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A C Ó R D Ã O

1ª T U R M A

AMBIENTE  DE  TRABALHO.  MÁS  CONDIÇÕES.  RISCO  À
HIGIDEZ  DOS  OBREIROS. GREVE.  REIVINDICAÇÕES
PROCEDENTES.  FALTAS.  PEDIDO  DE  COMPENSAÇÃO.
NEGATIVA INJUSTIFICADA. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Ausente  autorização  por  acordo,  convenção,  laudo  arbitral  ou
decisão judicial declarando a ilegalidade do movimento paredista e
inexistindo justo motivo de recusa da empregadora em possibilitar
a compensação, os dias de faltas ao labor pelos empregados de
paralisação regular, em que procedentes as reivindicações contra
más condições ambientais com risco à higidez dos obreiros, não
podem  ser  descontados  dos  seus  salários,  sob  pena  da
caracterização de mera represália em ofensa ao direito de greve
assegurado constitucionalmente.
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VOTO

RELATÓRIO

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  de  recurso

ordinário,  em  que  são  partes  SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  NA  EMPRESA

BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E SIMILARES DO ESTADO DO RIO DE

JANEIRO  -  SINTECT  (RECLAMANTE)  e  EMPRESA  BRASILEIRA  DE  CORREIOS  E

TELÉGRAFOS - ECT (RECLAMADA), como recorrentes e recorridos.

Insurgem-se as partes contra a sentença, id.: 0e7467b, proferida

pelo exmo. juiz Ronaldo Santos Resende na jurisdição da 77ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro - RJ, que julgou parcialmente procedente a demanda.

O  reclamante,  então,  interpõe  recurso  ordinário,  id.:  ee982f9,

insistindo em seu pleito de condenação da ré em indenização por dano moral.

A reclamada não apresentou contrarrazões.

Por outro lado, a demanda interpõe recurso ordinário adesivo, id.:

deafdb7, defendendo que legais  os descontos dos dias de faltas em greve,  refutando sua

condenação em devolução de tais valores.

Contrarrazões do sindicato-autor, id.: 6d833ad.

O Ministério Público do Trabalho, em parecer de lavra do exmo.

procurador Adriano de Alencar Saboya, em petição id.: 213b25a, opina pelo conhecimento de

ambos os apelos, mas provimento apenas daquele interposto pelo polo ativo.

É o relatório.
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FUNDAMENTAÇÃO

REGISTRO INICIAL. LEI 13.467/2017. APLICAÇÃO DA LEI NO

TEMPO

Tendo em vista as modificações trazidas pela Lei nº 13.467/2017,

que passou a vigorar em 11/11/2017, faz-se necessária a realização de algumas considerações

acerca das alterações ocorridas, notadamente no que concerne à aplicação das normas de

direito material e processual no tempo.

Considerando  que  as  pretensões  deduzidas  na  inicial  envolvem

relação jurídica anterior à Lei nº 13.467/2017, não se aplicam tais alterações às normas de

direito  material  (direito do trabalho),  porquanto os fatos são analisados com base nas leis

vigentes ao tempo de sua prática, respeitado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa

julgada, em conformidade com o art. 5º, XXXVI, da CRFB e o art. 6º da LINDB, in verbis:

"Art.  5º,  XXXVI -  a lei  não prejudicará o direito adquirido,  o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada;"

"Art.  6º  A  Lei  em  vigor  terá  efeito  imediato  e  geral,  respeitados  o  ato
jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada."

Portanto, quanto às normas de direito material, neste julgamento

serão  considerados  os  dispositivos  celetistas  vigentes  na  constância  do  pacto  laboral,

interpretados segundo a jurisprudência dominante deste E. Regional e do E. TST.

No  que  tange  às  normas  de  natureza  processual  da  Lei  nº

13.467/17, aplica-se o Princípio do Isolamento dos Atos Processuais.

