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No  dia  28/07/2022,  foi  proferida  pela  Juíza  do  Trabalho  Substituta,  ANA

PAULA MENDONÇA MONTALVÃO, a seguinte

SENTENÇA

Vistos, etc.

I. RELATÓRIO

O SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TECNICOS DE

ENFERMAGEM  DE  PERNAMBUCO  ajuizou  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  em  face  de

ORGANIZAÇÃO  HOSPITALAR  DE  PERNAMBUCO  LTDA.,  para  postular  o  adicional  de

insalubridade em grau máximo a todos os  profissionais da categoria,  enquanto vigentes decretos  que

reconheçam a calamidade pública por força da pandemia de COVID-19.

Assim, pugnou pela condenação da Requerida ao cumprimento das obrigações

de fazer e de não fazer sob pena de multa diária, tudo nos termos da exordial. Arbitrou à inicial o valor de

R$ 50.000,00.

A Requerida apresentou defesa sob a forma de contestação, por meio da qual

arguiu preliminares e, no mérito, rebateu as pretensões autorais, ao argumento de que cumpria as regras

apontadas como violadas, sustentando que apenas os profissionais que laborassem na linha de frente de

COVID-19 deveriam receber o adicional em grau máximo. De toda a sorte, destacou que, para aludidos

trabalhadores, o adicional já fora implementado desde abril de 2020.

Ao  final,  pugnou  pela  extinção  do  processo  sem  mérito  ou  mesmo  pela
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improcedência dos pedidos formulados na exordial.

O  pedido  liminar  formulado  na  exordial  foi  indeferido,  com  base  nos

fundamentos lançados na decisão de fls. 758/760.

O  Ministério  Público  do  Trabalho  manifestou  desinteresse  na  demanda,

consoante parecer de fl. 956.

Foi realizada prova técnica, com juntada de laudo pericial, a respeito do qual

foi resguardado o contraditório. Ambas as partes concordaram com a conclusão do expert.

As  partes  declararam não  ter  outras  provas  a  produzir,  razão  pela  qual  foi

decretado o encerramento da instrução processual.

Razões finais remissivas.

Conciliação inexitosa.

É a síntese da demanda. Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

2.1  –  DAS  CONDIÇÕES  DA  AÇÃO  –  CARÊNCIA  DE  AÇÃO  –  DA

ILEGITIMIDADE ATIVA – DA DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO SUBSTITUÍDO –

CANCELAMENTO  DA  SÚMULA  310  DO  C.  TST  –  DESNECESSIDADE  DO  ROL  DE

SUBSTITUÍDOS

O Reclamado suscitou a ilegitimidade ativa do sindicato autor, por entender que

o direito material pertence a cada empregado lesado, sendo direitos heterogêneos. 

A preliminar suscitada foi rebatida pelo Suplicante.

Não é demais rememorar que o art. 8º, inciso III, da Lei Maior, dispõe que:

“Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos

ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”.
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Ainda,  a  Súmula  nº  310  do  TST,  foi  cancelada  pelo  C.TST,  em razão  do

entendimento  de  que  as  disposições  do  inciso  III  do  artigo  8º  da  Constituição  Federal  se  referem à

substituição  processual,  sendo  autoaplicável,  além  de  independer  de  autorização  e  indicação  dos

substituídos. 

Desta forma, a substituição processual por parte das entidades sindicais deve

ser aceita de forma ampla, indistintamente, em relação a todos os integrantes da categoria que representa,

associados ou não, empregados e ex-empregados, independentemente de autorização em assembleia pelos

interessados.

Embora  ampla  a  substituição  processual,  necessária  análise  da  natureza  do

direito pleiteado. Isto porque há limitação à substituição processual quanto ao direito pretendido, devendo

este ser, exclusivamente, individual homogêneo, porque a previsão do inciso III do artigo 8º da CF é de

defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. 

Portanto,  refere-se  aos  direitos  coletivos  e  aos  direitos  de  determinada

categoria.

O inciso III do artigo 81 da Lei nº 8.078/90, definiu os direitos homogêneos

como aqueles decorrentes de origem comum.

Nesse sentido, cito decisão: 

“(...) Ao sindicato cabe a defesa dos interesses coletivos ou

individuais da categoria. A substituição processual do sindicato portanto, é ampla. Esta a

dimensão que coloca  em destaque  a  efetiva importância  do  instituto da substituição

processual,  para  viabilizar  por  uma  única  ação  a  reparação  de  lesões  a  direitos

homogêneos  e  coletivos  da  generalidade  dos  trabalhadores  de  uma  categoria.  Por

conseguinte,  não  se  restringe  a  trabalhadores  associados.".  (Processo

nº00990-2005-331-04-00-0,  7ª  T,  Relatora  Maria  Inês  Cunha  Dornelles,  pub.  DJ  –

18/09./2008).

Na espécie, os direitos postulados pelo sindicato autor, referentes ao pagamento

de adicional de insalubridade em maior grau, por conta da pandemia de COVID-19 caracteriza como

individuais  homogêneos  por  envolver  a  ocorrência  de  fato  comum  (pandemia),  havendo,  em

consequência, legitimidade do sindicato para atuar na condição de substituto processual dos empregados

da  Requerida,  pertencentes  à  categoria  profissional  que  aquele  representa,  independentemente  de
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autorização.

Por outro lado, registro que a carência de ação pode ser evidenciada na hipótese

de  não  se  verificar  nos  autos  quaisquer  das  condições  da  ação  (legitimidade,  interesse  de  agir  e

possibilidade jurídica do pedido). Reconhecida a legitimidade ativa, passo a deliberar sobre as demais

condições da ação, posto que não houve qualquer questionamento sobre a legitimidade passiva da Ré.

Em face da teoria processual aplicada no ordenamento jurídico Pátrio, a Teoria

da Asserção, se faz imperioso esclarecer que tais requisitos não possuem qualquer correlação com a sorte

destinada ao direito material vindicado. Ou seja, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato,

com respaldo tão somente nas teses lançadas na inicial, porquanto situam-se no campo processual. 

