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ACÓRDÃO
0058400-56.2009.5.04.0001 RO 	Fl.1

Documento digitalmente assinado, em 02-06-2010, nos termos da lei 11.419, de 19-12-2006.
Confira a autenticidade deste documento no endereço: www.trt4.jus.br.
Identificador: 098.234.120.100.602-0
EMENTA: RECURSO DA RECLAMANTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Hipótese em que restou comprovado, de forma ampla e clara, que a reclamante era chamada de “vileira” e “maloqueira” por sua superiora, sendo razoável e presumível que se sentisse constrangida e humilhada. Ademais, é impossível imaginar que chamar um empregado pelos adjetivos referidos seja entendido como cobrança ou estímulo para melhor empenho no cumprimento das suas metas laborais. Sentença reformada.

VISTOS e relatados estes autos de RECURSO ORDINÁRIO interposto de sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, Eduardo Duarte Elyseu, sendo recorrente AXXXXXXXXXX'c7ÃO e recorrido CINEMARK BRASIL S.A..

Inconformada com a sentença das fls. 202-219, que julga procedente em parte a ação, a reclamante interpõe recurso ordinário às fls. 221-232. Requer a reforma da decisão nos itens que seguem: adicional de insalubridade; indenização por dano moral; honorários assistenciais.
A reclamada apresenta contrarrazões às fls. 239-252.
É o relatório.

ISTO POSTO:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
Insurge-se a reclamante contra a decisão que indeferiu o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo. Alega, em síntese, que o laudo pericial concluiu que faz jus ao adicional em comento, em razão da exposição a agentes biológicos e materiais infecto contagiantes oriundos de limpeza de banheiros e recolhimento de lixo urbano. Aduz que passava grande parte do dia limpando banheiros de uso de funcionários e clientes, sendo público e notório que a rede de cinemas Cinemark possui, vez que se localiza no Bourbon Ipiranga e no Shopping Barra Sul, locais de intenso fluxo de pessoas. Colaciona jurisprudência. Requer que a base de cálculo do adicional seja a remuneração por ela percebida.
Com parcial razão.
Conforme laudo pericial das fls. 143-152, entre as atividades habitualmente realizadas pela autora está a limpeza e na coleta de lixo do banheiro feminino, dotado de 06 vasos sanitários, e banheiro infantil, dotado de 02 vasos sanitários, de 3 a 4 vezes ao dia, demorando cerca de 15 a 25 minutos em cada banheiro por vez. Relata, ainda, que a reclamante efetuava a limpeza das salas de cinema, recolhendo restos de alimentos, bebidas, preservativos e secreções diversas. Concluiu pela existência de insalubridade em grau máximo nas atividades realizadas pela reclamante, em razão da exposição a agentes biológicos e materiais infecto contagiantes oriundos de limpeza de banheiros e recolhimento de lixo urbano (Anexo 14 da NR-15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho) e, ainda, pelo fato de a autora trabalhar exposta a álcalis cáusticos contidos em produtos de limpeza (Anexo 13 da NR-15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho).
A prova oral é uníssona no sentido de que a reclamante realizava as tarefas descritas no laudo. No caso em tela, a natureza do agente insalubre está relacionada diretamente com a atividade da autora, em ambientes potencialmente contaminados por agentes biológicos, transmissores de doenças infecto-contagiosas, o que ficou comprovado nos autos, constatando-se que a reclamante trabalhava exposto a agentes biológicos oriundos da limpeza dos banheiros e das salas de cinema.
Ainda, o trabalho de higienização de sanitários enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, em decorrência do potencial contato do trabalhador com agentes biológicos causadores de uma enorme gama de enfermidades, riscos que não são elididos pelo simples uso de luvas, ainda que estas contenham certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Não há dúvidas de que as luvas servem também como meio de proliferação de possíveis contaminações, sendo imprestáveis para elidir a insalubridade de agentes biológicos, uma vez que são reutilizadas nas diversas operações. Assim, num determinado momento, o empregado utiliza as luvas em contato com fezes, urina, secreções e excreções junto às unidades sanitárias, espalhando-os a todos os pontos contatados.
Na mesma senda, não há a menor dúvida quanto ao contato direto e permanente com os agentes insalubres.
A Orientação Jurisprudencial n° 4 da, SDI-I, do TST, não faz referência à limpeza de banheiros, mencionando apenas a limpeza de residências e escritórios e a respectiva coleta de lixo, não sendo, portanto, aplicável à hipótese dos autos.