Saliente-se  aqui  que  o  pleno  do  E.  TST  aprovou  a  Instrução

Normativa nº 41/18 segundo a qual, a aplicação das normas processuais previstas pela Lei nº

13.467/17 é imediata, não atingindo, contudo, situações iniciadas ou consolidadas na vigência

da lei revogada, verbis:

"Art.  1º  A aplicação das normas processuais previstas na Consolidação
das Leis do Trabalho, alteradas pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017,
com eficácia a partir de 11 de novembro de 2017, é imediata, sem atingir,
no entanto, situações pretéritas iniciadas ou consolidadas sob a égide da
lei revogada."
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(destaque meu)

Adoto, assim, a Instrução Normativa nº 41 do E. TST.

A sucessão das leis deve ser analisada em atenção à Teoria do

Isolamento  dos  Atos  Processuais,  adotada  por  nosso  ordenamento  processual,  a  qual

determina a não aplicação da lei nova aos atos já praticados. Entendimento adotado, inclusive,

à  época  da  entrada  em  vigor  do  CPC  de  2015,  assegurando-se,  dessa  forma,  o  direito

fundamental à segurança jurídica.

Diferentemente do que ocorre com as normas de direito material,

as  leis  processuais  produzem efeitos  imediatos,  aplicando-se,  a  tais  institutos,  a  regra  do

tempus  regit  actum,  a  qual  determina  a  aplicação  imediata  das  normas  processuais  às

demandas, independentemente da época de seu ajuizamento.

O CPC trata  da questão no art.  14,  parte  final  e no art.  1.046,

abaixo transcritos:

"Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente
aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as
situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada".

"Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão
desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973."

No  entanto,  é  sabido  que  os  honorários  advocatícios  são  um

instituto  que  possui  natureza  jurídica  híbrida,  tanto  de  direito  material  como  processual,

circunstância  que impede a aplicação imediata  das novas disposições trazidas pela Lei  nº

13.467/17, devendo ser observada a data de ajuizamento da ação.

Cumpre ressaltar que a Instrução Normativa nº 41/18, em seu art.

6º, assim estabelece:

"Art. 6º Na Justiça do Trabalho, a condenação em honorários advocatícios
sucumbenciais, prevista no art. 791-A, e parágrafos, da CLT, será aplicável
apenas  às  ações  propostas  após  11  de  novembro  de  2017  (Lei  nº
13.467/2017). Nas ações propostas anteriormente, subsistem as diretrizes
do art. 14 da Lei nº 5.584/1970 e das Súmulas nos 219 e 329 do TST."

No caso em tela, friso que a presente ação foi ajuizada após  a

entrada em vigor da reforma trabalhista instituída pela Lei nº 13.467/2017.

CONHECIMENTO

Dessarte,  conheço  dos  recursos  ordinários  interpostos  pelas

partes,  por  preenchidos  os  seus  pressupostos  objetivos  e  subjetivos  de  admissibilidade,
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constatada a tempestividade e a regular representação processual de ambos. Indevido preparo

daquele da ré, visto que a ECT se equipara à Fazenda Pública por força da Lei, motivo porque

dispensada de tal recolhimento.

MÉRITO

RECURSO DA RECLAMADA

Descontos de Faltas em Greve

Considerando  que  o  tópico  em  epígrafe  pode  ser  prejudicial

daquele relativo ao pleito de indenização por danos morais, examino o presente em primeiro

lugar.

A reclamada, em síntese,  defende que legais os descontos dos

quatro  dias  de  faltas  em  greve  do  período  de  30/1/2017  a  2/2/2017,  realizada  pelos

funcionários da unidade de CDD de Resende. Para tanto, aduz que escorreitos os descontos

com base na literalidade do art. 7º da lei nº 7.783/89, dispondo se tratar do caso de suspensão

dos contratos de trabalho durante o movimento paredista, motivo porque então deixa de haver

a  prestação  de  serviços  e  consequentemente  o  pagamento  de  remunerações  respectivas.

Ademais, cita precedentes judiciais que fia ampararem suas teses.

Entrementes,  de uma análise  detida da questão extraio  inexistir

razão no inconformismo.

O Juízo a quo decidiu a questão com os seguintes termos, ipsis

literis:

"II. FUNDAMENTAÇÃO

Na qualidade de substituto processual dos empregados da empresa pública Ré
atuantes nas unidades  do CDD de Resende/RJ,  o  Sindicato  Autor  pleiteia  a
condenação  da  Demandada  ao  cumprimento  das  obrigações  de  restituir
descontos salariais referentes a movimento grevista e de pagar compensação
por danos morais supostamente sofridos pelos trabalhadores substituídos.