Outrossim, o interesse de agir é representado pela existência de um conflito de

interesses, o qual é qualificado por uma pretensão resistida. E é precisamente a resistência da Requerida às

pretensões que justifica a intervenção de um órgão do Poder Judiciário para promover a pacificação do

conflito. 

Aqui se encontram manifestos os requisitos do interesse (na medida em que se

postulam obrigações de fazer e de pagar atinentes à majoração do adicional de insalubridade a todos os

profissionais  representados  pela  categoria),  necessidade  (já  que,  sob  a  ótica  autoral,  não  houve

cumprimento  da  legislação Pátria  sobre  as  normas  de  saúde  e  segurança  do  trabalho)  e  utilidade  do

provimento (posto que, se houver acolhimento da pretensão autoral, todos os trabalhadores presentes e

futuros poderão laborar em um ambiente de trabalho mais equilibrado).

Outrossim,  em razão do Sistema do monopólio  de  jurisdição/da  unidade de

jurisdição, qualquer lesão ou ameaça de direito poderá ser levada ao Poder Judiciário, independentemente

do contencioso administrativo. 

Por fim, não se pode perder de vista que os pedidos arrolados na inicial são

juridicamente possíveis, eis que não encontram vedação no ordenamento jurídico Pátrio. De toda a sorte, a

ocorrência de lesões ao patrimônio jurídico dos empregados é matéria a ser deliberada por ocasião da

apreciação do mérito, sendo prematura qualquer discussão em sede de preliminar.

Neste passo, presentes todas as condições da ação, rejeito as prefaciais em tela.

2.2 – DA LITISPENDÊNCIA DE COISA JULGADA – DA EXCLUSÃO

O C. TST tem entendimento consolidado no sentido de que o ajuizamento de

ação coletiva através do Sindicato de Classe,  na qualidade de substituto processual,  não impede ação

individual  idêntica  pelo  titular  do  direito  material.  Assim,  não  se  verificaria  de  toda  a  sorte  a
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litispendência, por ausência da tríplice identidade, referida no art. 337, §2º do CPC.

Ademais,  se  a  presente  demanda  vier  a  ser  julgada  procedente,  a  exclusão

somente se dará quanto aos trabalhadores que já receberam o adicional de insalubridade em grau igual ou

superior ao reconhecido nos autos, observados os marcos temporais; ou mesmo quanto aos trabalhadores

que, tendo ação individual e conhecendo o resultado da presente decisão, optarem pela continuidade de

seu processo na esfera individual, na forma do art. 104 do CDC.

2.3 - DO ALEGADO DESCABIMENTO DA AÇÃO COLETIVA DADA A

CUMULAÇÃO DE PEDIDOS

O art. 3° da Lei nº 7.347/85 estabelece, in verbis: "A ação civil poderá ter por

objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer."

A farta jurisprudência do C.TST acerca da matéria reconhece a possibilidade de

cumulação de ambas as pretensões.

Quando o legislador fez uso da conjunção "ou", interpreto que sua intenção não

foi de dar a tal expressão a conotação de alternativa, como forma de exigir uma escolha, mas sim de

possibilitar a adição entre os possíveis objetos da ação civil pública.

Com efeito, a ACP tanto pode ter por objeto a condenação em pagar quanto

pode ter por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. Plenamente viável, deste modo,

a cumulação de pedidos de obrigação de fazer e não fazer com pedido de condenação em pagar, incidindo,

à espécie, a regra geral do art. 327 do CPC que estabelece, in verbis: 

Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra

o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

Em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

2.4 – DA INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE LIQUIDAÇÃO DOS
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PEDIDOS

O Réu suscitou a preliminar de inépcia da inicial, por falta de liquidação dos

pedidos.

Já na inicial, o Sindicato Obreiro justificou a extrema dificuldade de liquidar a

pretensão da classe,  porquanto demandaria  acesso a  documentos  de todos os  substituídos,  bem como

análise de cada caso em particular.

Aprecio.

Não  se  vislumbra  inépcia  da  petição  inicial,  porquanto  a  parte  autora

apresentou pedidos e exposição dos fatos, que fundamentam o pedido, a teor do art. 840, § 1º da CLT.

Ainda que seja aplicável a reforma trabalhista, não é demais rememorar que a

lei não prevê a liquidação exaustiva e antecipada dos pedidos na petição inicial. 

O que se exige é apenas uma estimativa, uma indicação do valor do pedido, eis

que no caso particular em apreciação a parte autora não dispõe dos meios para fazer uma liquidação exata

e antecipada.

Desta forma, em caso de eventual condenação, os documentos que precisem ser

analisados para feitura de cálculos serão devidamente analisados,  considerando as particularidades de

cada trabalhador, eventuais deduções e compensações.

Não  é  demais  rememorar  o  teor  do  art.  12,  §  2º,  da  Instrução  Normativa

41/2018 do TST diz que:

"Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor

da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do

Código de Processo Civil".

Assim, entendo que a exigência da indicação do valor  dos pedidos tem por

escopo permitir a verificação acerca da adequação do rito adotado, servindo como base, inclusive, para o

cálculo de custas e outras taxas judiciárias.

Apenas por ocasião da fase de liquidação do processo, prevista no art. 879 da

CLT, será estabelecido o quantum debeatur dos pedidos deferidos, isto é, se houver condenação.
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Sem mais delongas, rejeito a preliminar.

2.5  -  DA  LIMITAÇÃO  DA  CONDENAÇÃO  AOS  VALORES

ATRIBUÍDOS À CAUSA

Data venia posicionamento contrário,  entendo que os ditames esculpidos no

§1º, do art. 840, da CLT obrigam tão somente a indicação dos valores (estimativos) concernentes a cada

pedido, não condicionando os mesmos à apresentação de planilha de cálculos.

Neste trilhar, os seguintes precedentes:

PETIÇÃO  INICIAL.  REQUISITOS.  RECLAMATÓRIA

AJUIZADA APÓS A NOVA REDAÇÃO DO ART. 840, § 1º, DA CLT. EXTINÇÃO

DA AÇÃO. A nova redação do art. 840, § 1, da CLT não exige a liquidação prévia dos

pedidos,  bastando  a  apresentação  de  estimativa  do  valor(TRT-4  -  RO:

00210716220185040011, Data de Julgamento: 07/07/2019, 8ª Turma) - sublinhei.

MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE DECISÃO

QUE  DETERMINOU  A  EMENDA  DA  INICIAL  PARA  APRESENTAÇÃO  DE

MEMÓRIA DE CÁLCULOS. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 840, § 1º DA CLT.

A  partir  da  vigência  da  Reforma  Trabalhista,  nos  processos  submetidos  a  esta

Especializada,  independentemente  do  rito  adotado,  os  pedidos  devem  ser  certos,

determinados e com indicação do valor correspondente. Não é necessário, dessa forma,

que seja apontado de forma precisa o quantum debeatur, mas apenas que cada pedido

esteja  acompanhado  de  um  valor  arbitrado,  ainda  que  por  mera  estimativa  ou

aproximação. Nesse quadro, entende-se, data venia, que a exigência de apresentação de

memória de cálculos juntamente com a peça de ingresso fere direito líquido e certo da

impetrante  (TRT-17 -  MS:  00002033620185170000,  Relator:  JOSÉ CARLOS RIZK,

Data de Julgamento: 10/10/2018, Data de Publicação: 17/10/2018) - grifei.

RECURSO  ORDINÁRIO.  EMENDA  DA  PETIÇÃO

INICIAL. ART. 840, § 1º DA CLT. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE

PLANILHA PRÉVIA DE LIQUIDAÇÃO DOS CÁLCULOS. A ausência de planilha de

liquidação dos cálculos em sede de petição inicial não constitui motivo para a extinção

do processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, IV, do CPC, inexistindo
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variáveis hábeis a comprometer a apreciação do feito ou dificultar a defesa da parte

reclamada.  Apresentados  os  valores  estimativos  dos  pedidos,  restam preenchidas  as

condições impostas pelo § 1º do art. 840 da CLT, de modo que deve a demanda ter

regular  processamento.  Recurso  ordinário  provido.  (TRT-6  -  Processo:  RO  -

0001099-34.2018.5.06.0017, Redator: Paulo Alcantara, Data de julgamento: 14/05/2019,

Segunda Turma, Data da assinatura: 14/05/2019) - marquei.

Logo, em se tratando de mera estimativa de valores, não há porque se falar em

limitação da condenação às quantias indicadas na peça vestibular.

Neste caminho, o seguinte julgado:

RECURSO  ORDINÁRIO  DO  RECLAMANTE.

LIMITAÇÃO  DA  CONDENAÇÃO  AOS  VALORES  INDICADOS  NA  PETIÇÃO

INICIAL. A disposição do parágrafo primeiro do artigo 840 da CLT não diz respeito à

quantificação  exata  dos  pedidos,  e  sim  de  mera  estimativa  dos  valores  a  eles

correspondentes. Ou seja, a lei não exige a prévia liquidação das pretensões deduzidas.

Logo, em se tratando de mera indicação de valores estimados, e não de valores certos, a

estes não se pode limitar a liquidação das parcelas objeto da condenação (TRT-4 - ROT:

00209087320185040305, Data de Julgamento: 19/09/2019, 4ª Turma).

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada pelo Réu, determinando que os valores

atribuídos  aos  pedidos  (por  se  tratarem  de  mera  estimativa)  não  deverão  ser  considerados  como

limitadores de eventual condenação. 

2.6 – DA IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS

A valoração dos documentos que acompanharam a inicial e as contestações, se

forem utilizados como elemento de convicção, será feita em conjunto com o bojo probatório, na análise

dos pedidos formulados na inicial.

2.7 – DO REQUERIMENTO DE NOTIFICAÇÃO EXCLUSIVA
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Observe a Secretaria o(s) requerimento(s) de notificação exclusiva, de forma a

se evitar futura alegação de nulidade processual.

2.8 - DA APLICAÇÃO DA LEI 13.467/2017

Em observância ao disposto na Instrução Normativa 41/2018 do TST, registro

que as inovações estabelecidas na Lei 13.467/2017 no tocante à aplicação dos arts. 790, caput, §§ 3º e 4º

(benefícios  da  justiça  gratuita),  790-B  (responsabilidade  pelo  pagamento  dos  honorários  periciais)  e

791-A (honorários sucumbenciais) são aplicáveis ao presente feito, vez que ajuizado após 11/11/2017.

Em  razão  do  princípio  da  segurança  jurídica,  registro  que  as  novidades

estabelecidas na  Lei  13.467/2017 no tocante ao direito  material,  como férias,  tempo à disposição do

empregador, teletrabalho, reparação por dano extrapatrimonial, trabalho intermitente, extinção do contrato

por comum acordo e a alteração do art. 71, §4º e ss da CLT (pagamento, de natureza indenizatória, do

intervalo  intrajornada)  aplicam-se  imediatamente  após  sua  vigência,  em 11/11/2017,  por  se  tratar  de

relação de trato sucessivo. 

2.9  –  DO  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE  EM  GRAU  MÁXIMO

PARA  OS  PROFISSIONAIS  REPRESENTADOS  PELO  SINDICATO  AUTOR  DURANTE  A

VIGÊNCIA  DE  DECRETOS  QUE  RECONHEÇAM  O  ESTADO  DE  CALAMIDADE

DECORRENTE DA COVID-19

Acerca das pretensões noticiadas na exordial, o SINDICATO PROFISSIONAL

DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO argumentou o que segue

(excertos extraídos da inicial):

“(...)Inicialmente, cumpre destacar que, devido à existência do

Coronavírus (COVID-19), em 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial de Saúde
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(OMS)  emitiu  Declaração  de  Emergência  em  Saúde  Pública  de  Importância

Internacional (Doc. 05), onde, diante do contínuo crescimento do vírus, em 11 de Março

de 2020 fora emitida a declaração pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus

(COVID-19), também de lavra da OMS.

(...)

Em seguida, em 16 de dezembro de 2020, foi prorrogado o

Estado de Calamidade Pública, por mais 180 (Cento e oitenta) dias, conforme Decreto

Nº 49.959 de 16 de dezembro de 2020 (Documento em anexo).

Por fim (até o momento ao menos), foi expedido o Decreto Nº

50.434, DE 15 DE MARÇO DE 2021, que prorrogou o Estado de Calamidade Pública

para 16 de setembro de 2021(Documento em anexo).

