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EMENTA

"[...] II - RECURSO DE REVISTA DO MPT. OBRIGAÇÃO DE FAZER

CONSISTENTE NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES DESTINADAS

À AMAMENTAÇÃO EM ESPAÇOS DE SHOPPING CENTERS.

APLICABILIDADE DO ARTIGO 389 DA CLT. Cinge-se a controvérsia quanto à

aplicação do artigo 389, § 1º, da CLT aos shopping centers, em relação a

previsão da destinação de local reservado para guarda de filhos de todos os

funcionários, sejam seus próprios e dos lojistas, em período de amamentação,

sob guarda e vigilância. O art. 389, §1º, da CLT estabelece que toda empresa,

nos estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 empregadas mulheres

com mais de 16 anos, deve ter local apropriado para que seus filhos possam ficar

no período da amamentação. Tal artigo não pode ser interpretado de forma

literal, levando-se em conta o termo "estabelecimento" apenas como sendo o

espaço físico em que se desenvolvem as atividades do empregador, até porque,

quando da redação do artigo em comento, pelo Decreto-Lei de 1967, a realidade

do shopping centers não correspondia à noção atual. Devemos ter, sim, uma

interpretação histórica e sistemática, conjuntamente aos princípios da proteção à

 maternidade e à infância. Portanto, deve-se entender a realidade do shopping

center, como tem sido dito em decisões desta Corte, como um "sobre

estabelecimento", ou seja, deve-se considerar não a topografia de cada loja,

mas sim a sua totalidade, uma vez que, ainda que o shopping não seja o
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responsável pelas vendas de produtos ou serviços, ele é o responsável pela

administração, dimensionamento e disponibilização dos espaços comuns, daí

advindo o seu dever de providenciar espaços para a guarda e aleitamento de

 crianças das empregadas, tanto as suas quanto a dos seus lojistas. Com efeito,

os empregados que atuam em shopping, ainda que sejam trabalhadores dos

lojistas, se valem da infraestrutura do centro comercial, uma vez que a função

principal do shopping é a organização do espaço de forma coesa, a fim de

potencializar a atividade econômica das empresas ali instaladas. Diante disso, as

normas que tutelam o meio ambiente do trabalho devem levar em consideração

tal perspectiva. Assim, como dito anteriormente, deve-se interpretar de forma

consentânea com a atual realidade, o termo estabelecimento, do artigo 389, § 1º,

da CLT, de modo que se conclua que a obrigação relativa ao meio ambiente do

trabalho das empregadas que atuam em lojas instaladas em shopping centers

seja responsabilidade, no que couber, do próprio shopping. Diante do acima

exposto, a decisão regional, que reformou a sentença para limitar a obrigação de

fazer ao âmbito das empregadas diretas e terceirizadas do shopping, assim como

dispensar a exigência de contratação de equipe multidisciplinar para a

instalação de local para essas empregadas guardarem seus filhos no período da

amamentação, vai de encontro aos termos do artigo 389, § 1º, da CLT.

Precedentes. Recurso de revista conhecido por violação do artigo 389, § 1º, da

 (ARR-10876-18.2015.5.18.0016, 3ª Turma, Relator AlexandreCLT e provido."

de Souza Agra Belmonte, Publicação: 10/05/2019 - destaquei).

 

RELATÓRIO

 

Trata-se de Recurso Ordinário interposto pela Reclamada (ID 0d4bc29, fls. 1.241

/1.271) contra a r. sentença (ID cdb7595, fls. 1.191/1.201), integrada pela r. decisão de embargos (ID

55e53f4, fls. 1.233/1.234), proferida pela MM. Juíza Ludmilla Ludovico Evangelista da Rocha, da 10ª

Vara do Trabalho de Goiânia-GO, que julgou procedente o pedido formulado por MINISTÉRIO

PÚBLICO DO TRABALHO em desfavor de JARDIM GOIÁS EMPREENDIMENTOS LTDA.

 

Contrarrazões ofertadas pelo Reclamante (ID a7d6927, fls. 1.350/1.355).

 

Os autos não foram enviados ao Ministério Público do Trabalho, conforme

disposição regimental.
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É o relatório.

 

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso

interposto pela Reclamada (JARDIM GOIÁS EMPREENDIMENTOS LTDA.), bem como das

respectivas contrarrazões.

 

Conheço, ainda, dos documentos colacionados aos autos pela Reclamada (ID

c81175f e seguintes, fls. 1.275/1.348 e ID 6eec3ba e seguintes, fls. 1.364/1.391) por se tratar de arestos

jurisprudenciais e de documentos novos, elaborados após a prolação da r. sentença.

 

PRELIMINARMENTE 

 

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

 

A Reclamada alega que, ao indeferir a produção de prova oral por ela requerida, a

MM. Juíza de origem teria cerceado o seu direito de defesa, porquanto, ao contrário do consignado na r.

sentença, verifica-se que "o MPT, durante todo o processo, sempre afirmou que a Recorrente é/foi

, mas a favorecida com a mão de obra dos empregados dos lojistas para o aumento do seu faturamento" "

Recorrente não teve o direito de produzir prova em contraposição a esse inverídico argumento, o que

 (fls. 1.245).somente seria feito mediante a oitiva das testemunhas arroladas"

 

Pede seja declarada a nulidade da r. sentença, determinando-se o retorno dos

autos à Vara de origem para a oitiva das testemunhas e prolação de nova decisão.
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Sem razão, a Reclamada.

 

Na inicial, o MPT relatou que, em relação à Reclamada, foi instaurado o Inquérito

Civil nº 001945.2014.18.000/2 com o objetivo de verificar a adequação dos estabelecimentos às

determinações dos §§ 1° e 2° do art. 389 da CLT.

 

Quando da realização da audiência designada no Inquérito Civil para a

proposição de celebração de TCAC, a preposta da Reclamada declarou, :verbis

 

"(...) Que o Condomínio Flamboyant Shopping Center possui apenas dois

 condôminos, o Jardim Goiás Empreendimentos Ltda. e o Flamboyant

Urbanismo Ltda.; Que o estabelecimento é dividido em frações ideais, sendo que

o Flamboyant Urbanismo possui duas lojas (duas frações ideais) que são locadas

 a terceiros, atualmente para a CEF e para a C [...] Que os serviços de

manutenção, segurança e limpeza do Shopping são custeados por meio do

Condomínio que é de responsabilidade dos dois condôminos que, por força

 contratual e legal, subrogam tal obrigação aos locatários; [...] Que além do

aluguel mínimo, o Jardim Goiás recebe dos locatários um percentual de 4 a 6%

sobre o valor das vendas brutas, quando tal valor é superior a um patamar

 mínimo estabelecido contratualmente; Que esse percentual é devido a título de

aluguel complementar apenas se o valor das vendas for superior a tal patamar;

Que para controlar se a declaração do faturamento é feita corretamente pelos

lojistas, o Jardim Goiás, também por força contratual, tem direito a auditar as

lojas, o que é feito através de um grupo de auditores e também por meio de

vários outros instrumentos de informação, como a chamada "leitura Z", feita

nas máquinas registradoras; Que os lojistas são obrigados a fazer uma

 declaração diária, quanto as vendas realizada; Que normalmente quando as

vendas começam a cair, o Jardim Goiás envia um auditor para verificar a

 (ID 472bcf4, fls. 23/24 - destaquei).procedência da informação; [...]"