Segundo relato da petição inicial, em assembleia realizada aos 17 de Janeiro de
2017  entre  trabalhadores  representados  pela  entidade  sindical  Demandante,
decidiu-se pela paralisação das atividades laborais nas unidades do CDD de
Resende a partir do dia 30 de Janeiro de 2017 em razão do não atendimento de
pleitos relacionados à melhorias das condições ambientais de trabalho (aumento
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do  espaço  para  objetos  postais  e  problemas  com  falta  de  trabalhadores  e
climatização).

O Sindicato Autor revela que,  no dia 3 de Fevereiro  de 2017,  chegou a um
entendimento  com  a  Empresa  Pública  Ré  conforme  registro  da  ata  de  ID
b1dc174.  Em  tal  ocasião,  decidiu-se  pelo  fim  da  paralisação  laboral  com
manutenção do estado de greve.

Referido documento conta com a assinatura de um representante da Reclamada
e indica o compromisso com a contratação de trabalhadores e com a realização
de reuniões voltadas à concretização de alterações imobiliárias e ao debate a
respeito de condições ambientais de trabalho.

Nos termos previstos pelo artigo 9º da Constituição da República, compete aos
trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercício do direito de greve e
também sobre os interesses que devam por meio dele defender.

Trata-se de disposição normativa que assegura o direito de greve e que deve ser
interpretada  conforme  a  máxima  efetividade  dos  direitos  fundamentais  e  a
supremacia das normas constitucionais.

O artigo 7º da Lei 7783-89, que regulamenta o direito de greve, estabelece que a
participação na greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações
obrigacionais  durante  o  período  ser  regidas  por  acordo,  convenção,  laudo
arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho.

O  documento  de  ID  b1dc174  revela  que  as  Partes  não  chegaram  a  uma
composição a respeito do desconto salarial referentes aos dias de paralisação,
mas indica a legitimidade do movimento grevista e a existência de motivação
fática razoável para a sua realização, considerando que a Empresa Pública de
Correios e Telégrafos concordou com a contratação de novos trabalhadores e
assentiu com a realização de reuniões voltadas à melhoria das condições de
trabalho existentes.

Neste contexto, o desconto de dois dias de paralisação dos contracheques de
empregados não se revela medida condizente com a importância conferida pela
Lei Maior ao direito fundamental em análise.

Inegavelmente, sem a paralisação das atividades efetuada de modo legítimo via
atuação do Sindicato Autor, os trabalhadores substituídos não teriam obtido êxito
parcial em suas demandas.

Na ausência de ato ilícito praticado e em face do reconhecimento de demandas
relacionadas às condições laborais pelo ser empregador, o desconto salarial dos
dias de paralisação vai de encontro ao disposto pelo artigo 9º e pelo inciso X do
artigo 7º da Lei Maior.

Estaria o exercício legítimo do direito de greve condicionado à perda de parcelas
salariais  pelos  trabalhadores.  Entendo  que  não,  considerando  que  a  greve
ocupa o seleto rol de direitos fundamentais.

Neste sentido, o artigo 7o da lei  de Greve deve ser interpretado conforme a
Constituição.  Nota-se  que  referido  dispositivo  não  dispõe  expressamente  a
respeito de descontos salariais e remete inclusive ao Poder Judiciário a análise
das obrigações referentes ao período de paralisação dos trabalhos em razão da
greve.

É possível entender que a referência à suspensão do contrato de trabalho, feita
pelo  artigo  supra,  volta-se  principalmente  à  ausência  de  descumprimento
obrigacional por parte de trabalhadores que participem de greves legítimas e
que  atendam  os  requisitos  determinados  em  Lei,  caso  do  movimento  ora
analisado.

Diante  do  exposto,  julgo  procedente  o  pedido  de  restituição  dos  descontos
salariais efetuados pela

empresa Ré."
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O i. Parquet, a seu turno, coaduna deste posicionamento, com os

seguintes argumentos,manifestações ids.: a2ae2d3 e 213b25a, respectivamente,verbis:

"3. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS

Discute-se a legalidade ou não dos descontos na remuneração dos empregados
que  realizaram  a  paralisação  de  suas  atividades  laborativas  no  período  de
30/01/17 a 02/02/17.