Percebemos,  assim, que  ainda estamos em cenário legal  de

Estado de Calamidade Pública, sem data pré-definida para término, pois não se sabe até

onde ou quando vai ter continuidade a presente pandemia.

Sob  esse  limiar,  no  que  pertine  à  seara  dos  Técnicos  e

Auxiliares de enfermagem vinculados ao réu, temos pela inexistência do pagamento da

Insalubridade  em  Grau  Máximo  (40%  sobre  o  salário  mínimo)  nesse  momento  de

pandemia que todos restamos a vivenciar.

Ademais, se tem pela notória atribuição do labor insalubre ao

ponto que fora proposto para os profissionais de saúde insalubridade em 40% a nível

nacional até perdurar os efeitos do Decreto Legislativo Nº 06 de 2020, conforme projeto

de Lei 1.491 de 2020, mas que até o momento não teve seu desfecho legislativo.

Em paralelo de forma a demonstrar pela plena necessidade e

urgência  do  pleito,  o  Conselho  Federal  de  Enfermagem  se  manifestou  solicitando

celeridade na referida aprovação, (Documento em anexo).

Em  paralelo,  temos  que  o  próprio  Ministério  Público  do

Estado  de  Pernambuco  já  se  posicionou  a  favor  do  pagamento  de  adicional  de

insalubridade para profissionais de saúde (Documento em anexo).

garantia  do  direito  à  saúde  da  categoria  profissional  dos

Técnicos e Auxiliares de enfermagem é, portanto, medida que se impõe com urgência,

que deverá ser necessariamente sanada pela intervenção do Poder Judiciário através da

garantia do pagamento do correspondente adicional de insalubridade enquanto durarem

as condições insalubres, leia-se, que sempre existiram, inclusive as parcelas retroativas

ao ajuizamento desta demanda.(...)

Dessa forma, cuida-se de Ação Civil Pública, ajuizada pelo

Satenpe (Sindicato Profissional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem – PE (Docs.
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02, 03 e 04) buscando o direito à implementação do Adicional de Insalubridade em grau

máximo(...)(40% do salário mínimo) em prol dos técnicos e auxiliares de enfermagem

vinculados ao réu.

(...)

Ante o exposto, requer pela implementação do Adicional de

Insalubridade  em grau  máximo  (40% do  salário  mínimo)  para  todos  os  Técnicos  e

Auxiliares de Enfermagem vinculados ao réu, com base nos dispositivos Art. 6º, Caput,

Art. 7º XXIII Art. 196, Caput, todos da Lei Fundamental, em cumulação ao Art. 192 da

CLT e da NR 15 do MTE, em seu anexo XIV.

Por fim, requer, também, que seja adimplido aos Técnicos e

Auxiliares de enfermagem vinculados ao réu a diferença entre a insalubridade recebida

(Em 20% sobre  o  salário  mínimo)  e  a  insalubridade  pleiteada  (40% sobre o  salário

mínimo), desde o início do Estado de Calamidade Pública até o fim do mesmo, sem a

necessidade de perícia.”.

O Réu, de seu turno, rebateu as pretensões autorais, conforme excertos abaixo

escritos, sem desconsiderar os demais argumentos levantados na defesa:

“(...)Precisamos  inicialmente  esclarecer  que  todos  os

auxiliares e técnicos de enfermagem que trabalham no hospital réu recebem adicional de

insalubridade, alguns em grau médio (20%) e outros em grau máximo (40%). Sendo

certo que o enquadramento em grau máximo não se dá para todos indistintamente, como

postulado na inicial.

Com efeito, nem todos têm direito ao recebimento do referido

adicional em grau máximo pelo simples fato de não trabalhar diretamente com pacientes

acometidos pelo coronavírus.

Desta forma, o demandado nega com veemência o labor em

contato  com  os  agentes  insalubres  (biológicos)  indicados  na  inicial  por  todos  em

técnicos  e  auxiliares  de  enfermagem  a  justificar  seu  pagamento  em  grau  máximo,

mormente na forma genérica, aleatória e desarrazoada indicada na inicial.

Existe no hospital demandado uma ala e uma UTI destinadas

exclusivamente para pacientes  com Covid-19. Nesses locais  só trabalham as  equipes

treinadas para essa finalidade (vide atas de treinamentos em anexo).
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Portanto,  nada  justifica  o  pagamento  do  adicional  de

insalubridade em grau máximo para todos, mesmo para aqueles que não trabalham na

“linha de frente” de combate a pandemia, ou seja, para aqueles que não adentram sequer

eventualmente na ala e na UTI destinadas exclusivamente para os pacientes infectados

pelo coronavírus.

Após análise das condições de trabalho e vistoria in locu, o

engenheiro de segurança do trabalho do hospital demandado concluiu que os técnicos e

auxiliares de enfermagem que trabalham na ala e na UTI dos doentes infectados pelo

referido vírus fazem jus ao adicional no grau máximo (40% sobre o salário mínimo), os

demais tem direito e continuam recebendo o adicional em grau médio (20% sobre o

salário mínimo).

Os  documentos  ora  coligidos  (LTCAT,  PPRA  e  PCMSO)

corroboram com sua conclusão, que também será confirmada pelo expert a ser designado

por este MM. Juízo no seu laudo pericial.

Como  informado  acima,  desde  abril/2020  o  hospital

demandado já aumentou o adicional de insalubridade de 20% para 40% dos técnicos e

auxiliares de enfermagem que trabalham na ala e UTI exclusiva para os pacientes com

Covid-19 (vide relação de empregados – doc. anexo). Logo, ao menos em relação a eles,

a ação que ora se contesta perdeu seu objeto.

Convém  repisar  que  o  fato  de  trabalhar  para  o  mesmo

empregador não implica afirmar que todos auxiliares e técnicos de enfermagem prestam

serviços nas mesmas condições fáticas, ainda que estejamos vivendo este momento de

pandemia pelo Covid-19.

Evidentemente que nem todos os substituídos se encontram na

linha de frente do combate ao Covid-19 como já explicitado alhures.

Mas não é só!

