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Danos morais
O Tribunal Superior do Trabalho
(TST) manteve decisão que con-
denou a Casa Primavera Comér-
cio de Presentes, de Recife (PE), a
pagar indenização por danos
morais no valor de R$ 3 mil a
uma ex-empregada que foi ex-
posta em cartaz como “pior fun-
cionário do mês”. A trabalhado-
ra recorreu ao TST com o objeti-
vo de reestabelecer a sentença de
primeiro grau que havido fixado
o valor em R$ 10 mil. No entanto,
para o ministro Aloysio Corrêa
da Veiga, relator do processo na
6a Turma, o valor decidido pelo
Tribunal Regional do Trabalho
(TRT) de Pernambuco estava
dentro do poder de decisão do
magistrado e dos limites da ra-
zoabilidade. Em sua defesa no
processo, a Casa Primavera ale-
gou que o cartaz teria sido uma
brincadeira dos empregados da
loja, cujo teor era desconhecido
pela gerente. A empresa alegou
que a gerente e os proprietários
são chineses e não têm o domí-
nio da língua portuguesa. Para o
TRT, independentemente do fato
de o cartaz ter se originado de
uma brincadeira dos emprega-
dos, não há como eximir a em-
presa da responsabilidade pelos
constrangimentos sofridos pela
trabalhadora. “O empregador
tem o dever de zelar pela harmo-
nia do meio ambiente do traba-
l h o”, destacou o regional.

Viagem a resort
O 1o Juizado Especial Cível de
Brasília condenou a Flytour Via-
gens e a Coyote Agência de Via-
gens Turismo e Representações a
pagarem a quatro pessoas o valor
de R$ 4,7 mil, correspondente ao
dobro da quantia que foi retida a
título de multa, e R$ 3,5 mil, por
perdas e danos, em razão de res-
cisão contratual de hospedagem
em resort em Maragogi que teve
a cozinha interditada pela vigi-
lância sanitária. Os autores con-
taram que adquiriram um pacote
de turismo, que incluía sete dias
no Resort Grand Oca Maragogi,
com sistema all inclusive, para o
período de 20 de dezembro de
2014 a 27 de dezembro de 2014.
O valor total do pacote para os
quatro requerentes foi contrata-
do pelo preço de R$ 15,8 mil. No
entanto, rescindiram o contrato
de prestação de serviços, pois to-
maram conhecimento de que a
Vigilância Sanitária do Estado de
Alagoas havia interditado a cozi-
nha do hotel onde os requerentes
ficariam hospedados. As agên-
cias de viagem não apresentaram
alternativas viáveis para a troca
de hospedagem, por isso rescin-
diram o contrato firmado e con-
trataram, por conta própria, os
serviços de outro hotel. Ao anali-
sar o caso, o juiz entendeu que o
serviço não oferecia a segurança
que dele legitimamente se espe-
rava, cabendo ao fornecedor, ofe-
recer serviço compatível, sem
custo adicional, ou restituir a
quantia paga, sem prejuízo de
eventuais perdas e danos, sob pe-
na de enriquecimento ilícito.
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Ministro Benedito Gonçalves: pedido de indenização contra sociedade de economia mista prescreve em 20 anos

Beatriz Olivon
De Brasília

A 1a Turma do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) retomou na
tarde de ontem um julgamento
no qual se discute se a Itaipu de-
ve pagar danos materiais a um
grupo de agricultores da região
que alega ter sofrido prejuízo,
na safra de 1983, com a constru-
ção do lago pertencente à usina.
A discussão, porém, foi inter-
rompida novamente por um pe-
dido de vista. Por ora, há dois vo-
tos a favor da empresa. Faltam
ainda três votos.

De acordo com o advogado da
Itaipu Binacional, Carlos Eduardo
Pianovski, do Fachin Advogados,
há cerca de cem processos sobre o
assunto tramitando na Justiça e es-
sa será a primeira manifestação do
STJ sobre a prescrição da ação.

No processo, um grupo de agri-
cultores alega que o lago causou
mudanças climáticas na região,
que prejudicaram a safra. Já Itaipu
afirma que o pedido estaria pres-
crito, pois entre a construção da la-
goa, em 1982, e a ação se passaram
mais de 20 anos.