 

O Juiz, enquanto destinatário das provas e condutor do processo, poderá indeferir

as diligências desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC

/2015 e art. 765 da CLT, sem que esse ato configure cerceamento do direito de defesa da parte, sobretudo

se os autos possuem elementos suficientes à formação do seu convencimento.
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No caso, entendo que há elementos suficientes nos autos (depoimento pessoal

da preposta da Reclamada nos autos do Inquérito Civil nº 001945.2014.18.000/2, instaurado pelo

MPT e acima transcritos retratando o formato da relação mantida entre a Recorrente e os lojistas

instalados em suas dependências), mostrando-se despicienda a produção de prova oral nesse

sentido.

 

Assim, na espécie, o indeferimento da produção de prova testemunhal não

caracteriza o alegado cerceamento de defesa, como pretende a Reclamada.

 

Durante a Sessão de Julgamento, acolhi a sugestão apresentada pelo Exmo.

Desembargador Mário Sérgio Bottazzo no sentido de acrescentar à fundamentação até aqui expendida o

fato de que, além de a preposta ter admitido que "além do aluguel mínimo, o Jardim Goiás recebe dos

, consta da própria defesalocatários um percentual de 4 a 6% sobre o valor das vendas brutas"

apresentada pela Demandada, :verbis

 

"81. De mais a mais, não obstante a legislação prever a livre pactuação dos

contratos (artigo 54 da Lei nº 8.245/1991), também não é verdade que a forma de

cálculo dos alugueres devidos ao shopping center necessariamente esteja

vinculada ao faturamento das lojas. A forma de cobrança do aluguel depende

muito da realidade do shopping, da região em que está localizado, da

concorrência, do locatário e sua atividade, das condições econômicas da época e

tantas outras situações.

82. Muitas das vezes, o próprio locatário prefere que a cobrança do aluguel se dê

desta forma, já que pagará mais se vender mais, sendo a recíproca verdadeira."

(fls. 136/137).

 

Diante de todo o exposto, não se há falar na ocorrência de cerceamento de defesa.

 

Rejeito.

 

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
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A Reclamada alega que a r. sentença seria desprovida de fundamentação (arts. 93,

X, da CF/88 e 489, §1º, incisos I a VI do NCPC), dizendo que a MM. Juíza de origem teria ignorado que:

1) a relação jurídica entre empreendedor de shopping center (a Recorrente) e lojistas seria ,sui generis

estritamente comercial e regida por lei especial (art. 54, , da Lei nº 8.245/1991); 2) não há nocaput

mundo jurídico nenhuma lei, artigo de lei ou claúsula contratual que impõe à Recorrente o dever de arcar

com despesas de empregados que não contratou; 3) há nos autos uma prova pericial, no formato de

pesquisa, demonstrando que pouquíssimas pessoas têm interesse em deixar seus filhos numa creche física

no período em que estiver laborando.

 

Pede seja declarada a nulidade da r. sentença por suposta ausência de

fundamentação, prolatando-se nova decisão "com o devido enfrentamento das teses acima elencadas e

 (fls. 1.247).outras constantes dos autos"

 

Sem razão, a Reclamada.

 

Na espécie, não há que se falar na ocorrência de ausência de fundamentação (e/ou

negativa de prestação jurisdicional), porquanto a r. sentença encontra-se devidamente fundamentada,

sendo que eventual divergência entre o entendimento manifestado na r. decisão vergastada e os

fundamentos nela utilizados constitui matéria a ser apreciada na prejudicial de mérito, e assim o será.

 

Cumpre registrar, ainda, que o Juízo de origem não está obrigado a rechaçar uma

a uma, todas as teses levantadas pelas partes, nem tampouco a se manifestar sobre todos os artigos de lei

suscitados. Basta que se demonstrem as razões de fato e de direito formadoras do convencimento do

órgão julgador, o que foi observado pela MM. Juíza .a quo

 

Rejeito.

 

DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
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A Reclamada reitera sua arguição no sentido de que esta Justiça Especializada

seria incompetente para apreciar a presente demanda alegando, em síntese, que "a causa de pedir

formulada no caso em apreço diz respeito a um negócio jurídico de natureza estritamente civil e

 (fls. 1.248).comercial"

 

Pede seja acolhida a preliminar em comento, declarando-se a incompetência da

Justiça do Trabalho para apreciar o feito, com o consequente encaminhamento dos autos à Justiça

Comum para seu processamento.

 

Sem razão, a Reclamada.

 

Na espécie, como bem analisado pela MM. Juíza de origem, :verbis

 

"A competência é definida a partir da causa de pedir e do pedido. Entende-

se por causa de pedir o motivo pelo qual se está em juízo, vale dizer, são as

 "deve o autor, em suarazões fáticas e jurídicas que justificam o pedido. Assim,

petição inicial, entre outras coisas, expor o fato jurídico concreto pretendido e

que, à luz da ordem normativa, desencadeia consequências jurídicas, gerando o

direito por ele invocado" (STJ. 5ª Turma. REsp 767.845/GO, rel. Min. Arnaldo

Esteves Lima. Julgado em 3.04.2007, DJ 07.05.2007). Já o pedido revela o

direito vindicado pelo autor em juízo. Divide-se em imediato: providência

jurisdicional solicitada, e em mediato: bem da vida que se busca.

No presente caso, colhe-se da leitura da petição inicial, que o MPT requer

o cumprimento integral das disposições contidas nos parágrafos 1º e 2º do artigo

389 da CLT, relativamente a todos os empregados que prestem serviços no

estabelecimento do réu, o que atrai a competência desta Justiça Especializada

para apreciar e julgar o feito, nos termos do art. 114 da Constituição Federal.

Destaca-se que a existência ou não dos elementos fático-jurídicos

necessários para o deferimento do pleito ou mesmo a natureza jurídica da

relação firmada entre as partes são matérias que serão analisadas no momento

oportuno, qual seja, o mérito.

[...]

Afasto, assim, a preliminar arguida." (fls. 1.192/1.193).
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Rejeito.