Observa-se  que  a  regra  na  legislação  pátria  é  considerar  a  duração  do
movimento paredista como suspensão do contrato de trabalho, em virtude da
disposição contida no art. 7º da Lei 7.783/89. Significa dizer que os dias não
laborados implicam o não pagamento do salário, além de não computar, para
quaisquer efeitos, o período em que perdurou a causa suspensiva.

Todavia, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que é acompanhada
por  diversos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho,  vem  admitindo,  de  forma
excepcional,  a  possibilidade  de  se  considerar  os  dias  paralisados  como
interrupção do contrato de trabalho e não mera suspensão. Nesse caso, não
caberia  o  desconto  salarial  e  o  tempo  de  paralisação  seria  computado  no
contrato de trabalho para os devidos fins.

Em suma,  duas têm sido  as hipóteses que o TST admite  o  pagamento dos
salários pelos dias paralisados: (a) não cumprimento de cláusulas contratuais
relevantes e regras legais pela empresa (não pagamento ou atrasos reiterados
de salários, más condições ambientais, com risco à higidez dos obreiros, etc.);
(b) quando o direito constitucional de greve é exercido para tentar regulamentar
a dispensa massiva.

No caso, percebe-se que as principais motivações que ensejaram a paralisação
desencadeada pelos empregados da ré consistem na precárias condições de
trabalho, caracterizadas pela ausência de contratação de novos trabalhadores e
de um local apropriado para realização dos trabalhos na unidade CDD Resende,
visto que o espaço físico era pequeno e havia a presença de calor excessivo (ID.
39492a6 - Pág. 2 e ID. 02efb39 - Pág. 2).

Neste  ponto,  vale  transcrever  parte  da  ata  da  Assembleia  realizada  no  dia
30/10/17 (ID. 766eceb - Pág. 2):

"em seguida  foi  dado o  informe  pelo  representante  sindical  Huaskar  Lucena
Zaidan Granja que discorreu sobre as negociações, onde disse o mesmo, que
embora tenha sido oferecido um prazo extensivo de quase dois  meses
para a Direção da empresa, sobre um problema que se identifica há mais
de  quatro  anos,  a  Direção  da  Empresa  do  Rio  de  Janeiro  sequer  se
esforçou em resolver as questões: de falta de pessoal que se configura na
falta de dezessete carteiros, bem como a solução de conseguir um novo
imóvel, há que o atual não se adequa mais ao volume de objeto absorvido
pela unidade, gerando assim transtornos para os obreiros em termos de
condição de trabalho". (grifos nossos)

Por essa razão, é perfeitamente compreensivo que os substituídos, submetidos
a precárias condições de trabalho, tenham se organizado com o propósito de
defender não só os interesses da categoria, mas de todos os trabalhadores,
consistente em adequar o meio ambiente às normas de medicina e segurança
do trabalho.

Dessa forma, temos ser legítima a paralisação desencadeada pelos empregados
da  empresa  demandada,  pois  se  amolda,  por  analogia,  numa  interpretação
teleológica, às situações excepcionadas pelo TST, que implicam a interrupção
do contrato de trabalho e, por consequência, a impossibilidade de o empregador
efetuar descontos na remuneração dos empregados pelos dias paralisados.

De par com isso, conferindo amplitude ao movimento grevista e aos interesses
defendidos pelos obreiros, leciona Maurício Godinho Delgado:

"A Constituição brasileira  de  1988,  em contraponto  a  todas  as  constituições
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anteriores do País, conferiu, efetivamente, amplitude ao direito de greve. É que
determinou  competir  aos  trabalhadores  a  decisão  sobre  a  oportunidade  de
exercer o direito, assim como decidir a respeito dos interesses que devam por
meio dele defender (caput do art. 9º, CF/88). Oportunidade de exercício da greve
e  interesses  a  serem  nela  defendidos,  ambos  sob  decisão  dos  respectivos
trabalhadores, diz a Constituição" (Delgado, Maurício Godinho. Curso de Direito
do Trabalho, 16ª ed. LTr, p. 1622).

