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AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. REPERCUSSÃO DO
DANO. TRABALHADORES E COLETIVIDADE. CABIMENTO. O dano moral
coletivo, na seara juslaboral, conceitua-se como uma lesão injusta que extrapola a
esfera trabalhista individual e atinge direitos transindividuais de natureza coletiva.
A conduta empresarial ilícita apta a configurar o dano moral coletivo repercute
não só sobre os trabalhadores diretamente envolvidos, mas também sobre a
coletividade. Dentro desse contexto, diante da natureza dos atos ilícitos
constatados na presente ação civil pública, consistente na ausência de
fornecimento de transportes adaptados suficientes a trabalhadores portadores de
necessidades especiais, verifica-se a existência de dano moral coletivo
indenizável, o que impõe a manutenção da condenação respectiva. Recurso
conhecido e desprovido.

 

 

1 RELATÓRIO

Trata-se de recurso ordinário interposto pela Reclamada, CONSTRUCOES E COMERCIO

CAMARGO CORREA, em face da r. sentença proferida em sede de Ação Civil Pública que acolheu os

pleitos vindicados na exordial para condenar a Reclamada a cumprir obrigações de não fazer, bem como
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pagar indenização por dano moral coletivo no valor de R$3.000.000,00, condenando, ainda, a empresa ao

pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa em razão litigância de má-fé.

Em suas razões, a Recorrente pretende a reforma do julgado para que seja excluída a condenação

da obrigação de não fazer, a multa por eventual descumprimento de tal obrigação (tutela inibitória), a

indenização por danos morais, realizando, ainda, pleitos alternativos. Requereu, ainda, que seja

reconsiderada e revogada a decisão que concedeu o pedido de antecipação da tutela.

Por fim, pugnou que sejam as intimações e notificações alusivas ao presente feito publicadas,

EXCLUSIVAMENTE, em nome do advogado NELSON MANNRICH, inscrito na OAB/SP sob o n.º

36.199, integrante do escritório Mannrich, Senra e Vasconcelos Advogados, e encaminhadas para Av.

Paulista, 1776 - 23º andar, Cerqueira César, São Paulo, SP, CEP 01310-200.

Intimado, o Autor apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID

50c82d2).

2 FUNDAMENTOS.

2.1 CONHECIMENTO

O recurso ordinário é tempestivo, a representação processual está em ordem e o preparo foi

devidamente efetuado.

Verifico, contudo, que o pedido da Recorrente para que seja reconsiderada/revogada a concessão

da tutela antecipada encontra-se prejudicado, na medida em que o juízo a quo não deferiu o referido

pedido, entendendo que este encontrava-se prejudicado (ID. e064776 - Pág. 14).

Ademais, igualmente encontra-se prejudicado o pedido de intimação em nome do patrono da

Reclamada, considerando-se que o referido profissional já está cadastrado no sistema eletrônico e que as

intimações já estão sendo realizadas em seu nome.

Contrarrazões igualmente regulares.

Assim, presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço das contrarrazões

apresentadas, assim como do recurso ordinário, salvo quanto ao pedido de intimação em nome do patrono

da Reclamada, por encontrar-se prejudicado, bem como do pedido de reconsideração/revocação da tutela

antecipada, por ausência de interesse recursal.

2.2 DAS PRELIMINARES

2.2.1 DA PERDA DO OBJETO DA AÇÃO - DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA DE

CONSTRUÇÃO DA USINA

Suscita a Recorrente a preliminar em epígrafe, na medida em que no caso em questão houve

perda do objeto da ação, pois o presente feito tem por objeto eventuais irregularidades quanto ao
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cumprimento de normas legais alusivas ao "fornecimento de transporte com instrumentos de

acessibilidade aos trabalhadores com deficiência", contudo "é fato público' que a recorrente já encerrou

suas atividades na obra de Jirau, conforme comprovaram também os documentos anexados à defesa".

Insiste que atualmente "não possui nenhum empregado com deficiência trabalhando nas

dependências da obra da Usina Hidrelétrica de Jirau, pelo que não há transporte de PCD's até referida

localidade", motivo pelos quais requer a extinção do feito, "sem resolução do mérito, com base no artigo

493, do NCPC, em face da recorrente, haja vista não possuírem mais causa de pedir que os ampare, por

força do disposto nos artigos 485, incisos I, IV e VI, e artigo 330, inciso III, do NCPC".

Sem razão a preliminar suscitada.

Em primeiro lugar, destaco que, embora a obra na Usina Hidrelétrica de Jirau esteja se

encerrando, não há falar em perda do objeto da ação, pois a tutela inibitória pretendida pelo Autor não se

relaciona apenas a esta obra, mas, consoante os termos da peça de ingresso, "visam a impedir a

continuação e a reiteração dos atos ilícitos apurados, de forma a impedir que o empregador/réu continue

violando as normas internacionais, constitucionais e legais que regem o meio ambiente do trabalho e suas

implicações no âmbito dos direitos das pessoas com deficiência física, tanto na obra da Usina de Jirau, 

. (ID. 38f390a - Pág. 33).como em todas as suas obras, atuais e futuras

Quanto a este pedido, verifica-se, ainda, que não há prazo final para serem exigidas as medidas

inibitórias requeridas, devendo ser cumpridas pela Demandada enquanto ela realizar atividade econômica

e fornecer transporte para seus empregados, seja em obras atuais, seja em futuras, que se situem nos

estados de Rondônia e Acre.

Em segundo lugar, o pleito em questão não se limitou a tutela inibitória, na medida em que o

parquet laboral pretende também a reparação por danos já consumados, que foram apurados em Inquérito

Civil e em demandas judicias que serviram de prova no presente feito.

Em sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.

2.2.2 ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Insiste o Recorrente que "Ao contrário do quanto restou decidido pelo d. Juízo , a presentea quo

ação deverá ser extinta sem resolução do mérito, haja vista o Ministério Público do Trabalho não ser parte

legítima para propô-la".

