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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA ___ VARA DO TRABALHO DE PORTO 
VELHO/RO,

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, por meio da sua Procuradoria 

Regional do Trabalho da 14ª Região, com sede na Av. Presidente Dutra, 4055, Bairro Olaria, Porto 

Velho - RO - CEP: 76801-327, onde serão recebidas pessoalmente as notificações relativas ao feito, nos 

termos do artigo 18, inciso II, alínea “h”, da Lei Complementar nº 75/93; representado pelo Procurador 

do Trabalho in fine assinado; vem à presença de Vossa Excelência, no desempenho das funções que lhe 

são outorgadas pelos arts. 127 e 129, III, da Constituição da República, combinados com o art. 83, 

incisos I e III, da Lei Complementar Nº 75/93 e da Lei n.º 7.347/85, propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

com pedido liminar de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

em face de  CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA,  pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ 61.522.512/0031-28 com endereço à Rua Afonso Pena, 408, CEP 76801-100, 

Porto Velho/RO.

https://mptdigital.prt14.mpt.mp.br/codin/parte/consultacaged.php?acao=listar&cnpj=61522512003128
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1 - RESENHA INICIAL

1.1 - Considerações Preliminares, necessárias ao correto entendimento dos fatos, acerca 
da construção da obra da Usina de Jirau.

A Usina Hidrelétrica de Jirau é uma usina hidrelétrica em construção no Rio Madeira, a 120 
km de Porto Velho/RO. Tal Usina começou a ser construída em 2012 e tem previsão para operar na 
capacidade máxima até outubro de 2016 e terá capacidade instalada para gerar 3.750 MW.

O leilão de concessão para construção da usina foi realizado em 19 de maio de 2008, tendo 
como vencedor o consórcio Energia Sustentável do Brasil, cuja composição é a formada pela Suez 
Energy South America Participações Ltda., com 50,1%; CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS 
EM INFRA-ESTRUTURA S/A,  com 9,9%,  ora  requerida;  Eletrosul  Centrais  Elétricas S/A,  com 
20%; e Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf, com 20%.

O BNDES aprovou em fevereiro de 2009 um financiamento de 7,2 bilhões de reais para o 
projeto, o que representou, à época, o maior valor da história do banco para o financiamento de um 
único projeto. Ressalte-se que a Usina de Jirau,  juntamente com a de Santo Antônio,  também em 
construção no mesmo rio,  são consideradas fundamentais  para o suprimento de energia elétrica no 
Brasil a partir de meados de 2013 e estão entre as obras mais importantes do Governo Federal. 

Em relação à construção da Usina de Jirau, seus investidores já tinham total conhecimento das 
dificuldades adicionais para a construção da obra, uma vez que está situada a 120 km de Porto Velho,  
em uma área de mata densa, motivo pelo qual a contratação de transporte coletivo para o translado de 
seus trabalhadores entre suas residências – localizadas, em sua grande maioria, na região central da 
cidade de Porto Velho – e a Usina de Jirau,  tornou-se condição  sine qua nom para que o obreiro 
pudesse ter acesso ao seu local de trabalho.

Ressalve-se que o trajeto de Porto Velho até a portaria da Usina de Jirau dura em torno de 
1h30min para ir, e, igualmente, 1h30min para voltar.

Nesse sentido, coube ao grupo CAMARGO CORRÊA S/A, ora requerido – responsável pela 
construção da referida Usina –, o fornecimento do transporte até o local da obra – tendo em vista que a  
empresa está situada em local de difícil acesso e não servido por transporte público, conforme será 
demonstrado na presente peça. 

Quanto ao grupo  CAMARGO CORRÊA S/A, cabe mencionar que este grupo tem grande 
importância na construção de hidrelétricas, com projetos na América do Sul e na África. No Brasil, a  
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companhia foi contratada para as obras de construção das hidrelétricas de Jirau, Belo Monte, Ituango e 
Batalha. Nessa área, emprega 25.134 pessoas.