O hospital demandado disponibiliza todos os equipamentos de

proteção  individuais  necessários  à  eliminação  e  neutralização  de  todos  os  agentes

insalubres  a  que  os  substituídos  possam  eventualmente  estar  expostos,  além  de  ter

realizado  treinamento  específico  com  os  empregados  para  o  enfrentamento  da

pandemia(...)”.

Expostos  alguns  dos  principais  argumentos  das  teses  conflitantes,  passo  a

deliberar sobre os pedidos.

A exposição aos agentes  insalubres  é  limitada pelo ordenamento jurídico,  o
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qual consagra, via de regra, o direito ao ambiente de trabalho seguro e sadio, nele incluído o ambiente de

trabalho, como direito fundamental de terceira dimensão (arts. 225, caput e 200, VIII, CRFB).

O ideal em matéria ambiental do trabalho é a ausência de insalubridade, em

sintonia com a regra do risco mínimo regressivo de que tratam os arts. 4º, §2º e 16 da Convenção 155 da

OIT, ratificada pelo Brasil e promulgada pelo Decreto 1.254/94.

Tal Convenção,  que ingressa no ordenamento jurídico com status  de norma

supralegal, nos termos da jurisprudência do E. STF, prevê ainda no art. 11, "b", o dever de tornar efetivas

as regras ambientais do trabalho.

A Lei Maior, no seu art. 6º deixa certo que “São direitos sociais a educação, a

saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Ainda,  o  art.  7º  da  Carta  Constitucional  prevê  expressamente  o  Direito  à

Insalubridade nos seguintes termos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além

de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas,

insalubres ou perigosas, na forma da lei;

A Regulamentação  de  tal  direito  veio  através  da  Consolidação  das  Leis  do

Trabalho, em que se encontra a seguinte disposição:

Art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres,

acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a

percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por

cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos

graus máximo, médio e mínimo. 
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Por fim, não é demais rememorar que a NR15 traz disposições que auxiliam na

delimitação de quais as atividades insalubres resultam no pagamento de adicional de insalubridade no

grau máximo, sendo o seu anexo XIV aplicável ao caso em análise. Em tal regramento se vê que:

AGENTES BIOLÓGICOS

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja

insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

Insalubridade de grau máximo

Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas,

bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

Assim,  é  neste  cenário jurídico que  o Juízo  irá  se debruçar  para  decidir  as

questões relacionadas a esta demanda.

Vale dizer que o Réu reconhece que está fazendo o pagamento do adicional de

insalubridade  em  grau  máximo  desde  abril  de  2020  aos  técnicos  e  auxiliares  de  enfermagem  que

trabalham na linha de frente do COVID-19, em setores específicos que tratam desta doença.

Todavia,  se  faz  premente  analisar  o  caso  com  parcimônia  e  livre  de

generalizações, a fim de verificar se tal adicional é devido a todos os técnicos e auxiliares de enfermagem

representados pelo Sindicato autor, independentemente do setor trabalhado.

Dada a necessidade de prova técnica, foi elaborado o laudo pericial de fls. 967

e , em que o expert concluiu que:

Visita ao local de trabalho:
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Diante  dos  representantes  do  SATENPE  solicitei  que  a

representante do Hospital, responsável pela coordenação das atividades desenvolvidas,

pelo  profissionais  auxiliares  e  Técnicos  de,  A  Sra.  Kaline  Brayer,  discriminasse  as

atividades  realizadas  nas emergência e  UTI ́s:  “que  os pacientes entram no setor  de

emergência para ser feita uma triagem; que é colocado uma pulseira, verde, amarela ou

vermelha em função do atendimento  feito  pelo médico;  que  o médico pode  fazer  a

triagem e indicar algum procedimento para o Auxiliar ou Técnico de enfermagem, como

aplicar  uma  injeção,  medicamentos,  etc;  que  o  paciente  com  suspeita  de

COVID(Síndrome respiratória)passa  por  exames  através  de  uma  empresa\laboratório

chamada CERPE; que caso o paciente apresente a doença poderá ir para enfermaria ou

UTI ́s dependendo de cada caso; que nas UTI ́s trabalham Enfermeiros, o Auxiliar ou

Técnico  de  enfermagem  no  acompanhamento  dos  pacientes  utilizando  uma  roupa

específica,  lavável  e  demais  EPI ́s;  que os pacientes com COVID são internados no

sétimo  andar  e  a  UTI  fica  no  terceiro  andar  do  hospital;  que  os  alimentos  destes

profissionais são levados para seus setores; que o repouso fica em local exclusivo para

estes profissionais; que em quaisquer setores do hospital podem contrair a COVID; que

a partir de 20 de março de 2020(Estado de Calamidade Pública), início da pandemia os

fluxos de atendimentos foram diferenciados dos anteriores”.

CONCLUSÃO DO LAUDO

Concluo diante dos levantamentos, efetuados por este perito,

nos locais que trabalham os profissionais, representados pelo SATENPE, nas atividades

desenvolvidas nos cargos de Auxiliar e Técnicos de enfermagens, no Hospital Jayme da

Fonte,  descritas  acima,  salvo  melhor  juízo  do(a)  Doutor(a)  Juiz(íza),  estão

habitualmente  exposto  em  situação  permanente  a  agentes  biológicos  insalubres,  se

enquadrando nos estabelecidos nos termos da NR nº 15, nos Anexos Nº 14, da Portaria

nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, e que desta forma, FAZ jus ao pleito

de recebimento do adicional de insalubridade, em grau médio(20%), caracterizando-se

como ATIVIDADES INSALUBRES, antes  do decreto  de  Calamidade  pública(20\03

\2020).  Como  também,  estes  profissionais,  representados  pelo  SATENPE,  se

enquadram  em  grau  máximo(40%),  depois  do  início  decreto  de  Calamidade

Pública de 20\03\2020, e de acordo com o anexo-14 da NR-15.
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De acordo com o laudo pericial, o Sr. Perito concluiu pela exposição a agentes

insalubres em grau máximo a partir de 20/03/2020, marco inicial da pretensão autoral. 

As  partes  foram  intimadas  para  se  pronunciar  sobre  o  laudo  e  ambas

concordaram com a sua conclusão. Cabe ao Juízo delimitar quem estaria alcançado pelo pagamento do

adicional em grau máximo.