Alega que os pedidos formulados na peça de ingresso comprovam a extrapolação dos limites de

atuação do I. , por expressa disposição constitucional, na medida em que pretendeu nesta açãoParquet

"tutelar direitos supostamente pertencentes aos empregados da recorrente com deficiência, fato esse

incontroverso", contudo "tratando-se de direitos de natureza individual homogênea, a legitimidade escapa

ao Ministério Público do Trabalho", a qual restringe-se, consoante preleciona o artigo 83 da Lei

Complementar nº. 75/93, à defesa dos interesses coletivos.
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Explica que "compete ao Auditor Fiscal do Trabalho a promoção de ações destinadas à inclusão

de trabalhadores com deficiência, sem prejuízo de eventual lavratura de autos de infrações, adotando-se,

caso não sejam sanadas as irregularidades verificadas, as medidas cabíveis."

Requer, sob pena de ofensa aos artigos 8º, inciso III, e 127 da Constituição Federal, a extinção do

feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Sem razão a Recorrente.

De há muito a doutrina e a jurisprudência admitem a atuação do Ministério Público do Trabalho

na defesa dos interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos através de ação civil pública.

Bem assim já se manifestaram as mais altas cortes do país, TST e STF, acercado tema:

RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO ANTERIORMENTE À
VIGÊNCIA DA LEI N.º 11.496/2007. MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. DIREITOS
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE AOS TRABALHADORES QUE LABORAM NO PÁTIO
DE MANOBRAS DE AERONAVES.1. Diante de uma interpretação sistemática
dos arts. 6.º, VII, -d-, e 83, III, da Lei Complementar n.º 75/1993, 127 e 129, III,
da Constituição Federal, depreende-se que o Ministério Público detém
legitimidade para ajuizar ação civil pública buscando defender interesses
individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos. 2. O STF e
esta Corte possuem o entendimento pacífico de que ao Ministério Público do
Trabalho é conferida legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública para a
defesa de direitos individuais homogêneos dos trabalhadores. 3. No caso dos
autos, verifica-se que a pretensão do 'Parquet- é assegurar o direito à percepção do
adicional de periculosidade aos empregados que laborem em área de risco, direito
esse que se encontra resguardado constitucionalmente, nos termos do art. 7.º,
XXIII. 4. Patente, portanto, a legitimidade do Ministério Público do Trabalho para
o ajuizamento de ação civil pública, porquanto se trata de direito social, que está
sendo desrespeitado pela ora Embargada. Recurso de Embargos conhecido e
provido." (TST, 4º T,RR-700903- 69.2000.5.08.5555, Rel. Maria de Assis
Calsing, d.j 20/05/2010) (original não grifado)

Este Regional, inclusive, já possui entendimento sumulado a respeito desse tema.

Súmula n. 02:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS.
LEGITIMIDADE. O Ministério Público do Trabalho, nos termos do artigo 127 da
Constituição Federal c/c artigo 6º, incisos VII, letra "d", e XII, da Lei
Complementar n. 75/93, detém legitimidade ativa para propor ação coletiva em
favor dos trabalhadores, na defesa de interesses difusos, coletivos e individuais
homogêneos.

Certo é que, em se tratando de meio ambiente de trabalho, segurança e medicina do trabalho,

toda discussão será de interesse coletivo, inclusive no que se refere a pretensão ora vindicada, que se

relaciona ao respeito das disposições legais referentes ao fornecimento de veículos de transporte

adaptados para os empregados que se encontrem na condição de deficientes físicos. Portanto, não há falar
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em interesses individuais no presente caso, sendo perfeitamente possível, aliás, devida, a atuação Órgão

Ministerial.

Ademais, a leitura combinada dos artigos 127, caput, e 129, incisos III e IX, ambos da CRFB, e

artigos 6º, inciso VIII, "d" e 83, inciso III e 84, todos da LC 75/93 e artigos 81 e 82, inciso I, do CDC,

denotam a legitimidade do Ministério Público do Trabalho para o ajuizamento da presente ação.

Por outro lado, igualmente não falar em ausência de interesse de agir para postular a presente

demanda.

Quanto a esta questão, destaco que este é, em síntese, a necessidade de se socorrer do Judiciário

para buscar a satisfação de um direito lesionado, ou ameaçado de lesão, já que a lei impossibilita a

autotutela.

Nesse caminhar, de acordo com a teoria da asserção adotada no ordenamento jurídico pátrio, as

condições da ação são aferidas em razão das afirmações contidas na petição inicial, de forma abstrata, ou

seja, se o Autor afirma que determinado direito, do qual lhe caiba tutela, foi violado por outrem, e

pretende, com a ação judicial, a reparação/compensação devida, o interesse de agir, a legitimidade das

partes e a possibilidade jurídica do pedido serão aferidos a partir dessas afirmações.

Além disso, sem adentrar o mérito das questões, vemos que se trata de ação civil pública

motivada por inquérito civil, bem como demandas trabalhistas que evidenciaram a ofensa a legislação

relativa a proteção de pessoas portadoras de deficiências físicas. Assim, a origem da ação, por si só,

independentemente do julgamento final, já demonstra, notoriamente, o interesse de agir do Autor.

Por fim, perspicaz foi o argumento lançado na sentença, no sentido de que "Aos Auditores

Fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego cabe a fiscalização administrativa do cumprimento da

legislação trabalhista. Ao Ministério Público do Trabalho incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, no âmbito trabalhista, conforme art. 129

da Constituição, bem como, cabe 'III - promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho,

para defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente

garantidos;', conforme do art. 83, III da Lei Complementar nº75/1993", fundamentação essa que não foi

devidamente combatida pela Recorrente.

Por esses motivos, rejeito a preliminar.

2.2.3 IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

NÃO FAZER E DE INDENIZAÇÃO

Insiste o Recorrente que, diferentemente do exposto na r. sentença, a presente ação deve ser

extinta sem resolução do mérito, pois proposta em ofensa ao artigo 3º, da Lei nº 7.347/85", isso

considerando-se que "Os pedidos formulados pelo recorrido, em sua essência, têm caráter de obrigações

de fazer. Ora, nos termos do artigo acima, não podem ser cumulados com pedido de indenização por

supostos danos coletivos".