Nesse sentido é a jurisprudência:

DESCONTO E COMPENSAÇÃO DOS DIAS DE PARALISAÇÃO. EXERCÍCIO
REGULAR DE UM DIREITO.

Por expressa disposição da Lei nº 7.783/89 (Lei da Greve), em regra, o período
de  paralisação  dos  trabalhos  em  virtude  da  greve  é  considerado  como
suspensão do contrato de trabalho. Por força de tal dispositivo, em geral os
dias parados em virtude do movimento paredista não são remunerados,
salvo  quando  a  greve  se  der  em  decorrência  de  descumprimento  de
cláusulas  contratuais  relevantes  e  regras  legais,  pela  empresa  (más
condições  ambientais,  salários  atrasados  reiteradamente,  etc.).  Nesse
contexto, a convocação patronal para que os empregados voltem ao trabalho,
sob pena de descontos na remuneração, não pode ser considerada, por si só,
constrangimento indevido. Para tanto, deve ficar evidenciada a coação, o que
não ocorreu no presente caso, ficando caracterizado ter o empregador agido no
exercício regular de um direito.

De fato, é lamentável que os trabalhadores sejam prejudicados por lutarem por
seus  direitos.  Tratando-se,  portanto,  de  paralisação  motivada  por  precárias
condições de trabalho, o que enseja interrupção do contrato de trabalho, opino
pela devolução dos valores indevidamente descontados."

"III - Análise do recurso ordinário adesivo interposto pela ré.

A sentença julgou procedente o pedido de restituição dos valores descontados
dos salários dos empregados do "CDD Resende", no mês de março de 2017
(pleito de nº4 da petição inicial), com os acréscimos das diferenças decorrentes
das  reduções  das  verbas  que  incidiram  sobre  o  valor  do  salário  básico
descontado (decisão integrativa).  O  fundamento  da  decisão foi  o  de  que no
acordo havido entre as partes, a ré admitiu a legitimidade do movimento grevista
ao atender parte das reivindicações dos trabalhadores.

Sustenta a empresa recorrente que, dos quatro dias de paralisação, apenas dois
dias foram descontados dos salários dos empregados grevistas, o que afasta a
abusividade alegada na ação. Argumenta que o legítimo exercício do direito de
greve implica na suspensão do contrato de trabalho e na consequente falta de
obrigatoriedade do pagamento dos dias em que não há prestação de trabalho.
Pugna pelo julgamento de improcedência dos pedidos.

A sentença está correta.

O art.7º da lei nº7.783/1989, citado na decisão, dispõe que:

"Art.7º.  Observadas as condições previstas nesta Lei,  a  participação em
greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais
durante o período ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou
decisão da Justiça do Trabalho."

A  norma legal  estabelece  a  regra  de  que  a  greve  suspende  o  contrato  de
trabalho e, portanto, a obrigação de pagar a contraprestação pecuniária devida
pelo trabalho que, no caso, deixa de ser prestado com a paralisação decidida
pelos trabalhadores, consoante facultam o art. 9º da Constituição da República e
o art.1º da lei em questão.

Contudo,  o  próprio  dispositivo  prevê  a  possibilidade  de  que  as  "relações
obrigacionais durante o período", dentre elas, a sobredita obrigação de pagar
os salários, possam ser regidas de forma diversa, alternativamente, por acordo,
convenção, laudo arbitral ou decisão judicial.
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No acordo de fl.113,  marcador  nº16 (id  b1dc174),  a  empresa não  aceitou  a
proposta  de  "compensação  dos  dias  parados",  negativa  que  possibilita  o
inconformismo daqueles que pretendiam o inverso e justifica o ajuizamento de
ação  para  dirimir  o  conflito.  A  norma  supratranscrita  prevê  a  alternativa  da
decisão judicial.

A propósito, a ré instruiu a sua contestação coma cópia do PCMSO. Mas não
impugnou, especificamente, os fatos alegados na petição inicial.  Limitou-se a
refutá-los de forma genérica.

Ocorre  que  ao  assumir  o  compromisso  de  aumentar  o  quantitativo  de
trabalhadores na "CDD Resende" e de tentar, junto ao Prefeito, obter um outro
imóvel para a consecução das atividades empresarias na cidade de Resende, a
ré  admitiu  a  conduta  desleixada  que  foi  a  causa  motivadora  do  movimento
grevista,  sem  o  qual,  aliás,  nada  teria  acontecido,  a  despeito  da
inadmissibilidade da situação.