 

DA ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO

TRABALHO

 

A Reclamada reitera sua arguição de ilegitimidade ativa do MPT para propôr a

presente demanda dizendo que, nos termos do art. 83, III, da LC nº 75/1993, o MPT somente poderia "pro

, o quemover ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de interesses coletivos"

não ocorreria no presente caso, no qual estariam sendo tratados apenas "supostos 'direitos individuais' de

 (fls. 1.248).algumas poucas pessoas (empregadas de lojistas)"

 

Pede seja "acolhida a preliminar de ilegitimidade do MPT, a fim de que a

sentença seja reformada e o processo extinto, sem resolução de mérito, sob pena de violação expressa

 (fls. 1.249).do artigo 83, inciso III, da Lei Complementar nº 75/1993"

 

Sem razão, a Reclamada.

 

No particular, a r. sentença mostra-se irretocável, pelo que reporto-me aos

fundamentos nela lançados, adotando-os como razões de decidir, :verbis

 

"[...] no caso em tela, o MPT pretende o cumprimento, pela ré, do artigo

389 da CLT com relação a todos os trabalhadores do estabelecimento, sejam

diretos, terceirizados ou contratados pelos lojistas.

Logo, vê-se que o referido pleito abrange a defesa de direitos e interesses

de todos os trabalhadores ativos ou que possam vir a ser contratados não apenas

diretamente pela ré quanto por seus locatários, buscando a tutela de direitos e

interesses individuais homogêneos e difusos.

E conforme a Lei Complementar 75/93, o MPT tem a prerrogativa de

propor ação civil pública para a defesa de interesses coletivos, quando

desrespeitados direitos sociais constitucionalmente garantidos:
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[...]

Ademais, os artigos 1º, inciso IV, e 3º da Lei 7.347/85 dispõem que a ação

civil pública é cabível, entre outras hipóteses, em caso de danos a interesses

difusos ou coletivos, podendo ter por objeto condenação em dinheiro ou o

cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

[...]

Assim sendo, resta cristalina a legitimidade ativa do Ministério Público do

Trabalho no caso em tela, razão pela qual rejeito a preliminar arguida." (fls.

1.194/1.195).

 

Rejeito.

 

MÉRITO

 

DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE A RECLAMADA E OS

LOJISTAS. CONCEITO DE ESTABELECIMENTO. SHOPPINGS.

APLICABILIDADE DO ART. 389, § 1º, DA CLT

 

A MM. Juíza a quo, acolhendo pedido formulado pelo MINISTÉRIO

PÚBLICO DO TRABALHO em ação civil pública, condenou a Reclamada JARDIM GOIÁS

 EMPREENDIMENTOS LTDA., a cumprir o art. 389, §§1º e 2º, da CLT em relação a todas as

trabalhadoras que atuem em seu estabelecimento como empregadas diretas ou contratadas por

, sob pena de multa de R$seus estabelecimentos integrantes/locatários e/ou prestadores de serviços

5.000,00 (cinco reais) por trabalhadora prejudicada.

 

Insurge-se a Reclamada reiterando suas alegações no sentido de que "relação

jurídica que a Recorrente mantém com os lojistas do Flamboyant Shopping Center é uma relação

meramente civil, que tem como objeto a simples locação de um espaço comercial para exercício de uma
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, nãoatividade qualquer, mediante o pagamento de uma retribuição mensal, chamada de aluguel"

havendo "qualquer ingerência da Recorrente sobre o negócio dos lojistas e sua respectiva

 (fls. 1.250/1.251).administração"

 

Sustenta que tal relação jurídica seria "regida unicamente pela Lei 8.245/1991,

em especial pelo artigo 54", razão pela qual "nenhuma outra normal legal pode interferir na relação

.jurídica civil/comercial existente entre a Recorrente e respectivos lojistas"

 

Alega que o "conceito correto de estabelecimento compreende o conjunto de bens

, pelo que nãoque, organizados pelo empresário, passam a integrar a atividade econômica organizada"

seria "correto afirmar que um mesmo estabelecimento, no conceito jurídico do termo, inclusive aquele

trazido pelo artigo 1.142 do Código Civil, pode servir a uma infinidade de diferentes pessoas jurídicas

que são formal e materialmente independentes entre si, como se passa incontroversamente no âmbito de

 (fls. 1.252).um shopping center"

 

Afirma que "o disposto no artigo 389, §1º da CLT não foi lançado no mundo

jurídico para determinar que os shoppings centers se responsabilizem pelos funcionários dos lojistas ali

, sendo que instalados" "cada um dos lojistas instalados no shopping da Recorrente [...] detém

personalidade jurídica própria e independente, não se submetendo, em hipótese nenhuma, a ingerências

 (fls. 1.254).de outros lojistas ou do próprio shopping"

 

Aduz que a atual jurisprudência seria no sentido de que não seria aplicável o art.

389, § 1º, da CLT, aos shoppings centers.

 

Sustenta que a Portaria nº 3.296/1986 do MTE dispõe acerca da adoção do

sistema de reembolso-creche em substituição à exigência do art. 389, § 1º, da CLT, sendo que, no caso,

há CCT "vigente prevendo tal substituição, mas também já vem pagando "auxílio creche" às suas

 (fls. 1.267).empregadas diretas há bastante tempo"

 

Em relação à multa fixada pela MM. Juíza em caso de não cumprimento da

obrigação imposta (R$ 5.000,00 por trabalhadora prejudicada), a Recorrente alega que tal valor seria

exorbitante e teria sido fixado sem "nenhum fundamento".
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Sucessivamente, pede que o valor da cominação seja reduzida para importe não

superior a "R$ 500,00 por mês de atraso, assim como o prazo para cumprimento da obrigação não

 (fls. 1.268).poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados do trânsito em julgado"

 

Sem razão, a Reclamada.

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO ajuizou a presente ação civil

pública em face de JARDIM GOIÁS EMPREENDIMENTOS LTDA., em virtude dos fatos apurados no

Inquérito Civil nº 001945.2014.18.000/2, autuado em atendimento a projeto nacional da

COORDIGUALDADE - Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidade e

Combate à Discriminação no Mercado de Trabalho com o objetivo de verificar a adequação dos

estabelecimentos às determinações dos §§ 1° e 2° do art. 389 da CLT.

 

Na espécie, tendo em vista que a MM. Juíza de origem apreciou a questão de

forma acurada e detalhada, e em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, evitando-

se repetições desnecessárias, reporto-me aos fundamentos lançados na r. sentença, adotando-os como

razões de decidir, :verbis

 

"No presente caso, é inconteste que a ré aluga espaços de uso comercial

para diversos lojistas, a fim de que eles exerçam suas respectivas atividades

comerciais, sendo único proprietário de estabelecimento que abarca outros

empreendimentos econômicos.