Sem razão a preliminar suscitada.
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Consoante o entendimento jurisprudencial atualmente firmado, é plenamente possível a

cumulação de pedidos de tutelas inibitórias com o pedido de indenização por danos morais coletivos. A

corroborar, trago os seguintes julgados do TST:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 1.ª REGIÃO. INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL COLETIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
DONA DA OBRA. Dentre as inovações inseridas na sistemática recursal
trabalhista pela Lei n.º 13.015/2014, consta, expressa e literalmente, sob pena de
não conhecimento do Recurso de Revista, a exigência de que a parte proceda à
indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento
da matéria impugnada no Apelo, bem como a demonstração analítica da ofensa
aos dispositivos apontados como violados. Não atendida a exigência, o Recurso
não merece processamento. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
RECURSO DE REVISTA DA PRIMEIRA RECLAMADA - ALUMINI
ENGENHARIA S.A. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Dispõe o
artigo 3.º da Lei n.º 7.347/85 que "a ação civil poderá ter por objeto a condenação
em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Com efeito,
de acordo com a jurisprudência do TST, conquanto o referido dispositivo legal
induza à impossibilidade de se cumular as condenações, a conjunção "ou", 

. Precedentes.expressa no dispositivo legal, deve ser interpretada de forma aditiva
Recurso de Revista não conhecido. (ARR - 10220-88.2015.5.01.0451, Relatora
Ministra: Maria de Assis Calsing, Data de Julgamento: 14/03/2018, 4ª Turma,
Data de Publicação: DEJT 16/03/2018)

RECURSO DE REVISTA. RECLAMADO. ANTERIOR À LEI 13.015/2014.
NULIDADE POR NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. O TRT
se manifestou expressamente sobre os temas alegados como omissos pela parte,
seja no acórdão que apreciou o recurso ordinário, seja naquele proferido nos
embargos de declaração. 2. Observe-se que, quanto às questões jurídicas
suscitadas no recurso ordinário e nos embargos de declaração, não haverá prejuízo
ao recorrente se acaso não tiverem sido objeto de exame pelo Tribunal de origem,
visto que poderão ser analisadas no recurso de revista, nos moldes da Súmula nº
297, I e II, do TST (prequestionamento ficto). 3. Não há nulidade a ser declarada.
4. Recurso de revista de que não se conhece. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
COLETIVO. TRANSPORTE DE VALORES. 1. A jurisprudência nesta Corte
entende que é competente esta Justiça do Trabalho para analisar ação civil pública
em que se discute matéria relacionada à segurança e medicina do trabalho, como
no caso, em que um dos debates é sobre indenização por danos morais coletivos
em face do transporte de valores por empregados bancários não habilitados para
tanto. Há julgados. 2. Recurso de revista de que não se conhece. CUMULAÇÃO
NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER
COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1 - A
interpretação dada ao art. 3º da Lei nº 7.347/85 pela jurisprudência pacífica desta
Corte é no sentido de que é possível a cumulação dos pedidos de cumprimento de
obrigação de fazer com condenação em dinheiro em ação civil pública. Há
julgados. Incidência do art. 896, § 4º, da CLT (correspondente ao art. 896, § 7º, da
CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.025/2014). 2 - Recurso de revista de que
não se conhece. (...). (RR - 3500-24.2009.5.17.0111 , Relatora Ministra: Kátia
Magalhães Arruda, Data de Julgamento: 31/05/2017, 6ª Turma, Data de
Publicação: DEJT 09/06/2017)

Como se vê, a tese subjacente se faz no sentido de atribuir interpretação ampliativa ao disposto

no art. 3º da Lei 7.347/1995, pois, embora o referido dispositivo prelecione que "a ação civil poderá ter

por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", induzindo ao

entendimento de que há impossibilidade de se cumular tais condenações, pelo mero fato de constar a

conjunção "ou", em verdade há que se entender pela possibilidade de adição de condenações,
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obrigacionais (fazer ou não fazer) e indenizatórias.

Assim, sem mais delongas, rejeito a preliminar suscitada.

2.3 MÉRITO

2.3.1 DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE NÃO FAZER.

Questiona a Recorrente a condenação na obrigação de não fazer, consistente em "abster-se de

utilizar qualquer veículo de uso coletivo que sirva ao transporte de seus trabalhadores PCD's - em especial

nos veículos que fazem o transporte dos trabalhadores durante o percurso entre suas residências e o local

de trabalho -, que não esteja em total acordo com as normas técnicas para adaptação dos veículos e dos

equipamentos de transporte coletivo rodoviário em circulação editadas pelo Sistema Nacional de

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, nos termos do artigo 39, §1º, do Decreto nº 5.296 de 2

de dezembro de 2004".

Alega que a condenação não deve ser mantida, pois comprovou nos autos "a ausência de

qualquer irregularidade no transporte assim como de prática discriminatória a pessoas com deficiência nas

dependências da recorrente" e que o transporte dos trabalhadores ao canteiro de obras é realizado por

empresas prestadoras de serviços especializados da região, contando com número suficiente de veículos

modernos e adequados, sendo 2 (dois) totalmente adaptados para transporte de pessoas portadoras de

deficiência, ressaltando, ainda, que "sempre disponibilizou um automóvel para transporte de deficientes,

em caso de impossibilidade de utilização de veículo adaptado".

Destaca que "a legislação não exige que o transporte privado de trabalhadores seja feito em

veículos dotados de instrumentos de acessibilidade, tampouco estabelece número mínimo de veículos

adaptados a depender da quantidade de PCD's", mas apenas dispõe "sobre prioridade de atendimento às

pessoas portadoras de deficiência e normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade

das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, respectivamente, no âmbito dos locais

e transportes de uso coletivo, o que não é o caso do transporte fornecido pela recorrente aos seus

empregados.

Assegura que a Lei "se destina ao poder público e não se aplica a entidades privadas, como a

recorrente, devendo ser afastada de plano" e que "Impor à recorrente obrigação não prevista em lei,

afronta claramente o princípio da legalidade exposto no inciso II, do artigo 5º, da CF".

Alega que o simples fato de um ou outro trabalhador ter ingressado com ação trabalhista

reclamando do transporte fornecido pela empresa, não leva necessariamente à conclusão de que houve

alguma irregularidade, tampouco um dano moral coletivo, ressaltando, ainda, que nas reclamações

trabalhistas nº 0000630-98.2015.5.14.0007 e 0010864-79.2014.5.14.0006 foram proferidas sentenças não

reconhecendo a existência de irregularidades no transporte fornecido pela recorrente.