A pandemia  que  se  descortinou  ao  mundo desde  março  de  2020 revelou  a

intensa  a  incapacidade  do  ser  humano  de  administrar  de  maneira  segura  o  ambiente  de  trabalho,

notadamente em face do risco de contaminação pelo SARS-CoV-2.

Com  efeito,  se  todas  as  áreas  de  atendimento  ao  público  sofreram  com

trabalhadores  sendo  contaminados  com  o  SARS-CoV-2,  mais  ainda  os  profissionais  de  saúde  se

mostraram uma categoria em vulnerabilidade extrema, ainda que a sua atuação não ocorresse nos estritos

espaços delimitados pelos Hospitais para tratamento de pacientes com COVID-19.

Diante  disto,  se  faz  imperioso  que  seja  conferida  a  máxima  eficácia  aos

postulados  inscritos  no  art.  7º,  incisos  XXII  e  XXIII,  da  Constituição  Federal,  o  qual  preconiza  a

necessidade  de  redução  dos  riscos  inerentes  ao  trabalho,  mediante  a  aplicação  das  Normas

Regulamentadoras de Saúde e Segurança do Trabalho e o pagamento do adicional  de insalubridade a

todos os profissionais de saúde, conforme o grau de exposição ao risco.

Não  é  demais  rememorar  a  altíssima  taxa  de  transmissão  da  doença,

notadamente no que toca às variantes já em circulação, de modo que não há meio 100% eficaz de se evitar

a contaminação pelo vírus. Tanto é verdade que foram inúmeros os profissionais de saúde que faleceram

por força desta doença desde março de 2020, mesmo depois de iniciada a campanha de vacinação.

Ainda que fornecidos EPI’s ou mesmo fiscalizado o uso de equipamentos de

proteção,  intensificada  a  higienização  e  ventilação  dos  ambientes  hospitalares,  orientações  sobre

procedimentos preventivos e, até com a vacinação, não há total proteção contra o vírus SARS-CoV-2.

Desta forma, ante a permanência da insalubridade, considerando ademais a alta

transmissibilidade e gravidade da Covid-19, se faz imprescindível que seja também elevado o percentual

do adicional de insalubridade, estendendo mesmo a profissionais que não trabalhem diretamente na linha

de frente nos hospitais.

Na  mesma  linha  de  entendimento,  assim  tem  se  pronunciado  os  Tribunais

Pátrios em casos similares, entendimento com o qual corroboro:

PROFISSIONAIS MÉDICOS. RISCO DE CONTÁGIO POR
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CORONAVÍRUS. No momento atual, não há dúvida que os profissionais que atuam nos

hospitais que efetuam tratamento para as complicações causadas pelo COVID-19 têm o

risco aumentado de contágio pelo coronavírus, seja na linha de frente, diretamente no

tratamento de pacientes em isolamento, seja no apoio a estes profissionais, tendo em

vista a peculiaridade da sua transmissão, que inicia quando a pessoa infectada ainda não

manifestou os sintomas da doença. Devidas as diferenças entre o adicional já pago e o

adicional de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento).Recurso do

sindicato autor provido. (TRT-4 - ROT:00203046120205040461, Data de Julgamento:

13/02/2021, 2ªTurma).

EMENTA  MÉDICO  OBSTETRA.  TRABALHO  EM

HOSPITAL  UNIVERSITÁRIO  DE  MACEIÓ.  MAJORAÇÃO  DO  ADICIONAL

DEINSALUBRIDADE. PROCEDÊNCIA. Se o laudo pericial assinala que o reclamante

está em permanente exposição a doenças infectocontagiosas, situação que se agrava em

face de eventos como a epidemia de COVID, em que o próprio local de trabalho já

submete a todos os trabalhadores a risco acentuado, desponta o direito ao adicional de

insalubridade  em  grau  máximo.  (TRT-19  -  RO:  00005832520205190003

0000583-25.2020.5.19.0003, Relator: Pedro Inácio, Data de Publicação:10/05/2021).

O Perito foi firme e contundente no sentido de que há toda uma via sacra na

condução  do  paciente,  que  passa  pelo  setor  de  emergência  para  fazer  a  triagem,  seguindo  para

atendimento  do  médico,  que  pode  conduzir  para  que  seja  aplicada  alguma  medicação.  Ademais,  os

pacientes podem ser encaminhados para setores do 3º ou 7º andar do hospital, transitando com o vírus

livremente por suas instalações.

Ademais, o perito disse o óbvio que precisa ser decidido no presente caso: “que

em quaisquer setores do hospital podem contrair a COVID“.

Assim,  não  só  os  profissionais  que  atuam  na  linha  de  frente,  em  setores

próprios de COVID-19, mas também todos os auxiliares de Enfermagem atuantes no hospital demandado

devem receber o pagamento a maior do adicional, enquanto perdurar a pandemia de Covid-19.

Assim, acolho integralmente a conclusão do expert.

Em face do exposto, julgo procedente o pedido de adicional insalubridade no

grau máximo no importe de 40% do salário mínimo, o qual fica deferido de 20/03/2020 até o fim da

vigência do estado de calamidade reconhecido.

Diante da habitualidade, defiro os reflexos de adicional de insalubridade nas
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verbas contratuais e rescisórias de contratos vigentes ou que tenham sido/venham a ser extintos (aviso

prévio,  13º  salários,  férias  +  1/3  constitucional,  FGTS  +  40%,  adicional  noturno),  devendo  haver  a

incorporação do pagamento em folha dos funcionários que ainda trabalham para o Réu. Indefiro o reflexo

em DSR, pois trata-se de verba mensal que já o remunera. O adicional de insalubridade integrará a base de

cálculos de horas extras, nos termos da OJ 47 da SDI-I do C. TST.

O adicional de insalubridade integrará a base de cálculos de horas extras, nos

termos da OJ 47 da SDI-I do C. TST.