Sabe-se, ainda, que a ré não interfere na escolha do produto

comercializado pelo lojista, na sua relação com os empregados diretamente

contratados por ele, sendo o locador do espaço dentro de seu estabelecimento.

No entanto, é certo que os lucros obtidos pelas lojas refletem diretamente no

faturamento do shopping, de modo que o labor realizado pelos empregados

lojistas é fundamental para o desenvolvimento de sua atividade econômica.

Desta feita, como estabelecimento, deve ser responsável por administrar e

prover as necessidades da área comum do shopping, inclusive no tocante a

segurança e saúde do meio ambiente laboral, ainda que os trabalhadores

beneficiados não sejam seus empregados, sendo coerente a exigência do

cumprimento do art. 389, §1º e 2º da CLT pelo requerido, de forma a proteger a

grande quantidade de mulheres que trabalha em suas dependências.
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Ademais, não se pode esquecer os fundamentos da República Federativa do

Brasil, dentre eles a dignidade da pessoa humana, que abrange o (a) trabalhador

(a), e os princípios que norteiam o Estado Democrático de Direito, em especial o

da função social da propriedade. Outrossim, o ordenamento constitucional visou,

também, proteger o melhor interesse da criança.

Neste contexto, e atentando-se para as modernas relações comerciais,

impossível interpretar que o art. 389 da CLT é direcionado apenas ao

empregador, vale dizer, ao lojista, quando o seu § 1º menciona estabelecimento.

É certo que a norma não contém palavras inúteis.

A fim de melhor fundamentar, transcrevo trecho o brilhante acórdão do E.

TRT da 9ª Região, prolatado no bojo do RO 01234-2013-009-09-00-5:

Na acepção do art. 1.142 do Código Civil: 'Considera-se

estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício

.da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária'

A redação originária do art. 389, , da CLT, dispunha,'caput'

efetivamente, 'empregador' (Art. 389. Todo empregador será

obrigado. [...]). A alteração operada pelo Decreto-Lei nº 229/67,

fazendo constar 'estabelecimento', não foi despropositada, mas

absolutamente sintomática da nova exigência legal.

A par da leitura estritamente literal agrega-se a interpretação

teleológica da norma. E, de sua finalidade, extrai-se, prioritariamente,

a proteção dos filhos de empregadas de lojistas em fase de

amamentação, como forma de assegurar-lhes, como acentuou o d.

julgador de origem, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à

educação, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar.

A proteção à maternidade é um direito constitucionalmente

garantido às trabalhadoras (art. 6º da CF). Por sua vez, a Convenção

nº 103 da OIT reconhece, em nível internacional, o direito à proteção

da saúde da gestante ou lactante. E, nesse sentido, o art. 5º da referida

Convenção, ratificado pelo Brasil (Decreto n. 58.820/66), aduz que,

se a mulher estiver em período de amamentação, será autorizada a

interromper seu trabalho com esta finalidade durante um ou vários

períodos cuja duração será fixada pela legislação nacional.

Regulamentando referida Convenção, o art. 396 da CLT disciplina

que a mulher empregada faz jus a dois descansos especiais, de meia

hora cada um, durante a jornada de trabalho, destinado à

amamentação do próprio filho. E, ainda, ainda, o art. 389, §1º da CLT

prescreve que os estabelecimentos com, pelo menos, 30 (trinta)
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mulheres, com mais de 16 (dezesseis) anos de idade, terão local

apropriado que lhes permita amamentar os filhos nesta fase.

As razões que embasam a Nota Técnica Conjunta nº 01/2010 da

Anvisa e do Ministério da Saúde, voltada a orientar a instalação de

salas de apoio à amamentação em empresas públicas ou privadas,

bem elucidam a finalidade da norma e reafirmam a inadmissibilidade

de colocar as empregadas de lojistas instalados em shopping centers,

pela mera condição de não ser ele o efetivo empregador, ao

desamparo da proteção legal (...)

(...)

Assim como a Constituição da República Federativa do Brasil

de 1988 assegura dentre os direitos fundamentais a garantia do direito

de propriedade (art. 5º, XXII), também prescreve no mesmo artigo

que a propriedade deve atender a sua função social (art. 5º, XIII), de

onde se vislumbra a necessária consideração de que o

empreendimento, como um todo, deve se ajustar ao necessário

benefício social dele reclamado. Atualmente, não há como falar em

propriedade ou em contrato de trabalho sem referência ao imperativo

constitucional de que eles devem atender a sua função social. Por esta

qualidade, fundada nas ideias do Estado Social, o ser humano está no

centro da preocupação do Direito, e assim também ocorre nas

relações de trabalho, duplamente. Disso implica que, apesar de a

realização de fins econômicos ser um objetivo inafastável da empresa,

a ele deve ser agregada a nobre missão de propiciar o

desenvolvimento da dignidade dos trabalhadores postos a seu serviço.

(...) sua existência está relacionada de forma indissociável com

os lojistas que compõem seu estabelecimento. Sob esta visão, (...), o

shopping, em última análise, beneficia-se do trabalho das empregadas

dos lojistas, na medida em que fundamental ao desenvolvimento de

sua atividade econômica. É certo (...) que dificilmente alguma das

empresas ali instaladas, ou o próprio Réu, terá mais de trinta

empregadas com filhos em fase de amamentação, situação que se

inverte ao se considerar o conjunto da atividade empreendida, qual

seja, o estabelecimento.

[...]

No presente caso, não demonstrou a ré o cumprimento de sua obrigação,

uma vez que juntou, com memoriais, instrumentos coletivos firmados desde 01

/09/2015, sendo o último com vigência até janeiro de 2018, que, em sua
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cláusula quinta, versam sobre o pagamento do auxílio-creche às empregadas-

mães, mas que obrigam tão somente a ré quanto aos empregados diretamente

contratados por ela, nada mencionando acerca das empregadas que laboram

no seu estabelecimento contratado pelos lojistas ou por empresas terceirizadas e

que prestam serviços no local.

Por todo o exposto, afasto as teses expressas em defesa, e condeno a ré a

cumprir o art. 389, §§1º e 2º, da CLT, no tocante a todas as trabalhadoras que

atuem em seu estabelecimento como empregadas diretas (posto que a vigência da

norma coletiva foi até janeiro de 2018) ou contratadas por seus estabelecimentos

integrantes/locatários e prestador de serviços, dando integral implemento à

determinação no prazo de 60 dias contados do trânsito em julgado desta ação,

sob pena de, não o fazendo, arcar com multa diária no importe de R$ 5.000,00

por trabalhadora prejudicada, a ser revertida por instituição idônea, a ser

indicada pelo Ministério Público do Trabalho, que ampare crianças de até seis

 (fls. 1.197/1.201 - negritei - outras destaques constam doanos de idade."

original).