Assere que comprovou nos autos a realização de diversas ações e programas destinados

especificamente às pessoas portadoras de deficiência, o que evidencia "a plena consciência da recorrente

acerca de sua responsabilidade socioambiental e sustentável e o efetivo compromisso assumido com a

inserção social das pessoas com deficiência".
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Em sendo mantida a condenação, entende pela impossibilidade de manter a multa por

descumprimento, na media em que "o d. Juízo a quo não se pautou no princípio da razoabilidade,

atribuindo caráter pecuniário à sanção aplicada, praticamente inviabilizando a atividade econômica da

peticionária, o que não se pode admitir".

Assegura a possibilidade de se postular "condenação em dinheiro", prevista no artigo 3º, da Lei

7.347/85, que disciplina as Ações Civis Públicas, tem por destinação a proteção dos danos causados ao

meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor estético, artístico, histórico e paisagístico,

direitos estes que seriam todos difusos, não havendo possibilidade de "vislumbrar tal condenação na

hipótese de tutela de direitos individuais homogêneos - mesmo que ignorada a ausência de legitimidade

do d. Parquet para buscar a referida tutela jurisdicional - pois todos os exemplos legais (patrimônio

ambiental, artístico histórico etc.) pertencem à sociedade".

Requer, "diante do princípio da eventualidade, a observância do disposto no artigo 412 do

Código Civil, ou seja, a reforma da r. sentença de fls. Para redução do valor da cominação imposta na

cláusula penal, de forma a não exceder o da obrigação principal".

Ao analisar a matéria em questão, o assim o juízo primevo firmou a condenação:

Analisemos a prova oral para verificarmos se houve a disponibilização de
transporte com acessibilidade aos trabalhadores e de maneira suficiente.

(...)

Da análise da prova oral produzida nestes autos, da prova emprestada e dos
contratos com as empresas prestadoras de serviço de transporte, concluo que
embora a reclamada tenha disponibilizado dois veículos adaptados para
cadeirantes estes não eram suficientes para os mais de 250 PCDs empregados.

Embora a reclamada alegue não ter obrigação legal de contratar veículos
adaptados, a partir do momento que se dispôs a fornecer transporte a seus
trabalhadores, têm o dever cumprir a legislação da época, já que ainda não estava
em vigência a Lei nº13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência):

"LEI No 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.

(...)

Art. 16. Os veículos de transporte coletivo deverão cumprir os requisitos de
acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas."

Dessa forma, constatado que a reclamada não contratou veículos com
acessibilidade, descumpriu a legislação, praticou ato ilícito e deve ser sancionada
por isso, já que expôs trabalhadores a risco desnecessário no embarque e
desembarque dos ônibus, além do constrangimento da necessidade de auxílio de
desconhecidos para ingresso nos ônibus. Considerando que a sua ação atingiu toda
uma coletividade, atingiu a moral coletiva um número indeterminado de pessoas.

Assim, condeno a reclamada a PAGAR, a título de indenização por DANOS
MORAIS COLETIVOS decorrentes da violação a interesses difusos e coletivos
dos trabalhadores e da comunidade em geral, a quantia de R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de reais), reversível ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador).
Contudo, considerando os programas de inclusão de pessoas com deficiência já
promovidos pela reclamada, reduzo a condenação para R$3.000.000,00 (três
milhões de reais), reversível ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador).
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Como obrigação de fazer, considerando o encerramento da obra de UHE Jirau
pela reclamada nas obras futuras nos Estados de Rondônia e Acre a reclamada
deverá abster-se de utilizar qualquer veículo de uso coletivo que sirva ao
transporte de seus trabalhadores PCD's - em especial nos veículos que fazem o
transporte dos trabalhadores durante o percurso entre suas residências e o local de
trabalho -, que não esteja em total acordo com as normas técnicas para adaptação
dos veículos e dos equipamentos de transporte coletivo rodoviário em circulação
editadas pelo Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial, nos termos do artigo 39, §1º, do Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de
2004, de forma a tornar os veículos acessíveis aos seus trabalhadores com
deficiências físicas, em igualdade de condições com aqueles trabalhadores que não
são deficientes físicos, sob pena de multa mensal de no valor de R$100.000,00
(cem mil reais), reversível em favor do FAT Fundo de Amparo ao Trabalhador).

A obrigação acima deve ser cumprida em relação às obras em que a ré seja
construtora ou administradora, ainda que em sociedade com outras empresas, a
exemplo de SPE - Sociedade para fins Específicos ou Consórcio. (grifado)

Diante do que foi decidido, não verifico fundamentos plausíveis para reforma da sentença.

Embora a Reclamada alegue não teria obrigação legal em fornecer transporte para os

trabalhadores se deslocarem no trajeto residência/trabalho (e vice e versa) e que a Lei 10.098/2000 "se

destina ao poder público e não se aplica a entidades privadas, como a recorrente, devendo ser afastada de

plano", tais alegações não são idôneas para afastar a condenação a que lhe foi imposta.

De início, destaco que, embora a Reclamada não apresente obrigação legal no fornecimento de

transporte aos seus empregados, ao fazê-lo a empresa assume o ônus de disponibilizar veículos seguros e

adequados ao transporte das pessoas que deles se utilizam, isso notadamente em se tratando de veículos

que transportam grandes quantidades de pessoas, a atrair a legislação aplicável sobre a matéria, inclusive

em relação as pessoas portadoras de necessidades especiais.

Nesse aspecto, tem-se por plenamente aplicável a Recorrente a disposição legal vigente à época

das infrações constatadas pelo Autor da presente ação, art. 16 da Lei 10.098/2000, que expressamente

dispõe que "Os veículos de transporte coletivo deverão cumprir os requisitos de acessibilidade

estabelecidos nas normas técnicas específicas".

Quanto à prova das infrações, é incontroverso nos autos que a Reclamada empregava grande

quantidade de empregados portadores de necessidades especiais, 250 empregados segundo as próprias

afirmações do preposto da Recorrente, sendo que os veículos adaptados disponibilizados eram

insuficientes para atender a tal demanda, pois, além desse empregados, tinha que transportar muitos

outros que não apresentavam limitações físicas, sendo que, segundo suas próprias afirmações da

Recorrente, apenas 2 ônibus e duas vans adaptados, o que gerava não apenas dificuldade de acesso aos

veículos, mas também os sujeitava a risco de acidentes.