Por outro lado, o perito relata que a reclamante manuseou produtos cáusticos e alcalinos de limpeza, mantendo contato com agentes químicos, tais como água sanitária, saponáceo, detergentes e desinfetantes, o que agride violentamente a pele e traz doenças como dermatites e “queimaduras com lenta cicatrização por danos nas camadas mais profundas da pele.”. (fl. 147). Aqui o adicional de insalubridade devido é em grau médio.
Quanto à base de cálculo, é consenso desta Turma Julgadora que, a partir do advento da Constituição de 1988, o adicional de insalubridade não pode mais ser calculado com base no salário mínimo em razão da vedação contida no inciso IV do artigo 7º da CF/88. Nesse sentido é a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 236.396-5 (275), procedente de Minas Gerais, tendo como Relator o Ministro Sepúlveda Pertence.
No entanto, a reclamante requer, na inicial (fl. 08, letra f), que a base de cálculo seja o salário mínimo, sendo inovatório o requerimento para que seja a sua remuneração.
Destarte, dá-se parcial provimento ao recurso, para acrescer à condenação o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, por todo o período laboral, tendo o salário mínimo como base de cálculo, com reflexos em aviso prévio, férias com 1/3, 13ºs salários e FGTS com a multa de 40%.
Ainda, sucumbente no objeto da perícia técnica, é da reclamada o ônus do pagamento dos honorários periciais.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Inconforma-se a reclamante com a decisão que indeferiu o pagamento de indenização a título de danos morais. Alega que era frequentemente agredida pela gerente Renata, bem como discriminada, uma vez que residia no bairro Restinga. Aduz que a prova oral conforta sua tese. Argumenta que ficou com a pecha de vileira e maloqueira. Argumenta que a exposição prolongada e repetitiva do trabalhador a situações humilhantes e vexatórias no trabalho atenta contra a sua dignidade e integridade física ou psíquica, dando lugar à indenização, no plano material e moral. Disserta sobre o dano moral. Cita os artigos 159, 186, 927 e 953 do CC; artigo 5º, incisos V, X e XXXV, da Constituição Federal. Colaciona entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Na inicial, requer que o arbitramento da indenização não seja inferior a 50 salários mínimos.
Parcial razão assiste à reclamante.
Cabe à reclamante provar as alegações de que era chamada de “vileira” e “maloqueira” por sua superiora, ônus que claramente se desincumbiu, sendo presumível que este fato atente contra sua dignidade, a não ser que se consiga defender que uma pessoa goste de ser chamada por estes adjetivos, ocasião em que talvez não se sentiria “constrangida e humilhada”. Ademais, é impossível imaginar que chamar um empregado de “vileiro” e “maloqueiro” possa ser entendido como cobrança ou estímulo para melhor empenho dos empregados no cumprimento das suas metas.
A prova oral produzida é unânime, convincente e conclusiva de que as humilhações ocorriam.
A testemunha Tamires, primeira arrolada pela autora, afirma que “[...] que havia uma gerente no Barra Shopping chamada Renata, cuja relação com os empregados era um tanto complicada porque a referida gerente era bem "rígida"; que a referida empregada chamava bastante a atenção de quem não fazia as suas atividades corretamente e nas palavras da depoente as vezes "era bem estúpida"; que a referida empregada chamava as suas subordinadas de incompetentes ou lerdas quando estas não faziam alguma tarefa que lhes cabia; [...] que a sra. Renata sempre se referia aos empregados que moravam na Restinga como maloqueiros ou vileiros; que a empregada Renata tratava todos os empregados do mesmo jeito, salvo no que respeita às expressões "maloqueiros e vileiros", que só eram usadas para quem morava na Restinga; [...] que a depoente e as demais colegas chegaram a reclamar para a empregada Fernanda que era superior hierárquica da empregada Renata sobre os tratamentos dispensados por esta, mas Fernanda não tomava providências, pois ambas eram amigas.”.
Por sua vez, a testemunha Daiane, segunda convidada pela reclamante, confirma “[...] a Van não levava empregados na Restinga; que as gerentes Renata e Fernanda diziam que isso ocorria porque o Bairro Restinga era muito perigoso; [...] que a empregada Renata, que era da administração do estabelecimento era bem grossa com todos os empregados, não apenas com aqueles que moravam no Bairro Restinga; que a referida empregada nas palavras da depoente "tratava a gente mal, era ignorante e dava patadas", fazendo isso com todos os empregados; [...] que a empregada Renata chamava a depoente, a empregada Tamires e a reclamante e outros que moravam na Restinga de maloqueiros e vileiros, porque moravam na Restinga e em alguns dias necessitavam de 4 passagens para se deslocar do trabalho para a casa, sendo que a reclamada muitas vezes não fornecia; [...].”.