 

No que diz respeito ao conceito de estabelecimento, por pertinente e elucidativo,

trago à colação trechos dos fundamentos lançados nos autos do RO-0011463-70.2015.5.18.0006, da

Relatoria do Exmo. Desembargador Paulo Pimenta, ao analisar caso semelhante ao ora apreciado, os

quais peço vênia para integrar as razões de decidir ora adotadas, :verbis

 

"Note-se que a obrigação de manutenção de local apropriado para guarda

dos filhos no período de amamentação é do "estabelecimento" em que

trabalharem, pelo menos, 30 mulheres, na medida em que a obrigação de fazer

prevista só se justifica diante de uma demanda qualificada.

No caso, a requerida, consoante se extrai de seu contrato social e da

petição de fl. 16, é a proprietária e administradora do "Shopping Center Portal

Shopping".

Assim, parece-me indispensável uma pequena incursão sobre sua natureza

jurídica, bem como sobre a natureza jurídica dos contratos firmados entre ela e

as lojas que nela se instalam a respeito da qual, é preciso dizer, a doutrina ainda

não se encontra pacífica.

De acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers-ABRASCE,

shopping center é o "Centro comercial formado por um grupo de

estabelecimentos de comércio essencialmente varejistas, planejado e
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 desenvolvido como uma única propriedade e gerido de forma centralizada" (In: htt

p://abrasce.com.br/uploads/files/file_ad93814755b7f5b7acb5554f83c65d31.pdf. -

consulta em 10/04/2017 às 12h16min - destaquei).

Já nas palavras de Ives Gandra da Silva Martins, por suas

particularidades, constitui-se em sobre-estabelecimento comercial e os contratos

firmados com os lojistas são mais que meras locações. Vejamos:

'Os 'shopping centers', em verdade, surgiram como entidades de

supracomércio, posto que permitem aos estabelecimentos mercantis

sua melhor desenvoltura, assim como superiores resultados, de difícil

obtenção sem a colaboração de suas estruturas.

(omitido)

Embora as comparações sejam sempre deficientes, o certo é que

os 'shopping centers' estão para os estabelecimentos, que o compõem,

como a norma constitucional para o ordenamento jurídico ordinário,

que dela depende.

Os 'shopping centers' são, em verdade, um

sobreestabelecimento comercial, cuja estrutura permite que os

estabelecimentos comerciais, que neles se instalem, existam e nele

tenham sua principal razão de ser e força.

Não há estabelecimento comercial instalado em 'shopping

center', que não tenham seus titulares o escolhido em função dos

aspectos de agregação valorativa representada pelo acréscimo que tal

instalação fatalmente provocará.

São, portanto, os 'shopping centers', para todos os

estabelecimentos que os compõem, uma espécie de

sobreestabelecimento de onde recebem o principal fator de força

mercantil, mesmo que sejam famosas as marcas ou renomadas as

sociedades que se unam em suas dependências.

Quem escolhe um 'shopping center', para nele instalar um

estabelecimento, pretende desenvolver seu próprio comércio, mas

sabe que o desenvolverá com substancial colaboração da entidade que

lhe cede espaço, que lhe oferta promoção, que lhe garante um público

, pelo simples fato de ser um 'shopping' efrequentador

independentemente da própria força.

(omitido)
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À evidência, para que o complexo de estabelecimentos seja

atrativo, necessita o 'shopping center' manter publicidade adequada e

administração ágil, objetivando assegurar um público frequentador,

assim como conseguir novos usuários. Toda a estratégia de seus

administradores, independentemente dos estabelecimentos existentes,

é voltada para valorizar a imagem dos 'shopping centers', com o que

se procura, em necessárias e custosas promoções, conservar um

permanente público frequentador, seja para o lazer, seja para compras,

seja para ambos.

(omitido)

E é exatamente tal característica fundamental que torna o

'shopping center' entidade com fundo de comércio próprio, diverso

daquele que diz respeito aos demais estabelecimentos que lá se

instalam. Ao destes une-se, para viabilização de uso ou de vendas,

aquele 'sobrefundo de comércio', que pertine ao 'shopping center' e

que adiciona potencialidade mercantil ao complexo de lojas nele

situadas. Sem essa estrutura, os estabelecimentos comerciais não

teriam a dimensão que têm, razão pela qual se deve entender que o

'shopping center' adiciona seu próprio fundo de comércio ao dos

estabelecimentos lá instalados para valorizá-los.

(omitido)

Por essa razão é que entendo que, nesses empreendimentos,

todos os estabelecimentos que lá se instalam, unem seu fundo de

comércio ao 'sobrefundo de comércio' representado pelos bens

incorpóreos agregados pelos shoppings" a cada um deles.

Compreende-se, pois, que a unanimidade da doutrina pátria

tenha estabelecido, embora com configurações distintas, perfil

jurídico não clássico ao 'shopping center', como se lê, principalmente,

no livro 'Shopping Centers - Aspectos Jurídicos' (Ed. RT, 1984, pp. 57

/70).

Ora, por essa linha de raciocínio, como primeira conclusão

desse perfunctório estudo é de que a empresa ou os empresários que

constroem, administram os 'shopping centers' são detentores de um

'fundo de comércio' que, todavia, só pode existir na medida em que

hospede outros estabelecimentos.

Esta é a razão pela qual prefiro denominar tal fundo de

comércio de 'sobrefundo', posto que tutelador dos 'fundos' particulares

Número do processo: 0011375-20.2015.5.18.0010
Número do documento: 19081410475166900000013558376

https://pje.trt18.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19081410475166900000013558376
Assinado eletronicamente por: ISRAEL BRASIL ADOURIAN - 13/12/2019 14:03:57 - 8caf254



de cada estabelecimento, mas de tal relevância que sem ele os 'fundos

de comércio' individualizados teriam dimensão menor ou mesmo não

existiriam, dado que não teriam interesse, seus detentores, em instalar-

se naquele local, sem que lá existisse um 'shopping center'.

Prefiro a denominação de 'sobrefundo' porque é o 'shopping

center' o real elemento de união dos diversos estabelecimentos nele

, assemelhando-se, como disse noinstalados, os quais dele dependem

início, ao 'sobredireito' que a norma constitucional representa para o

ordenamento jurídico de um país.

Tal realidade leva, por decorrência, a uma série de

considerações sobre os efeitos que tal 'sobrefundo comercial' exerce

no concernente às relações entre os estabelecimentos comerciais com

seus empreendedores, visto que tais relações microeconômicas não

podem ser examinadas, à luz dos tradicionais institutos de direito

privado, mormente no que diz respeito às locações comerciais.