Ademais, além dos depoimentos prestados no próprio feito, diversos outros testemunhos, que

formam produzidos em outros processos e utilizados como prova emprestada, confirmam as dificuldades

por que passavam os empregados portadores de necessidades especias, os quais necessitavam de ajuda

para adentrar nos veículos, sofrendo, ainda, agressões verbais por outros empregados da empresa,

consoante se infere das declarações que foram destacados na própria sentença:

Testemunha do autor: Araci Fátima Queteguares
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"30. que a depoente tem dificuldade de mobilidade no braço direito;

31 que a depoente não tinham muita dificuldade de subir nos ônibus, porque
consegue fazer força com o braço esquerdo;

32. que os ônibus contratados pela reclamada não tinham elevador, nem batente
mais baixo para facilitar o embarque e desembarque;

33. que a depoente não viu, mas ouviu falar de PCDs que se machucaram e caíram
no embarque e desembarque dos ônibus contratados pela reclamada;

34. ;que a depoente nunca viu transporte especial para cadeirantes

35. que a depoente nunca viu cadeirante em ônibus contratado pela reclamada;

36. que as pessoas que tinham dificuldade de locomoção subiam nos ônibus com
ajuda de outros funcionários

(...)

Segunda testemunha da reclamante, RENATA PAZ SOARES: (...) que o ônibus
em que embarcava não tinha adaptação para pessoas com deficiência; que não
embarcava na mesma parada com a reclamante; que embarcava por volta das
04h20min/04h30min; que a reclamante fazia a mesma rota que a depoente; que
havia quem a ajudasse a autora; que alguns davam a mão; que sempre quem
estava atrás da reclamante, dava um empurrãozinho; que sempre havia brincadeira
com a reclamante, dizendo 'vai ficar em casa','vai ter comprar um guincho';que a
reclamante levava na brincadeira, com sorrisso sem graça; que o motorista às
vezes também fazia piadinhas; (...)(Proc. 0010864-79.2014.5.14.0006)

" testemunha do réu: Alexssandro Bonin da Silva

48. que a reclamada teve em torno de 250 a 300 PCDs ao longo da obra;

49. que para cadeirantes havia dois veículos tipo micro-ônibus/Van para seu
;transporte

50. que não sabe informar quantos eram cadeirantes;

51. que os demais ônibus tinham espaço reservado a PCDs, mas não se recorda se
havia elevadores ou escada especial para subir e descer, no caso de pessoas com
dificuldade de locomoção, mas que não eram cadeirantes;

testemunha do réu: Tancredo França Jordão

87. que não tem conhecimento de algum ônibus com elavador ou escada mais
;baixa

TESTEMUNHA CRISTIANE DITADI TESSARO, indicada pela reclamada e
ouvida por carta precatória

(...) que a empresa fornecia transporte para o deslocamento desses profissionais
para o local de trabalho; que tal transporte era fornecido por prestadores de
serviço; que existiam alguns veículos adaptados porque havia cadeirantes na obra,
02 veículos adaptados; que os veículos rodavam na rodovia federal e eram

; que a empresa fiscalizava os veículos e osmunidos de cinto de segurança
contratos de prestação de serviço dos mesmos; que à época havia cerca de 270
pessoas com deficiência;

Analisemos também a prova emprestada juntada aos autos com a inicial:

"Primeira testemunha do autor, ROSÂNGELA CARVALHO DE LIMA:

(...) ; que nunca viu na rota ônibus adaptáveis para pessoas com deficiência que já
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; que asajudou a reclamante a embarcar no ônibus, porque o ônibus era alto
pessoas ficavam rindo da reclamante, dizendo que era para ela ficar em casa; às
perguntas do patrono da reclamada, respondeu: que sabe que a reclamante ficou
alojada no período em que cortaram o ônibus; que enquanto tinham ônibus para ir
e vir, a reclamante não permaneceu alojada; que no local onde embarcava na zona
leste, só existia a rota 01; que a rota não passava no Candeias do Jamari; que a
empresa prestadora de serviço Rovema e J. L".

Segunda testemunha da reclamante, RENATA PAZ SOARES: (...) que embarcava
por volta das 04h20min/04h30min; que a reclamante fazia a mesma rota que a
depoente; que havia quem a ajudasse a autora; que alguns davam a mão; que
sempre quem estava atrás da reclamante, dava um empurrãozinho; que sempre
havia brincadeira com a reclamante, dizendo 'vai ficar em casa','vai ter comprar
um guincho';que a reclamante levava na brincadeira, com sorrisso sem graça; que
o motorista às vezes também fazia piadinhas; que não sabe dizer qual a frente de
serviço da reclamante; que o nome da empresa de ônibus que utilizava era a J. L.;
às perguntas do patrono da reclamada, respondeu: que não havia outros
empregados com necessidades que embarcavam no ônibus; que a parada no ponto
em que a reclamante embarcava era um pouco mais demorado, por causa da
dificuldade (...) (Proc. 0010864-79.2014.5.14.0006)

RT 0010864-79.2014.5.14.0006. Testemunha Marcos Emidio dos Santos: "(...)que
os ônibus de rotas não tinham sistema de elevação para permitir o acesso
portadores de necessidades (...)" - ID. f0e0a03 - Pág. 115.

RT 0010864-85.2014.5.14.0005. Depoimento pessoal do preposto da reclamada
"(...) que a empresa utiliza ônibus rodoviário homologados pela ANTT,
fiscalizados pela Polícia Rodoviária; que acredita que os ônibus não são adaptados
para PCD; que na época da reclamante eram mais ou menos empregados na

 (...)" - ID. 1d3799f - Pág. 67..condição de PCD

(...)

RT 0000630-98.2015.5.14.0007. Testemunha Jenilce Campos Ribeiro

"(...) que presenciou a reclamante várias vezes sendo agredida de "pcd", entre
outros adjetivos pejorativos; que não se utilizava de seu direito de preferência na
fila, com receio de ser agredida verbalmente pelos demais trabalhadores; que não
tinha como identificar os trabalhadores que estavam verbalmente agredindo a
reclamante pois eram muitos; que geralmente subia só nos ônibus mas algumas
vezes tinha que ser ajudada.