Em  sendo  assim,  deve  ser  excepcionada  a  regra  geral  do  art.7º  da  lei
nº7.783/1989,  para  o  fim  de  afirmar  a  responsabilidade  da  recorrente  pelo
integral pagamento dos salários dos empregados grevistas no mês de março de
2017, como forma dar a justa resolução do conflito, nos termos do art.186 do
Código Civil, c/c o parágrafo único do art.8º da CLT (atual §1º da norma citada),
tal como acertadamente decidiu a sentença.

Opina pelo não provimento do recurso."

Com  efeito,  acertadas  as  razões  suso  esposadas,  pelos  seus

próprios fundamentos, que ora ratifico e colho o ensejo para tomar emprestado como razões de

decidir, aliados aos seguintes.

Antes de mais nada, destaco que o apelo da ré limita-se a reiterar,

palavra por palavra, os mesmos argumentos suscitados em contestação, beirando seu apelo à

ausência  da  imprescindível  dialeticidade  recursal,  o  que  apenas  resta  afastada  face  à

excepcionalidade contida no item III da súm. nº 422 do E. TST.

Deveras, as condições inadequadas do ambiente de trabalho dos

grevistas, indicadas na peça gênese e sem impugnação especificada em defesa, se tornaram

assim  incontestáveis,  quais  sejam:  insuficiência  do  espaço  físico  existente  em  unidade

empresarial  da  cidade  de  Resende;  deficiência  do  quantitativo  de  trabalhadores  para  a

realização do serviço de entrega de objetos e correspondências postais (carteiros); e ausência

de climatização do ambiente de trabalho.

Ora,  portanto,  o  movimento  grevista  foi  regular  e  devido  para

compelir a ré a tomar providências a fim de melhorar as condições de trabalho, que já se

perduravam há quatro anos, segundo disposto no documento de id.: 766eceb - pág. 2, também

sem impugnação especificada em defesa.

E, pior, ainda que a reclamada tenha se comprometido em envidar

esforços para solucionar os problemas, parcialmente, como o da falta de 17 carteiros com a

contratação de dez motes (trabalhadores terceirizados por contratos temporários) e busca de
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outro imóvel junto à prefeitura para realocação do CDD, segundo consta da ata de id.: 766eceb

- pág. 5, o que comprova que os pleitos de condições mais adequadas de labor eram, ao

menos em parte, devidos, entretanto recusou-se a ECT, sem dispor qualquer justo motivo, a

possibilitar a compensação dos dias de faltas decorrentes da greve, consoante se extrai da ata

de id.: b1dc174, documentos estes todos tampouco impugnados em contestação.

Por conseguinte, temos in casu não apenas a situação configurada

de más condições ambientais com risco à higidez dos obreiros,  o que autoriza de per se,

conforme doutrina e jurisprudência supra declinadas pelo i. Parquet, a excepcionalidade de não

se descontar  os dias de interrupção laboral  de movimento paredista  assim legítimo,  como

outrossim  a  reclamada  negou-se  a  possibilitar  até  mesmo  que  os  grevistas  pudessem

compensar plenamente tais dias de jornada, sem apresentar qualquer motivo justificado para

tanto, o que apenas denota que tal conduta teria a feição de mera represália em ofensa ao

direito de greve assegurado constitucionalmente.

Dessarte,  esta providência da ré não tem como ser encampada

pela Justiça do Trabalho.

Neste diapasão, nego provimento.

RECURSO DO SINDICATO-RECLAMANTE

Dano Moral

A  seu  turno,  o  sindicato-autor  renova  sua  pretensão  de

condenação da demandada em indenização por dano moral para cada trabalhador substituído

ofendido, com fundamento nos descontos realizados pelos dias de greve e exatamente a conta

da sujeição  às  más  condições  de  lavor  a  que  foram submetidos,  segundo já  mencionado

alhures, relativas a: insuficiência do espaço físico e ausência de climatização do ambiente de

trabalho; e deficiência do quantitativo de trabalhadores para a realização do serviço de entrega

de objetos  e  correspondências  postais  (carteiros),  diante  do  deficit  de  dezessete  obreiros

necessários a tanto.