Se a Instalação de um estabelecimento comercial em 'shopping

center' pressupõe a junção de dois patrimônios imateriais para

fortalecimento de sua imagem e força empresarial, à evidência, toda a

contratação a ser feita pelas partes deve fugir à configuração

tradicional de um mero contrato de locação nos moldes da lei de luvas.

(omitido)

Os contratos entre os 'shoppings' e os lojistas não é um contrato

de locação de imóvel, mas um contrato mais abrangente, em que o

imóvel é menos relevante que o complexo de elementos imateriais

que tornam aquele ponto atraente e propício ao comércio.

Desta forma, parece-me que, nos contratos mencionados, há de

se considerar sua dupla estrutura, em que a locação do espaço físico é

menos relevante que a cessão do 'sobrefundo de comércio', que deve

ser implantado e preservado para que todos os estabelecimentos nele

instalados, dele se beneficiem.

Esta é a razão pela qual, na pactuação sobre a utilização das

lojas-satélites e de locação de espaço material a cessão de 'sobrefundo

comercial', o mais das vezes, a prestação pecuniária vincula-se à

'performance' do estabelecimento instalado, ou seja, ao faturamento,

recebendo os empreendedores a locação do 'sobrefundo' de acordo

com o reflexo que a manutenção das estruturas dos 'shopping centers'

exerce sobre tais unidades empresariais.' (A Natureza Jurídica das
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 In: Locações Comerciais dos "Shopping Centers". http://www.

. Publicado em: 14boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=115

/09/2000. Acesso em: 10/04/2017 às 13h26min - destaquei).

Nessa linha, concluo que o "shopping center" é um estabelecimento

peculiar composto por inúmeros outros estabelecimentos, mas que, nem por isso,

perde sua principal característica que é a agregação, tal qual uma "gestalt".

Sendo assim, ainda que não seja o único, não deixa de ser responsável pelo

cumprimento da regra contida no art. 389, §§1º e 2º, da CLT não apenas em

relação aos seus empregados diretos, mas também no tocante a todos os

empregados que laborem nos estabelecimentos que o compõem, até mesmo

porque há um meio ambiente de trabalho com partes comuns a todos, o que

obriga, analogicamente, aplicação do art. 17 da Convenção 155 da OIT, razão

pela qual a imposição de tal obrigação a ele não afronta o invocado princípio da

legalidade (art. 5o, II, da CF).

Entendo que o "condomínio" formado pelos proprietários de

estabelecimentos inseridos nos "shopping centers" também tem responsabilidade,

mas em conjunto com o sobre-estabelecimento. Isso porque, nos condomínios

"padrões", há compra do domínio por seus integrantes que, juntos, compõem o

todo assim nominado. Por sua vez, no "shopping", a propriedade do todo

mantém-se com uma pessoa jurídica que, juntamente com o condomínio, é

responsável pelo espaço comum, na medida em que não há aquisição de domínio,

mas espécie de locação. Contudo, porquanto não inserido no polo passivo desta

demanda, não é possível impor-lhe solidariedade na obrigação.

O "shopping center", em razão das peculiaridades que lhe são ínsitas e

foram retratadas linhas acima, agrega trabalhadores para fim de aferição do

quantum estabelecido pela Lei como gatilho para cumprimento da exigência de

manutenção de local apropriado para guarda das crianças em fase de

amamentação e, por ser um sobre-estabelecimento, incumbe-lhe cumpri-la, na

medida em que a lei impõe o dever especificamente aos estabelecimentos.

Claro que não faz menção expressa aos "shopping centers", e nem poderia

fazê-lo, pois editada em um tempo em que o surgimento desses ainda era

incipiente. Isso não obsta, entretanto, a adequação social da norma.

Friso que não se está, com essa decisão, estabelecendo a obrigação de

negociação com inúmeros sindicatos acerca do pagamento de um auxílio-creche,

pois essa não é a pretensão deduzida em juízo, tampouco a inteligência extraída

da regra cuja observância foi requerida. O que o parágrafo 2o possibilita é o

estabelecimento de convênios para manutenção do espaço dentro do próprio

shopping ou em suas proximidades." (Recorrente: Ministério Público do Trabalho
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da 18ª Região; Recorrido: Portal Participações e Empreendimentos LTDA.;

publicado no DEJT de 15/05/2017).

 

Nesse sentido, ainda, o julgamento proferido nos autos de RO-0011567-

35.2015.5.18.0015 (Relator Desembargador Mário Sérgio Bottazzo Recorrente: Ministério Público do

Trabalho; Recorrente: Condominio Shopping Bougainville; publicado no DEJT de 06/11/2017), ao tratar

de matéria semelhante.

 

E, também a atual e majoritária jurisprudência do Colendo TST, :verbis

 

"EMENTA: [...] II - RECURSO DE REVISTA DO MPT. OBRIGAÇÃO DE

FAZER CONSISTENTE NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES

DESTINADAS À AMAMENTAÇÃO EM ESPAÇOS DE SHOPPING CENTERS.

APLICABILIDADE DO ARTIGO 389 DA CLT. Cinge-se a controvérsia quanto à

aplicação do artigo 389, § 1º, da CLT aos shopping centers, em relação a

previsão da destinação de local reservado para guarda de filhos de todos os

funcionários, sejam seus próprios e dos lojistas, em período de amamentação,

sob guarda e vigilância. O art. 389, §1º, da CLT estabelece que toda empresa,

nos estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 empregadas mulheres

com mais de 16 anos, deve ter local apropriado para que seus filhos possam ficar

no período da amamentação. Tal artigo não pode ser interpretado de forma

literal, levando-se em conta o termo "estabelecimento" apenas como sendo o

espaço físico em que se desenvolvem as atividades do empregador, até porque,

quando da redação do artigo em comento, pelo Decreto-Lei de 1967, a realidade

do shopping centers não correspondia à noção atual. Devemos ter, sim, uma

interpretação histórica e sistemática, conjuntamente aos princípios da proteção à

 maternidade e à infância. Portanto, deve-se entender a realidade do shopping

center, como tem sido dito em decisões desta Corte, como um "sobre

estabelecimento", ou seja, deve-se considerar não a topografia de cada loja,

mas sim a sua totalidade, uma vez que, ainda que o shopping não seja o

responsável pelas vendas de produtos ou serviços, ele é o responsável pela

administração, dimensionamento e disponibilização dos espaços comuns, daí

advindo o seu dever de providenciar espaços para a guarda e aleitamento de

 crianças das empregadas, tanto as suas quanto a dos seus lojistas. Com efeito,

os empregados que atuam em shopping, ainda que sejam trabalhadores dos

lojistas, se valem da infraestrutura do centro comercial, uma vez que a função

principal do shopping é a organização do espaço de forma coesa, a fim de

potencializar a atividade econômica das empresas ali instaladas. Diante disso, as
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normas que tutelam o meio ambiente do trabalho devem levar em consideração