(...)" ID. db1a1f5 - Pág. 21

RT 0000630-98.2015.5.14.0007. Testemunha Udison Costa Lima "(...) trabalhou
para a reclamada de 06/6/2012 a 15/1/2015; que a reclamante quando passava na
frente da fila era agredida verbalmente: "ei aleijada, vai para o fim da fila",

 pejorativos; que eram"folgada", "doida", que não lembra mais de outros adjetivos
inúmeros trabalhadores xingando, de modo que não era possível identificá-los
(...)" - ID. db1a1f5 - Pág. 21." (grifado)

Nesse caso, tenho como correta a decisão do juízo "a quo" em condenar a Reclamada a cumprir

com a obrigação de fazer, consistente em "abster-se de utilizar qualquer veículo de uso coletivo que sirva

ao transporte de seus trabalhadores PCD's - em especial nos veículos que fazem o transporte dos

trabalhadores durante o percurso entre suas residências e o local de trabalho -, que não esteja em total

acordo com as normas técnicas para adaptação dos veículos e dos equipamentos de transporte coletivo

rodoviário em circulação editadas pelo Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade

Industrial, nos termos do artigo 39, §1º, do Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004, de forma a tornar

os veículos acessíveis aos seus trabalhadores com deficiências físicas, em igualdade de condições com

aqueles trabalhadores que não são deficientes físicos".
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Por outro lado, o fato de a Reclamada promover ações e programas destinados especificamente

às pessoas portadoras de deficiência não afasta as lesões ora verificadas, porque aquelas não são

especificamente destinadas a adequar e disponibilizar veículos de transporte suficientes aos referidos

empregados.

Por seu turno, quanto a multa aplicada por eventual descumprimento da obrigação de não fazer

imposta, entendo por plenamente cabível a sua cominação, na medida em que, além de a própria lei

possibilitar ao juízo a sua fixação, na forma dos arts. 536, §1º, e 537, ambos do CPC, a jurisprudência do

TST possibilita a sua aplicação em ações civis públicas, inclusive de ofício, consoante se infere do

seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE
DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. TUTELA
ESPECÍFICA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO.
ASTREINTES. A cominação de multa diária em caso de seu descumprimento
encontra amparo nos artigos 497, 536, caput e § 1º, e 537 do CPC
(correspondentes ao artigo 461, caput e §§ 4º e 5º, do CPC/1973) e pode ser
estipulada de ofício pelo julgador, não havendo que se falar em julgamento extra
petita. Na essência, trata-se de uma das mais importantes normas do sistema
processual brasileiro por meio da qual se objetiva alcançar a efetividade da
decisão judicial e materializa o direito fundamental à tutela efetiva, reconhecido
pela moderna doutrina especializada, como destaca Athos Gusmão Carneiro, com
apoio em Ada Pellegrini Grinover, para quem representa "uma das maiores
conquistas do novo processo civil brasileiro" (Da antecipação da tutela. Rio de
Janeiro: Forense, 2010. p. 66). Decorrente de uma das muitas reformas pelas quais
passou o Código de Processo Civil no final do século passado, a regra instituída
no § 5º do artigo 461 do CPC/1973 (atual artigo 536 do CPC) constitui, na lição
de Luiz Guilherme Marinoni, citado por Fredie Didier Jr., "cláusula geral
executiva" por meio da qual se outorga ao magistrado poderes para, "à luz do caso
concreto, valer-se de providência que entender necessária à efetivação da decisão
judicial", com a finalidade de, ainda segundo o mesmo autor, "municiar o
magistrado para que possa dar efetividade às suas decisões". (DIDIER Jr., Fredie,
et al. Curso de processo civil. v. 5. 14ª ed. Salvador: Podivm, 2014. p. 437). É um
verdadeiro "cheque em branco" que se atribui ao magistrado para, diante do caso
concreto, determinar quaisquer providências que, a seu juízo, possibilitem à
decisão judicial produzir efeitos para além do mundo dos autos e alcançar a vida
real, o mundo dos fatos, portanto, pois, como afirma Luís Roberto Barroso
(BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo. São
Paulo: Saraiva, 2009. p. 305), "Efetividade significa a realização do Direito, a
atuação prática da norma, fazendo prevalecer no mundo dos valores os valores e
interesses por ela tutelados. Simboliza, portanto, a aproximação, tão íntima quanto
possível, entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social." Agravo de
instrumento conhecido e não provido. (...) (AIRR - 39-19.2013.5.14.0004 , Relator
Ministro: Cláudio Mascarenhas Brandão, Data de Julgamento: 16/05/2018, 7ª
Turma, Data de Publicação: DEJT 25/05/2018)

Quanto ao valor arbitrado, "  de no valor de R$100.000,00 (cem mil reais)", essemulta mensal

revela-se suficiente diante da magnitude do empreendimento quando em funcionamento, considerando-se

a quantidade de pessoas a serem atingidas pela medida.

Assim, levando em consideração a abrangência dos danos provados, a repercussão social, o

capital social e a envergadura da Ré, bem como o caráter pedagógico e punitivo das multas, tenho por

razoável e proporcional o valor arbitrado.
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Por fim, não há falar em delimitação da multa imposta, considerando-se que a obrigação de não

fazer imposta (obrigação principal) não apresenta valor pecuniário atribuído, de modo que inaplicável ao

presente caso o disposto no 412 do Código Civil/2002.

Em sendo assim, rejeito o pleito reformista quanto a matéria.

2.3.2 DO DANO MORAL COLETIVO.

Insurge-se a Recorrente quanto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais

coletivos fixados na sentença em R$3.000.000,00 (três milhões de reais).

Defende que o Ministério Público do Trabalho não teria legitimidade para postulação de dano

moral em razão de direito disponível, cuja pretensão pode ser satisfeita por meio de ação individual,

sendo que a presente demanda atinge grupo de pessoas com deficiência, as quais estão habilitadas e

legitimadas, para se valerem de AÇÕES INDIVIDUAIS para pleitear eventual dano moral, não havendo

fundamento legal para admitir a condenação da recorrente ao pagamento de um dano moral

"COLETIVO"..