A defesa dos agricultores pede
que a contagem se inicie a partir
da safra prejudicada (a de 1983)
e da plantação de uma mata ao
redor da lagoa, que teria contri-
buído para as alterações climáti-
cas. Os advogados das partes afir-
mam que ainda não é possível sa-
ber o valor da ação.

O julgamento estava suspenso
desde dezembro e foi retomado
com o voto-vista do ministro Be-
nedito Gonçalves, que acompa-
nhou o relator, Sérgio Kukina, fa-
vorável à prescrição. O ministro
Benedito, em seu voto, citou a sú-
mula 39 da Corte — segundo a
qual prescreve em 20 anos a ação
para haver indenização, por res-

ponsabilidade civil, de sociedade
de economia mista — e também
leis indicando o mesmo prazo.

Para o início da contagem da
prescrição, o ministro indicou a
construção do lago. “O termo ini-
cial é o momento em que ocorre
a lesão. No caso, o fato lesivo foi o
enchimento do lago da usina de
Itaipu”, afirmou.

O advogado Marcelo Henri-

ques Ribeiro de Oliveira, que de-
fende os agricultores, destacou
que há dois pedidos no processo,
um sobre os danos causados pelo
enchimento do lago e outro pela
plantação de uma cortina verde
em torno de Itaipu, cerca de dez
anos depois do lago — este ponto
não teria sido analisado pelos
ministros. Já o advogado de Itai-
pu defendeu que o lago e a mata

Cível Por ora, dois ministros entenderam que ação de agricultores estaria prescrita

STJ volta a analisar pedido de
danos materiais contra a Itaipu

confundem-se no tempo.
Quando o processo foi julgado

no Tribunal Regional Federal
(TRF) da 4a região, os desembar-
gadores da 3a Turma acompa-
nharam parecer do Ministério
Público sobre o assunto e decidi-
ram que era cabível indenização,
considerando que o prazo pres-
cricional deveria ser contado a
partir das mudanças climáticas,

como alegavam os agricultores.
O ministro Napoleão Nunes

Maia Filho — que, pela ordem,
deveria votar depois da ministra
Regina Helena Costa — manifes -
tou-se antes do voto dela e afir-
mou que a causa de pedir é o pre-
juízo dos agricultores, que se deu
na frustração da safra. Portanto,
para o ministro, o marco inicial
seria a ocorrência dos prejuízos.
No entanto, a ministra Regina
pediu vista do processo e o julga-
mento foi interrompido.

O relator, Sergio Kukina, ain-
da afirmou que se a contagem
da prescrição fosse realizada a
partir das safras prejudicadas
haveria vários termos iniciais
para contagem do prazo prescri-
cional. “Há autores de ação que
compraram terras anos depois
do lago e ingressaram com pedi-
dos”, disse.

A matéria não é completa-
mente nova no STJ. Em 2011, a 1a

Turma da Corte determinou o re-
torno ao TRF da 4a Região de um
pedido de indenização de cerca
de R$ 2 bilhões cobrado por pro-
dutores rurais de 13 municípios
ao redor do lago de Itaipu. Os mi-
nistros verificaram que, no recur-
so de embargos de declaração, o
TRF não havia se manifestado so-
bre duas das três alegações dos
produtores rurais — a formação
da cortina verde e a desvaloriza-
ção dos imóveis, considerando
apenas o enchimento do lago.

No processo que está sendo
analisado pelo STJ faltam os vo-
tos da ministra Regina Helena
Costa, Marga Tessler (juíza fede-
ral convocada do TRF 4a Região)
e do ministro Napoleão, que rea-
lizou ontem sua última sessão
como presidente da turma. O
ministro anunciou ao fim da
sessão que passou o cargo para o
ministro Sérgio Kukina.

Curta

Justiça em Números
O relatório Justiça em Núme-

ros, publicado pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) anual-
mente desde 2004, passou por
ampla reformulação e divulgará
o tempo médio de tramitação
dos processos, entre outras novi-
dades. Conduzida pela Comis-
são de Gestão Estratégica, Esta-
tística e Orçamento do CNJ, a re-
visão foi apresentada ao plená-
rio na sessão de ontem. Os no-
vos indicadores passarão a ser
publicados em 2016, com base
nos dados coletados em 2015.
Outros destaques são a criação
de indicadores sobre concilia-
ção e da taxa de congestiona-
mento líquida.