tal perspectiva. Assim, como dito anteriormente, deve-se interpretar de forma

consentânea com a atual realidade, o termo estabelecimento, do artigo 389, § 1º,

da CLT, de modo que se conclua que a obrigação relativa ao meio ambiente do

trabalho das empregadas que atuam em lojas instaladas em shopping centers

seja responsabilidade, no que couber, do próprio shopping. Diante do acima

exposto, a decisão regional, que reformou a sentença para limitar a obrigação de

fazer ao âmbito das empregadas diretas e terceirizadas do shopping, assim como

dispensar a exigência de contratação de equipe multidisciplinar para a

instalação de local para essas empregadas guardarem seus filhos no período da

amamentação, vai de encontro aos termos do artigo 389, § 1º, da CLT.

Precedentes. Recurso de revista conhecido por violação do artigo 389, § 1º, da

 (ARR-10876-18.2015.5.18.0016, 3ª Turma, Relator AlexandreCLT e provido."

de Souza Agra Belmonte, Publicação: 10/05/2019 - destaquei).

 

"EMENTA: [...] III - RECURSO DE REVISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

CRECHES DESTINADAS À AMAMENTAÇÃO EM ESPAÇOS DE SHOPPING

CENTERS. APLICABILIDADE DO ARTIGO 389 DA CLT. 1. Hipótese em que o

TRT condenou o Condomínio do Shopping Center à obrigação de fazer

consistente no fornecimento de espaço adequado para que as mães (empregadas

de lojas) possam amamentar seus filhos. 2. É fato notório que um lactente precisa

mamar nos primeiros estágios de sua vida (art. 374 do NCPC). Ademais, as

regras de experiência comum subministradas pela observação do que

ordinariamente acontece apontam para o prejuízo à saúde e à vida do lactente

que se vê privado do aleitamento materno (art. 375 do NCPC). 3. Ao subscrever

e ratificar a Convenção n. º 103, o Brasil assumiu o compromisso solene perante

organismo internacional do qual é membro integrante de assegurar a

amamentação dos filhos das empregadas lactantes. Por isso, qualquer medida

que tenha por escopo a substituição da obrigação contida no art. 389, §1º, da

CLT deve se compatibilizar com o direito assegurado no art. V da Convenção n. º

103 da OIT, promulgada pelo Decreto nº. 58.820, de 14.7.1966. 4. Também não

prospera o argumento de que as empregadas dos lojistas não possuem vínculo de

emprego com o Shopping em razão da atividade econômica desse último

estabelecimento. Extrai-se do escólio do Ministro Alexandre Agra Belmonte (in

Natureza Jurídica dos Shopping Centers, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro,

1989) que a atividade econômica dos shopping centers consiste na organização

de um espaço privado conveniente ao exercício da atividade do comércio. [...] 6.

Disso tudo se extrai que a administração e organização dos espaços que

compõem os shopping centers consistem, em si, no exercício de sua atividade

econômica. Realmente, as empresas que neles se instalam não possuem poder
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decisório acerca da destinação e administração dos locais que ultrapassem o

limite da respectiva loja, ainda que tudo isso esteja dentro de mesmo conjunto

arquitetônico. Cabe, assim, exclusivamente ao shopping center atender normas

de direito sanitário, de acessibilidade e de direito urbanístico, por exemplo.

Percebe-se que, no tocante à infraestrutura necessária ao exercício da atividade

mercantil em shopping centers, a participação de cada lojista é praticamente

nula, mesmo porque, do contrário, o conjunto convenientemente organizado de

espaços comerciais tenderia à desagregação e aos caos. Não seria possível falar

em "sobre - estabelecimento", porquanto cada lojista, por deliberação própria,

cumpriria como bem entendesse as normas relativas ao meio ambiente de

trabalho (sanitários, conforto térmico, etc.) comprometendo, inclusive a

organicidade e integridade do shopping center. 6. É sob tal perspectiva que as

normas tutelares acerca do meio ambiente de trabalho dos empregados que

atuam em shopping centers devem ser encaradas. A legislação concernente à

adequação do meio ambiente do trabalho às necessidades das lactantes somente

pode ser dirigida ao "sobre - estabelecimento" comercial, para utilizar,

novamente, a expressão de Ives Gandra da Silva Martins. 7. O art. 389, §1º, da

CLT determina que "os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30

(trinta) mulheres com mais de 16 (dezesseis) anos de idade terão local

apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e

assistência os seus filhos no período da amamentação". Sobressai a conclusão de

que a expressão "os estabelecimentos" contida no dispositivo legal deve ser

interpretada de forma consentânea com a realidade atual. A interpretação

evolutiva do mencionado dispositivo legal conduz à conclusão de que a

obrigação relativa ao meio ambiente de trabalho das mulheres que atuam em

lojas instaladas em shopping centers deve ser atendidas, no que couber, pelos

próprios centros de compra. 8. Há precedente de Turma dessa Corte Superior

nesse sentido (AIRR-127-80.2013.5.09.0009, Redator Ministro: Augusto César

Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 03/12/2014, 6ª Turma, Data de

Publicação: DEJT 13/03/2015). 9. Importante consignar, ainda, que os direitos

sociais assegurados às crianças (e aqui se está tratando de lactentes nos

primeiros meses de vida) realmente impõem relevante ônus financeiro à

sociedade. Contudo, a realização de direitos desse jaez, ainda que

inquestionavelmente onerosa, consiste em escolha fundamental da sociedade

brasileira, definitivamente plasmada na redação do art. 227 da Carta Magna. O

princípio da absoluta prioridade dos direitos das crianças e adolescentes

previsto no referido dispositivo constitucional não consiste em norma

programática, de menor valor jurídico, mas possui força normativa e caráter

cogente que não pode ser ignorado pelo Estado-Juiz. A norma em destaque, além

de, por si só, impor obrigações aos seus destinatários, conforma a interpretação

daquelas outras de caráter infraconstitucional, tal como o art. 389, §1º, da CLT.

10. Repise-se que o dever de assegurar, com absoluta prioridade, o direito à
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vida, à saúde e à alimentação das crianças lactentes não é somente da sua

família. Não é somente do Estado. E não é somente da sociedade. Todos,

inclusive o empresariado, devem, obrigatoriamente, e com absoluta prioridade,

concorrer para assegurar esses direitos. 12. Assim sendo, correta a decisão que

conferiu efetividade ao artigo 389, §§ 1º e 2º da CLT, que tem por finalidade

proteger as condições de trabalho da coletividade de mulheres que atuam no

Shopping Center e, em especial, dos lactentes envolvidos na medida. Recurso de

 (RR-131651-27.2015.5.13.0008, 2ª Turma, Relatorarevista não conhecido. [...]"