Com razão.

O  Juízo  a  quo  limitou-se  a  dispor  apenas  que  "Em  relação  à

condenação por danos morais pleiteada, não se identifica ato lesivo a direitos da personalidade

apto a embasá-la, razão pela qual julgo improcedente o pedido".
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No  entanto,  deste  entendimento  não  tenho  como  coadunar,

filiando-me ao parecer do MPT.

Ora, as más condições do ambiente de trabalho, que perdurou ao

menos por quatro anos, restou incontroverso, segundo explanado linhas ao norte.

A  noção  de  danos  morais  encontra-se  afeta  a  valores  da

personalidade,  encontrando  vigor  na  expressão  precus  doloris.  Em  consequência,  o

reconhecimento do dano moral deve atentar  para a circunstância de que o ato positivo ou

omissivo do empregador seja capaz de provocar subjetivamente, na esfera moral, dor que deva

ser particularmente reparada.

Impõe o nosso ordenamento jurídico para que seja reconhecida a

responsabilidade civil de reparação por dano provocado, seja moral ou material, que a parte

comprove os seguintes requisitos: a conduta antijurídica; a culpa do agente causador do dano;

o dano e o nexo causal entre a conduta culpável e o dano por ela provocado.

Segundo  o  ilustre  doutrinador  Sergio  Cavallieri,  em  seu  livro

Responsabilidade  Civil,  dano  moral,  à  luz  da  Constituição  vigente,  nada mais  é  do que  a

violação do direito à dignidade, não bastando para configurá-lo qualquer contrariedade, mas

sim  a  dor,  vexame,  sofrimento  ou  humilhação  que,  fugindo  à  normalidade,  interfira

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e

desequilíbrio  em  seu  bem-estar.  Mero  dissabor,  aborrecimento,  mágoa,  irritação  ou

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte

do  nosso  dia  a  dia,  tais  situações  não  são  intensas  e  duradouras,  a  ponto  de  romper  o

equilíbrio  psicológico  do  indivíduo.  E  foi  justamente  por  considerar  a  inviolabilidade  da

intimidade,  da vida privada, da honra e  da imagem corolário  do direito  à dignidade que a

Constituição inseriu em seu artigo 5º, V e X, a plena reparação do dano moral.

O trabalho é um direito social importante. Já em sua outra obra

PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL, o jurista Sérgio Cavalieri Filho traz à colação

importante  decisão  judicial  sobre  a  matéria,  nos  seguintes  termos:  "Qualquer  agressão  à

dignidade pessoal lesiona a honra, constitui dano moral e é por isso indenizável. Valores como

a liberdade, a inteligência, o trabalho, a honestidade, aceitos pelo homem comum, formam a

realidade  axiológica  a  que  todos  estamos  sujeitos.  Ofensa  a  tais  postulados  exige

compensação indenizatória (Ap. cível 40.451, rel. Des. Xavier Vieira, in ADCOAS 144.719)".

(Em obra citada, 7ª edição, Atlas, SP, 2007, página 77).

A CRFB/88 é clara no sentido da responsabilidade do empregador
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(art. 7º, inciso XXVIII). Por sua vez a lei ordinária dispõe sobre a matéria (arts. 186 e 927,

ambos do Código Civil).  Ressalto, outrossim, que não há se falar in casu  no emprego dos

termos do novel "Título II-A - Do Dano Extrapatrimonial" inserido na CLT pela reforma operada

pela Lei nº 13.467/17, diante do princípio tempus regit actum, eis que inexistente tal normativa

ao tempo de ocorrência dos fatos geradores da responsabilidade da ré.

Entendo que o empregador, que se dispõe a exercer a atividade

que seja, terá que adotar todas as providências possíveis para disponibilizar um adequado

ambiente de trabalho.  Não se pode olvidar,  outrossim,  que um meio ambiente de trabalho

hígido é  garantia  precípua relacionada a higiene e  segurança do trabalho,  um dos pilares

constitucionais dos direitos fundamentais dos trabalhadores.

