a partir da data do trânsito em julgado do presente acórdão.

Ante a natureza dos provimentos, resta mantido o valor arbitrado à

condenação.
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ACORDAM os Membros Integrantes da Segunda Turma do Tribunal

Regional do Trabalho da 6ª Região, por unanimidade, , pordeixar de avocar a remessa necessária

incabível, e, no mérito,  , para reconhecer o seudar parcial provimento ao recurso ordinário da ECT

direito à isenção das custas e do depósito recursal, bem como, dar parcial provimento ao apelo do

, para determinar que os prazos arbitrados pelo Juízo  para cumprimento dasSINTECT-PE a quo

obrigações de fazer deverão ter início a partir da data do trânsito em julgado do presente acórdão. Ante a

natureza dos provimentos, resta mantido o valor arbitrado à condenação.

SOLANGE MOURA DE ANDRADE
Desembargadora Relatora

 

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

Certifico que na 22ª Sessão Ordinária (eletrônica) realizada no trigésimo

dia do mês de junho do ano de 2020, das 9:30 às 10:30 h, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor

Desembargador do Trabalho , com a presença das ExcelentíssimasFÁBIO ANDRÉ DE FARIAS

Senhoras Desembargadoras  e ENEIDA MELO CORREIA DE ARAÚJO SOLANGE MOURA DE

,  bem como da representante do Ministério Público do Trabalho, ANDRADE ADRIANA FREITAS

, foi julgado o processo em epígrafe, nos termos do dispositivo supra.EVANGELISTA GONDIM

Certifico e dou fé.

Martha Mathilde F. de Aguiar
     Chefe de Secretaria

 

SOLANGE MOURA DE ANDRADE
Relator

ID. 9429b54 - Pág. 23

Assinado eletronicamente por: SOLANGE MOURA DE ANDRADE - 01/07/2020 17:26 - 9429b54
https://pje.trt6.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20051216342961300000017427569
Número do processo: ROT 0000258-05.2019.5.06.0211
Número do documento: 20051216342961300000017427569



SUMÁRIO

 

Documentos

Id. Data de
Juntada

Documento Tipo

9429b54 01/07/2020
17:26

Acórdão Acórdão


	04/03/2020 - Capa
	1. 01/07/2020 - Acórdão | Acórdão
	13/07/2020 - Sumário