De arremate,  ainda que  a Demandada,  no curso do processo judicial,  tenha

adotado medida (pagamento de adicional de insalubridade aos substituídos da linha de frente) com vistas a

sanar as irregularidades verificadas, remanesce íntegra a necessidade da tutela inibitória para se evitar a

continuidade ou repetição do ato ilícito. Por conseguinte, não se verifica qualquer violação ao teor da

Súmula n. 394, do TST. Nessa direção, cito:

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  -  TUTELA  DE  CARÁTER

INIBITÓRIO - MANUTENÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SAÚDE E

SEGURANÇA  DO  TRABALHO  -  Se  as  provas  constantes  nos  autos  revelam  o

comportamento  negligente  da  empresa  no  cumprimento  das  normas  de  saúde  e

segurança do trabalho, induzindo ao temor de que o seu comportamento lesivo volte a

ocorrer, deve ela ser compelida à manutenção de seus deveres legais e constitucionais.

Tais normas, relacionadas à saúde e segurança do trabalhador, devem ser continuamente

cumpridas, e as obrigações da empresa, por serem de trato sucessivo, não se esgotam

com medidas  isoladamente  adotadas.  Nessa  hipótese,  é  cabível  e  necessária  a  tutela

inibitória para evitar que a conduta lesiva adotada pela empresa volte a se repetir. Só

assim será possível a garantia da efetividade da tutela jurisdicional, tão almejada pelo

ordenamento jurídico. Esta é a inteligência do art. 5º, XXXV, da CR/88, que garante a

apreciação  pelo  Poder  Judiciário  de  lesão  ou  ameaça  a  direito  e  torna  expresso  o

princípio geral da prevenção, inerente a qualquer ordem jurídica que se preocupe em

efetivamente  garantir  os  direitos  (01366-2005-050-03-00-9  RO.  7ª  Turma.  Rel.  Des.

Emerson José Alves Lage. Publicação 04.03.2008).

Com o trânsito em julgado, o Réu terá o prazo de 15 dias para comprovar que

inseriu em folha de pagamento o adicional ora deferido, sob pena de execução dos valores vencidos e

eventualmente vincendos.

Para compelir o cumprimento da obrigação de fazer, fixo multa diária de 1/30

dos  vencimentos  de  cada  trabalhador  que  tenha  a  decisão  judicial  descumprida,  a  ser  revertida  em

benefício deste, desde o vencimento da obrigação até o seu efetivo pagamento ou alteração na forma de
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pagamento do benefício em questão, nos termos dos arts. 536, §1º e 537 do CPC.

2.11 – DA COMPENSAÇÃO E DEDUÇÃO

A compensação de valores é meio de extinção da obrigação e deve se dar em

caso de as partes litigantes atuarem de forma simultânea como credor e devedor. Este não é em definitivo

o caso dos autos. 

A  fim  de  evitar  o  enriquecimento  sem  causa,  autorizo  a  dedução  dos

valores pagos a idêntico título, quer tenha sido quitado o adicional de 20% ou 40%, conforme o

caso, devendo tal circunstância ser analisada por ocasião da liquidação de sentença, mediante prova

documental de cada substituído, com obediência ao disposto no art. 511 da CLT.

2.12 – DOS HONORÁRIOS PERICIAIS E ADVOCATÍCIOS

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 5.000,00, considerando o tempo de

trabalho e a complexidade da matéria abordada nestes autos. Os honorários ficarão a cargo da Reclamada,

posto  que  sucumbente  no  objeto  da  perícia,  que  deverá  quitá-los  com  o  trânsito  em  julgado  e  a

consequente citação, sob pena de execução.

A presente reclamação trabalhista foi ajuizada na vigência da Lei 13.467/2017,

razão pela qual cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 791-A

da CLT. 

Os honorários são devidos mesmo em causa própria, em ações movidas contra

a Fazenda Pública e em caso de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre honorários de autor

e réu.

Analisando a natureza e a importância da causa, de características normais, o

trabalho  realizado  pelos  advogados  e  o  tempo  exigido  para  o  seu  serviço,  ficam  os  honorários

sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor correspondente ao proveito econômico

obtido pelo Sindicato Autor, assim considerado aquele que resultar da liquidação da sentença, devidos
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pela parte ré, em favor do(s) patrono(s) da parte Autora.

Indefiro o pedido de pagamento de honorários assistenciais. Com o advento da

Lei  13.467/2017,  entendo  que  não  cabe  a  cumulação  de  honorários  assistenciais  com  honorários

sucumbenciais.  Isto  porque  ambas  as  parcelas  buscam,  a  rigor,  remunerar  o  trabalho  prestado  pelo

Advogado no Processo Trabalhista.

Na mesma linha de entendimento, assim já se pronunciou o E. TRT6, in verbis:

HONORÁRIOS  ASSISTENCIAIS  E  SUCUMBENCIAIS.

CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A partir da vigência da Lei nº 13.467/2017, não

pode ocorrer a condenação cumulativa em honorários assistenciais e em honorários de

sucumbência, pois, a rigor, ambos visam remunerar o trabalho prestado pelo advogado

no processo trabalhista. Dessa forma, a pretensão em tela configuraria bis in idem, o que

é  vedado  pelo  ordenamento  jurídico  brasileiro.  (Processo:  ROT  -

0000387-52.2019.5.06.0003  ,  Redator:  Ivan  de  Souza  Valenca  Alves,  Data  de

julgamento: 12/02/2020, Primeira Turma, Data da assinatura: 14/02/2020).

Em face do exposto, julgo improcedente o pedido de honorários assistenciais.

2.12 - DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ

De  acordo  com o(s)  Autor,  o(a)(s)  Réu(s)  agiu  de  má-fé  por  ter  suscitado

impedimento para a cumulação de pedidos em ACP, devendo, pois, na forma do art. 79 e ss da lei adjetiva

civil, ser condenado(a) nas penas da litigância de má fé. 

É certo que o sistema processual vigente instituiu direitos e deveres às partes e

fixou, como litigância de má-fé, o ato omissivo ou comissivo praticado pela parte que cause tumulto

processual, prejudique intencionalmente o adversário ou atente contra a dignidade da Justiça.