Por outro lado, expõe não há sequer indícios de prática de ato atentatório à dignidade coletiva ou

proposital e deliberado desrespeito à ordem jurídica sócio-trabalhista, com reflexos no patrimônio moral

da coletividade, apta a ensejar punição tão severa à recorrente.

Assegura sempre atendeu às normas de medicina e segurança do trabalho, inclusive no que diz

respeito a acessibilidade do meio ambiente de trabalho para as pessoas com deficiência e ao transporte

fornecido pela empresa para deslocamento dos trabalhadores ao canteiro de obras.

Explica, assim, que não há elementos suficientes para deferimento de indenização, na medida em

que não foi comprovado o dano tampouco a culpa da empresa e que "não basta simplesmente a r. sentença

apontar suposto dano moral de forma genérica; é necessário e indispensável a existência de comprovação

do dano e a culpa do suposto ofensor, o que não se verifica nos presentes autos".

Alternativamente, pugna requer a redução do valor deferido a título indenizatório por entender

que o valor da condenação é desproporcional e elevado, violando os princípios constitucionais da

proporcionalidade e da razoabilidade (artigo 5º, inciso V), devendo ser reduzida para no máximo dez

salários mínimos.

Pois bem.

Consoante visto no tópico precedente, as infrações cometidas pela Ré foram provadas por meio

testemunhos de ex-funcionários da Ré, confirmando as denúncias contra a empresa, de inobservação de

normas de segurança, saúde e medicina do Trabalho, alusiva a ausência de fornecimento de quantidade

suficiente de veículos adaptados para atender a demanda de empregados portadores de necessidades

especiais.

Evidenciou-se, ainda, a exposição a diversas situações constrangedoras, nas quais os empregados

portadores de necessidades especiais, além de necessitarem de ajuda de outros empregados para adentrar
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aos veículos, frente ao fato de inexistir sistema de elevação para permitir o acesso portadores de

necessidades, serem objeto de agressões verbais de outros empregados, isso justamente decorrente do fato

daqueles empregados adentrarem nos transportes fornecidos com mais dificuldades do que os outros.

Portanto, resta sobejamente provado que ocorreram ações e, principalmente, omissões da Ré que

afrontam inúmeras normas de segurança e medicina do trabalho, que culminam em atos lesivos a toda

coletividade de trabalhadores.

Neste diapasão, destaca-se que o ordenamento jurídico pátrio, a teor do disposto nos incs. V e X

do art. 5º da Constituição Federal, assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, honra e

imagem das pessoas, prevendo o direito a indenização material ou moral decorrente de sua violação.

A partir desta compreensão, especificamente em relação ao dano moral coletivo, é pertinente a

lição de Carlos Alberto Bittar Filho:

(...) Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio
valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira
absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a
própria cultura, em seu aspecto imaterial. (Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro,
Revista de Direito do Consumidor, v. 12, p. 55).

No caso dos autos, conforme antevisto, a Ré malferiu valores que dizem respeito à dignidade da

pessoa humana, incorrendo na violação de direitos de ordem coletiva, causando repulsa social, pois a

conduta adotada pela empresa trazia prejuízos ao direito dos trabalhadores, o que repercute em toda a

sociedade e causa dano moral coletivo, passível de ser indenizado.

Corroborando este entendimento, "mutatis mutandis", transcreve-se as ementas dos seguintes

julgados:

DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE
NORMAS RELATIVAS À JORNADA DE TRABALHO. ARESTOS
INESPECÍFICOS. SÚMULA Nº 296, ITEM I, DESTA CORTE. A Turma
assentou que as normas que estabelecem limitação à jornada de trabalho e o
caráter nocivo à infração a essas regras para a saúde e segurança do trabalhador
têm natureza transindividual, razão pela qual manteve a condenação da reclamada
ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. Verifica-se que o aresto
colacionado desserve ao cotejo de teses, porquanto carece da devida
especificidade, exigida nos termos do item I da Súmula nº 296 desta Corte, já que
não revela teses diversas acerca da interpretação do mesmo dispositivo legal
diante do mesmo quadro fático retratado nos autos. Com efeito, o julgado
paradigma não trata da mesma premissa fática dos autos, qual seja o
descumprimento de normas relativas à jornada de trabalho, mas apenas a
inobservância pelo empregador da concessão do feriado do dia 12/10/2008.
Assim, ausente a necessária identidade fática entre o caso dos autos e o julgado
paradigma, nos termos em que exige o item I da Súmula nº 296 desta Corte, não
há falar em divergência jurisprudencial. Embargos não conhecidos. DANO
MORAL COLETIVO. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS RELATIVAS À
JORNADA DE TRABALHO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$ 200.000,00.
REDUÇÃO. A Turma assentou que o artigo 940 do Código Civil, indicado nas
razões do recurso de revista da reclamada como contrariado, não trata do
parâmetro para a fixação da indenização e que os arestos colacionados eram
inespecíficos. Verifica-se, portanto, que a Turma não emitiu tese de mérito sobre a
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matéria, razão pela qual é inviável analisar a alegada divergência jurisprudencial,
nos termos em que exige o item I da Súmula nº 296 desta Corte. Embargos não
conhecidos. Embargos não conhecidos. ( E-ED-RR - 43300-54.2002.5.03.0027 ,
Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 05/04/2018,
Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT
13/04/2018)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PETROBRAS. PRÁTICA DE CONDUTAS
ANTISSINDICAIS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE GREVE. I - A greve é direito
social expressamente previsto na Carta Maior, em seu artigo 9º. Trata-se, portanto,
de meio de autotutela, utilizado pelos trabalhadores, através do ser coletivo por
eles constituído, o sindicato profissional, único modo de igualar a relação jurídica
mantida com o empregador, aptos naturalmente a produzirem atos coletivos.
Assim, é por excelência o modo de expressão dos trabalhadores, mecanismo
necessário para que a democracia atinja às relações de trabalho. II- Nesse sentido,
ao empregador não é dado impedir ou utilizar de meios que dificultem ou
impeçam o exercício de tal direito, garantido constitucionalmente. DANO
MORAL COLETIVO. CARACTERIZAÇÃO. I - No caso de direitos individuais
homogêneos, a conduta ilícita do empregador além de ser apta a geral o dano
moral individual, também pode repercutir não somente sobre os trabalhadores
diretamente envolvidos, mas sobre toda a coletividade. II- No caso em apreço,
mostrou-se cabível a indenização por danos morais coletivos, eis que a conduta da
reclamada, de práticas antissindicais, acarreta dano a toda a sociedade. III- Nesse
contexto, afigura-se pertinente a imposição da indenização postulada pelo
Ministério Público, com fins repressivo e pedagógico, em favor do FAT - Fundo
de Amparo ao Trabalhador. (TRT1 - RO RO 0000891-59.2011.5.01.0203, Rel.
Leonardo Dias Borges, 3ª Turma, Publicado em 23/01/2014)