Evidente, assim, no caso em análise, que as más condições do

ambiente de trabalho dos substituídos, além de terem sua remuneração tolhida por desconto

indevido em razão  do regular  movimento paredista,  segundo conclusão do tópico anterior,

causaram-lhes dano moral in re ipsa indenizável.

Logo,  no presente caso,  restou configurado o  dano moral,  bem

como a conduta e nexo causal da ré que subsidiam a indenização postulada.

Posto  isto,  resta  apenas  se  averiguar  o  quantum  indenizatório

devido.

No que tange à definição do valor indenizatório, os critérios para a

fixação do dano moral obedecem a lógica própria. Ante a impossibilidade de reparação que

permita o retorno pleno ao status quo ante, prepondera, em casos como tais, o objetivo dúplice

da indenização: compensação para a vítima e punição do agente. No arbitramento do valor,

deve-se  levar  em conta  critérios  extraídos  de  normas  previstas  para  casos  análogos,  da

doutrina e da jurisprudência, os quais, em regra, consideram a extensão do dano, a condição

sócio-econômico e cultural da vítima e a sua participação no evento, além da capacidade de

pagamento e o grau de culpa do agente.

Entendo que para a fixação do quantum debeatur da indenização

por dano moral, o julgador deve ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de

lucro, devendo a indenização ser suficiente para repará-lo o mais completamente possível.

Qualquer  quantia  a  maior  importará  enriquecimento  sem causa,  ensejador  de  novo  dano,

reverso.

Saliento que, em razão disso, o arbitramento do dano moral deve
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ser norteado pelo princípio da razoabilidade, sendo este o critério que permite cotejar meios e

fins, causas e consequências, de modo a se alcançar a lógica da decisão.

Ao valorar o dano moral, deve o juiz arbitrar uma quantia que seja

compatível  com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento

experimentado  pela  vítima,  a  capacidade  econômica  do  causador  do  dano,  as  condições

sociais do ofendido e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, incisos V e X,

prevê que são invioláveis a intimidade,  a  vida privada, a  honra e a imagem das pessoas,

assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação,

assim como o direito de resposta proporcional ao agravo. Com a sua entrada em vigor, não

houve a definição de nenhum valor prefixado, nenhuma tabela ou tarifa a ser observada pelo

Juiz na tarefa de fixar o valor da indenização pelo dano moral, devendo este seguir a trilha do

bom senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em mente que, se por um lado, a

indenização deve ser a mais completa possível, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro

indevido. Repiso que, pelas razões já explanadas linhas ao norte, não há se falar na aplicação

in casu do novel "Título II-A" da CLT (artigos 223-A e seguintes).

Assim, considerando as peculiaridades da situação em tela já suso

explicitadas,  a condição social e econômica das partes, bem assim os caráteres punitivo e

pedagógico da medida, no entanto com parcimônia a fim de não gerar enriquecimento sem

causa, arbitro o valor da indenização por dano moral aos substituídos em R$ 3.000,00 (três mil

reais) por  cada trabalhador do CDD de Resende daquele período, em consonância com a

recomendação do i. Parquet disposta em seu parecer.

Dou, assim, provimento.

CONCLUSÃO

Pelo  exposto,  voto  por  CONHECER  dos  recursos  ordinários

interpostos  pelas  partes  e,  no  mérito,  NEGAR  PROVIMENTO  ao  da  reclamada  e  DAR

PROVIMENTO ao do sindicato-autor, condenando a ré ao pagamento de indenização por dano

moral aos substituídos em R$ 3.000,00 (três mil reais) por cada trabalhador, tudo na forma da

fundamentação supra a qual integra este dispositivo.
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A C O R D A M os Desembargadores da 1ª Turma do Tribunal

Regional do Trabalho da 1ª Região, por unanimidade, CONHECER dos recursos ordinários

interpostos pelas partes e,  no mérito,  NEGAR PROVIMENTO ao da reclamada e DAR

PROVIMENTO ao do sindicato-autor, condenando a ré ao pagamento de indenização por

dano moral aos substituídos em R$ 3.000,00 (três mil reais) por cada trabalhador, tudo

na forma da fundamentação a qual integra o dispositivo.

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2020.

JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO NETTO
Desembargador Federal do Trabalho Relator

ajcdv/rql
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