Destarte,  não  há  falar  em  litigância  de  má-fé  quando  a  parte  Ré  somente

exerceu  o  direito  de  defesa,  constitucionalmente  assegurado,  somente  tendo  cabimento  a  penalidade

quando a parte tiver plena consciência de seu ato (dolo) e possui manifesta intenção de causar prejuízo ao

ex adverso. 
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Ainda assim, mesmo se fosse o caso de o(a) Reclamado(a) não lograr êxito na

demonstração da integralidade de sua versão, isto não implicaria, automaticamente,  em cominação de

sanções, sob pena de se negar a prestação jurisdicional.

Dessa forma, não ocorrendo, no caso em tela, qualquer das hipóteses dos arts.

79 e ss do CPC, indefiro o pedido. 

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, na forma da fundamentação precedente que passa a integrar

este dispositivo, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo SINDICATO PROFISSIONAL DOS

AUXILIARES  E  TÉCNICOS  DE  ENFERMAGEM  DE  PERNAMBUCO  em  face  de

ORGANIZACÃO HOSPITALAR DE PERNAMBUCO LTDA, decido o seguinte:

3.1 - Afastar as preliminares suscitadas; e

3.2 – Julgar PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Requerente, para

condenar o Requerido nas seguintes obrigações:

3.2.1 – pagar adicional insalubridade no grau máximo no importe de 40% do

salário mínimo aos auxiliares e técnicos de enfermagem substituídos pelo Sindicato Autor, o qual fica

deferido de 20/03/2020 até o fim da vigência do estado de calamidade reconhecido;

3.2.2 - diante da habitualidade, defiro os reflexos de adicional de insalubridade

nas verbas contratuais e rescisórias de contratos vigentes ou que tenham sido/venham a ser extintos (aviso

prévio,  13º  salários,  férias  +  1/3  constitucional,  FGTS  +  40%,  adicional  noturno),  devendo  haver  a

incorporação do pagamento em folha dos funcionários que ainda trabalham para o Réu. Indefiro o reflexo

em DSR, pois trata-se de verba mensal que já o remunera. O adicional de insalubridade integrará a base de

cálculos de horas extras, nos termos da OJ 47 da SDI-I do C. TST.

3.2.3 - com o trânsito em julgado, o Réu terá o prazo de 15 dias para comprovar

que inseriu em folha de pagamento o adicional ora deferido, sob pena de execução dos valores vencidos e

eventualmente vincendos.
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Para compelir o cumprimento da obrigação de fazer, fixo multa diária de 1/30

dos  vencimentos  de  cada  trabalhador  que  tenha  a  decisão  judicial  descumprida,  a  ser  revertida  em

benefício deste, desde o vencimento da obrigação até o seu efetivo pagamento ou alteração na forma de

pagamento do benefício em questão, nos termos dos arts. 536, §1º e 537 do CPC.

A  fim  de  evitar  o  enriquecimento  sem  causa,  autorizo  a  dedução  dos

valores pagos a idêntico título, quer tenha sido quitado o adicional de 20% ou 40%, conforme o

caso, devendo tal circunstância ser analisada por ocasião da liquidação de sentença, mediante prova

documental de cada substituído, com obediência ao disposto no art. 511 da CLT.

Honorários  sucumbenciais  e  periciais  na  forma  da  fundamentação,  parte

integrante deste decisum.

As obrigações de dar serão apuradas mediante liquidação por cálculo.

Dos  títulos  supra  deferidos,  possuem  natureza  salarial:  adicional  de

insalubridade e reflexos nas parcelas de 13º salário e saldo de salário.

Correção  monetária  nos  moldes  do  entendimento  emanado  pelo  Supremo

Tribunal Federal, em 18.12.2020, no julgamento conjunto das ADIs nº 5.867/DF e 6.021/DF, bem como

das ADCs nº 58/DF e 59/DF, devendo ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros

vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da

citação, a taxa Selic (artigo 406 do Código Civil).

Na  esteira  do  decidido  pelo  STF,  a  taxa  Selic  já  engloba  juros  e  correção

monetária, de forma que não se aplicam, no caso, os juros moratórios de 1% a.m., contados a partir da

propositura da ação.

Recolhimento das contribuições previdenciárias nos moldes da Súmula 368 do

TST, pela(s) reclamada(s),  a incidir sobre as parcelas de natureza salarial deferidas,  cujo cálculo será

efetuado mês a mês, ficando desde já autorizada a dedução dos valores devidos pela parte autora, até o

limite do que seria devido se o adimplemento fosse oportuno, comprovando-se nos autos.

O imposto de renda deve ser recolhido pela empregadora, incidindo sobre as

parcelas de natureza salarial deferidas e deduzido no momento em que o crédito estiver disponível à parte

autora, devendo ser calculado mês a mês, nos termos do artigo 12-A da Lei n.º 7.713, de 22/12/1988, com

a redação dada pela Lei nº 12.350/2010. Não haverá incidência de imposto de renda sobre os juros de

mora, nos termos da OJ 400 da SDI1 do TST.

Custas pelo Requerido, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), calculadas sobre

o valor provisório arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para efeitos meramente fiscais. 

Intimem-se as partes.

A  fim  de  evitar  embargos  declaratórios  incabíveis,  fica  esclarecido  às

partes que somente se admite essa modalidade recursal em casos de contradição (entre os termos da
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própria decisão, e não entre a decisão e a prova dos autos), obscuridade ou omissão (em relação aos

pedidos  formulados  pelas  partes,  e  não  argumentos  das  peças  processuais  que  hajam  sido

rechaçados,  de  forma  implícita,  pelos  fundamentos  da  sentença).  Destaca-se,  ainda,  que  erros

materiais não exigem embargos declaratórios para serem sanados, conforme art. 897-A, parágrafo

único,  da  CLT.  Há  nos  autos  decisão  de  mérito  acerca  do  pleiteado  na  inicial,  de  maneira

fundamentada, nos moldes do inciso IX, do art. 93 da CRFB. Ficam as partes advertidas que o uso

inadequado do recurso em questão ensejará a aplicação de multa, a ser prudentemente arbitrada

pelo Juízo.

Recife, 28/07/2022.

ANA PAULA MENDONÇA MONTALVÃO

Juíza do Trabalho Substituta

RECIFE/PE, 28 de julho de 2022.

ANA PAULA MENDONCA MONTALVAO

Juíza do Trabalho Substituta
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