 

De outra parte, em relação ao  indenizatório, impõe-se esclarecer que, quantum quando a

indenização visa reparar danos de ordem extrapatrimonial, sua fixação não possui parâmetros objetivos a

dar suporte ao julgador na mensuração respectiva. Isso porque, o prejuízo se situa na esfera da honra, da

imagem, da intimidade e da dignidade da pessoa humana.

Diante desse panorama, a doutrina e jurisprudência, para o dano de ordem moral, têm adotado

diferentes critérios, consoante apreciação equitativa do caso concreto e as regras de experiência comum,

no mensurar desses valores.

Deve o julgador, socorrendo-se da experiência comum, sopesando as circunstâncias do caso

concreto, avaliar os seguintes parâmetros: a situação econômica de ambas as partes (ofensor e ofendido),

nesse caso, principalmente, do ofensor; a extensão da ofensa e o grau de culpa do agente; a relevância do

direito violado, o grau de repreensibilidade da conduta do agente causador do dano, e, ainda, ter em vista

o caráter pedagógico da sanção, a fim de que esta desestimule a prática ou reiteração da conduta

.censurada

Em se tratando de dano moral coletivo, há preponderância das funções punitiva e pedagógica,

conferindo à condenação efeito social, com vistas à inibir a reiteração das práticas lesivas, despertando a

conscientização de toda a sociedade, prevenindo que outros sujeitos violem os mesmos direitos. Nesse
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passo, a condenação em danos morais coletivos não visa, a rigor, reconstituir patrimônio moral, e sim

estabelecer uma consciência social, dando resposta à sociedade, demostrando a efetividade da tutela dos

seus direitos coletivos.

No caso concreto, restou exaustivamente demonstrado, através dos depoimentos prestados no

feito, bem como em diversas reclamatórias trabalhista que forma utilizados como prova emprestada, que a

empresa Requerida é renitente em cumprir com a obrigação legal alusiva ao fornecimento de veículos

adaptados suficientes para atender a demanda de empregados portadores de necessidades especiais, de

forma a estabelecer um meio ambiente de trabalho hígido de trabalho aos seus empregados.

Ressalto que a conduta da Empresa, conforme revela a prova dos autos, transcende a mera

individualidade dos empregados, repercutindo, efetivamente, em toda sociedade.

Em sendo assim, levando em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o

vulto da empresa e a gravidade das infrações e dos bens envolvidos, tendo em vista, entendo que o valor

arbitrado na sentença, R$3.000.000,00, é justo e razoável para reparar os danos coletivos sofridos.

Nego provimento.

2.3.3 DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Questiona a Recorrente a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ao

argumento de que não teria agido com deslealdade nos autos, pois" indicou na defesa a existência de 2

(dois) veículos adaptados. O fato de a preposta da empresa ter se confundido, por ocasião da audiência de

instrução realizada em 10/07/2017, afirmando a existência de 15 (quinze) veículos adaptados não implica

em má-fé".

Argui que injusto apenar a recorrente simplesmente pelo lapso cometido pela preposta por

ocasião da audiência de instrução realizada em 10/07/2017 e que Em momento algum a recorrente agiu

com a intenção de subverter a verdade dos fatos como meio de defesa. A recorrente jamais tentou

confundir, ludibriar ou sequer teceu longas teses com essa finalidade.

Requer reforma da "decisão ora recorrida, a fim de excluir da condenação a multa imposta no

importe de 1% sobre o valor da causa, já que nítida a inocorrência de litigância de má-fé no depoimento

prestado pelo preposto".

Efetivamente, tem razão a Reclamada quanto a sua insurgência.

No caso dos autos, embora a preposta da Reclamada tenha afirmado em depoimento sobre a

existência de mais veículos adaptados do que os realmente existente não induz, necessariamente, ao

entendimento de que houve tentativa de ludibriar o juízo.

Primeiro porque, no seu depoimento, o preposto não deu certeza quanto ao número de veículos

existentes, afirmando que vagamente que "acredita que contratou cerca de 15 ônibus adaptados para

transporte de pessoas com deficiência".

Ademais, na contestação a afirmação se deu pelo número correto de veículos disponibilizados
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(dois ônibus adaptados), não havendo, ainda, reiteração quanto aquela afirmação nos autos.

Dito isso, dou provimento ao apelo para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo, no particular.

2.4 CONCLUSÃO

DESSA FORMA, conheço do recurso ordinário, salvo quanto ao pedido de intimação em

nome do patrono da Reclamada, por encontrar-se prejudicado, bem como do pedido de

reconsideração/revocação da tutela antecipada, por ausência de interesse recursal; rejeito as preliminares

de perda do objeto da ação, de ilegitimidade ativa e de ausência de interesse de agir, bem como de

impossibilidade jurídica dos pedidos de cumulação de obrigação de não fazer com o de indenizar danos

morais; no mérito, dou provimento parcial para afastar a condenação por litigância de má-fé, tudo

conforme fundamentação precedente.

Em razão da decisão acima, realinho o valor da condenação para o importe de R$3.000.000,00

e custas no importe de R$60.000,00.

3 DECISÃO

ACORDAM os Magistrados integrantes da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª

Região, à unanimidade, conhecer do recurso ordinário; rejeitar as preliminares suscitadas pela Ré, e, no

mérito, dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sessão de julgamento realizada

no dia 17 de agosto de 2018.

Porto Velho-RO, 17 de agosto de 2018.

(ASSINADO DIGITALMENTE)

FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO CRUZ

DESEMBARGADOR-RELATOR
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