Maria Helena Mallmann, Publicação: 28/09/2018).

 

A alegação da Reclamada em relação à Portaria nº 3.296/1986 do MTE, bem

como de que, no caso, haveria CCT "vigente prevendo tal substituição, mas também já vem pagando

, não merece prosperar, pois como"auxílio creche" às suas empregadas diretas há bastante tempo"

tratado nas linhas acima a obrigação de cumprimento da norma prevista no art. 389, §§ 1º e 2º, da CLT

(ou a sua substituição, como invoca a Recorrente) deve ser estendida a todas as empregadas diretas ou

contratadas por seus estabelecimentos integrantes/locatários e prestador de serviços, conforme

consignado na r. sentença.

 

No caso, como a própria Recorrente admite em suas razões recursais, as normas

coletivas, em relação à matéria ora tratada, são aplicadas somente às suas empregadas diretas.

 

No que diz respeito à multa fixada pela MM. Juíza em caso de não cumprimento

da obrigação imposta (R$ 5.000,00 por trabalhadora prejudicada), melhor sorte também não assiste a

Reclamada, pois o comando sentencial encontra-se em conformidade com o disposto no art. 497 do CPC

/2015.

 

Nego provimento.

 

DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS

 

Insurge-se a Reclamada contra a condenação que lhe foi imposta de pagamento

de multa por embargos protelatórios, sob a alegação, em síntese, de que "apenas e tão somente usou-se

de um mecanismo legal (artigo 893, inciso I30, da CLT) para tentar aclarar uma sentença sem
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fundamentação e totalmente avessa ao entendimento que vem se consolidando nos últimos anos a

, sem  (fls. 1.269).despeito do tema em debate" "intenção de procrastinar o feito"

 

Sem razão, a Reclamada.

 

A Reclamada opôs embargos de declaração alegando a existência de suposta: 1)

contradição em relação "à competência/legitimidade do MPT, a qual é regulada pelo disposto no artigo

; 2) omissão, dizendo que a MM. Juíza não teria se83, inciso III4, da Lei Complementar nº 75/1993"

manifestado sobre a pesquisa realizada pela Embargante, a qual teria demonstrado "que há um número

muitíssimo reduzido de pessoas interessadas não só no assunto, mas também na existência de uma

; 3) omissão/obscuridade emcreche física para a guarda de seus filhos no momento da amamentação"

relação a um trecho da r. sentença da qual consta que a obrigação de pagamento do auxílio-creche é paga

somente às empregadas diretas da Reclamada; 4) omissão no diz respeito à relação jurídica existente

entre a Embargante e os lojistas; 5) omissão/contradição em relação aos julgados existentes a respeito da

matéria (fls. 1.216/1.232).

 

Conforme bem salientado pela MM. Magistrada de origem na r. sentença de

embargos, :verbis

 

"No presente caso, extrai-se da leitura da sentença embargada que o juízo

se manifestou sobre todas as questões apresentadas pelas partes e necessárias

para o deslinde do feito.

Nota-se que, diferentemente do alegado pela Embargante, há expressa

menção sobre a relação jurídica existente entre o condomínio e os lojistas.

Também não se verifica qualquer omissão em relação a pesquisa realizada,

posto que ela sequer é necessária para o deslinde do feito, uma vez que não

consta como condição prevista no art. 389 da CLT a manifestação dos

empregados do estabelecimento para o cumprimento da obrigação.

O que se verifica a tentativa da Embargante de que a matéria seja

reapreciada, sem se utilizar do meio processual adequado para tal fim.

Quanto a contradição, é cediço que o vício apto a ensejar os Embargos de

Declaração ocorre quando as proposições da sentença são inconciliáveis. "Não

configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações
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das partes" (STJ. 2ª Turma. Resp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, Julgado em

04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290), nem contradição externa, devendo o vício

achar-se na própria sentença, vale dizer, deve ocorrer entre as afirmações

constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo (STJ, Corte Especial,

EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. Em 16.02.2000, DJ

03.04.2000, p. 102).

Desta feita, não se verifica a contradição apontada pela Embargante.

Salienta-se que não há contradição ou omissão entre as razões de decidir e

a jurisprudência ou doutrina trazidas aos autos pela ré, ora Embargante, quando

o juízo, em sentença, expressamente afastou as teses expressas em defesa.

Novamente, tenta a Embargante procrastinar a solução do feito, opondo

Embargos de Declaração para a reapreciação de fatos e provas, mesmo ciente

de que não é o meio adequado para tal fim.

Esclarece-se, também, que é clara a manifestação do juízo quanto à

incidência da norma coletiva juntada pela ré aos autos.

Destaca-se, por derradeiro, que o prequestionamento não é requisito para

interposição de Recurso Ordinário.

Flagrante o intuito meramente procrastinatório dos presentes Embargos de

Declaração, motivo pelo qual condeno a Embargante no pagamento de multa de

1% sobre o valor dado à causa, devidamente corrigido (critério de correção

expresso na sentença), a ser revertido em favor de instituição de amparo a

criança, a ser indicada pelo Ministério Público do Trabalho, após o trânsito em

julgado da decisão." (fls. 1.233/1.234).

 

Nego provimento.

 

CONCLUSÃO

 

Conheço do recurso, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, nego-lhe

provimento, nos termos da fundamentação expendida.
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É o meu voto.

 

ACÓRDÃO

ISTO POSTO, acordam os membros da Terceira Turma do Egrégio

Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em sessão ordinária hoje realizada, prosseguindo no

julgamento iniciado na sessão do dia 05.09.2019, por unanimidade, conhecer do recurso da Reclamada e

negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Presente na tribuna, pela Recorrente/Reclamada, o

Dr. Sérgio de Oliveira Brito.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores ROSA

NAIR DA SILVA NOGUEIRA REIS (Presidente) e MÁRIO SÉRGIO BOTTAZZO e o Excelentíssimo

Juiz ISRAEL BRASIL ADOURIAN (convocado no Gabinete do Desembargador Elvecio Moura dos

Santos). Presente na assentada de julgamento o d. representante do Ministério Público do Trabalho.

Sessão de julgamento secretariada pela Chefe do Núcleo de Apoio à Terceira Turma, Maria Valdete

Machado Teles.

Goiânia, 05 de dezembro de 2019.

 

 

 

 

ISRAEL BRASIL ADOURIAN
Juiz Relator
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