Quando for rotineiro nas atividades profissionais que se permita chamar um subordinado de “maloqueiro” e “vileiro”, e com chancela do poder judiciário, teremos chegado a um nível sem volta de desrespeito com as pessoas. Infelizmente o caso retratado nos autos não se trata de uma novela, mas sim da realidade.
Assim, com exceção de alguma pessoa que goste de ser chamada de “vileira” e “maloqueira”, não há dúvidas que as atitudes persecutórias, humilhantes e vexatórias relatadas na inicial – e comprovadas claramente pela prova oral – atingiram a honra, imagem e dignidade da autora, sendo devida a indenização por dano moral.
O dano moral caracteriza-se como toda lesão ocasionada no íntimo da pessoa, de caráter extrapatrimonial, e inerente aos valores basilares do ser humano, tendo como corolário a proteção da dignidade da pessoa humana e possuindo estreita relação com os chamados direitos da personalidade.
Portanto, o dano moral será indenizável toda vez que a esfera íntima da pessoa for violada causando-lhe sofrimento, nem sempre perceptível, mas passível de compensação pecuniária, mesmo que seja tarefa bastante árdua precificar a dor alheia.
Cabe ao empregador manter um ambiente adequado e saudável aos seus empregados, sendo responsável por fiscalizar as atitudes de seus prepostos.
Por outro lado, inexiste critério estabelecido no Ordenamento Jurídico, para fixação de indenização reparatória por dano moral. Dessa forma, o quantum deve ser fixado por arbitramento, levando em conta as circunstâncias do caso.
A quantificação da indenização por danos morais deve considerar sempre o caso concreto, ou seja, suas peculiaridades, como as circunstâncias e o bem jurídico ofendido. Também cumpre zelar pela coerência e razoabilidade no arbitramento. O resultado não deve ser insignificante, a estimular o descaso do empregador, nem exagerado, de modo a proporcionar o enriquecimento indevido da vítima.
Desse modo, entende-se que R$ 15.000,00 constitui-se valor eficaz, tanto na mitigação do sofrimento da autora, como na indução de um comportamento do empregador mais vigilante e condizente com a relação saudável que deva manter com seus empregados, levando-se em conta as ocorrências relatadas nos autos, mormente a espécie do dano e o caráter reparatório da indenização.
Sentença reformada.
HONORÁRIOS ASSISTENCIAIS.
O Julgador de origem indeferiu o pedido de honorários assistenciais, fundamentando sua decisão no fato de a autora não juntar aos autos a credencial sindical.
Contra esta decisão, insurge-se a reclamante. Alega, em síntese, que mesmo ausente a credencial sindical, estão preenchidos os requisitos da Lei 1.060/50, notadamente ante a declaração de situação econômica. Colaciona jurisprudência.
Com razão a autora.
A reclamante apresenta declaração de insuficiência econômica na fl. 12, fazendo jus aos honorários assistenciais nos termos da Lei 1060/50, independentemente da apresentação de credencial sindical, posto que legislação específica.
A Turma, por maioria, entende que a aplicação literal da Lei nº 5.584/70 encontra óbice no artigo 133 da Constituição Federal, que reconhece ao nível constitucional a imprescindibilidade do advogado, bem como nos artigos 5º, XIII, que veda, por atentatório à liberdade de atuação profissional a criação de "reservas de mercado" aos advogados ligados aos sindicatos, e 5º, LV, já que está contido no direito à ampla defesa a possibilidade de escolha pelo litigante de advogado de sua confiança.
Fica ressalvado o entendimento do Desembargador João Ghisleni Filho que entende aplicável, ao presente caso, as Súmulas 219 e 329 do TST.
Destarte, dá-se provimento ao recurso para incluir na condenação os honorários assistenciais à razão de 15% sobre o valor bruto da condenação.
Ante o exposto,
ACORDAM os Magistrados integrantes da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da reclamante, para acrescer à condenação o pagamento de: adicional de insalubridade em grau máximo, por todo o período laboral, tendo o salário mínimo como base de cálculo, com reflexos em aviso prévio, férias com 1/3, 13ºs salários e FGTS com a multa de 40%; indenização a título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00; honorários assistenciais à razão de 15% sobre o valor bruto da condenação. Custas de R$400,00 sobre o valor de R$20.000,00, ora acrescido à condenação, pela reclamada. Reverte-se à reclamada o ônus do pagamento dos honorários periciais.
Intimem-se.
Porto Alegre, 2 de junho de 2010 (quarta-feira).
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