Como  se  depreende,  o  grupo  econômico  CARMARGO  CORRÊA  S/A é  um  grande 
conglomerado de empresas de grande porte, responsável pela contratação de milhares de trabalhadores 
pelo Brasil que, dentre tantas obras de grande porte, responsabilizou-se pela construção da Usina de 
Jirau, bem como por todos os encargos trabalhistas e sociais decorrentes de tal obra. 

Como se demonstra nos fatos seguir expostos, a empresa ora requerida faltou com os deveres 
fundamentais de proporcionar um ambiente de trabalho igualitário e salutar na empresa, afrontando 
normas  trabalhistas  e  regramento  constitucionais  afeitos  à  dignidade  da  pessoa  humana  e  a  não 
discriminação, motivos estes que fundamentam a presente inicial. 

1.2 – Fatos ensejadores da presente Ação Civil pública

Na data de 19 de fevereiro de 2013 foi instaurado Inquérito Civil de nº 000829.2012.14.000/3, 
nesta  Procuradoria  Regional  do  Trabalho,  em face  da  empresa  CONSTRUÇÕES  E  COMÉRCIO 
CAMARGO CORRÊA S.A., visando à apuração dos fatos constantes na representação instaurada após 
o  recebimento  do  Ofício/2ª  VT/ARQ/SPG/N.  440/2012  da  2ª  Vara  do  Trabalho  de  Ariquemes 
encaminhando cópia de sentença exarada por esse Juízo nos autos da RT 0000420-74.2012.5.14.0032 
(fls. 31/36 do DOC 1 dos autos) em que a empresa ora requerida foi condenada ao pagamento de danos 
morais em razão de transportar um de seus empregados com deficiência física de forma vexatória, o 
que, no caso exposto na sentença, ocasionou acidente de trabalho.

Tal  sentença de mérito  assevera,  em síntese,  que a  empresa ora requerida   agiu em total 
descaso  para  com  seus  funcionários  com  deficiência  física,  haja  vista  que  contratou  empresa 
terceirizada para o transporte  in itinere destes trabalhadores dotada de veículos não adaptados para o 
transporte,  com dignidade, dos aludidos trabalhadores, dispondo ainda a referida sentença que  (fls. 
33/34 do DOC.1):

 A reclamada ao não fiscalizar o cumprimento do contrato pela empresa terceirizada de 
transporte,  agiu  com  evidente  culpa  in  vigilando assim,  deve  arcar  com  as 
consequências de sua omissão, pois esta gerou a grave situação de desrespeito ao ser 
humano que já no cotidiano sofre  grandes humilhações  e  preconceitos  e  viu estas 
prolongadas ao seu ambiente de trabalho, o que é inaceitável.

Ademais, ao contratar interpostas empresas para a realização do transporte, agem os  
funcionários  destas  como  longa  manus da  própria  reclamada,  atraindo  assim  a 
responsabilidade objetiva ao presente caso,  nos  termos do art.  932,  III,  do Código 
Civil.
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Assim, restando comprovado que a reclamante teve de ser abraçada ‘por trás’ para 
descer e subir do ônibus que a levou para trabalhar na reclamada, pelo período de 
aproximadamente  um  mês,  provado  está  o  ato  vexatório  a  que  foi  acometida, 
potencializado pelo fato de empresa ter ciência das reais necessidades de transporte 
dos chamados PCD, havendo clara afronta ao princípio da dignidade humana.

Ressalve-se que o aludido  decisum  foi mantido  in totum pelo E. Tribunal Regional da 14ª 
Região  na  data  de  14  de  março de  2013  (fls.  88/90  do DOC.  1),  cujo  trecho  do acórdão ora  se 
transcreve:

[...]verifica-se ter a reclamante demonstrado, por meio de testemunhas (fls. 178v.-179), 
que  o  transporte  realizado  por  empresa  interposta  contratada  pela  reclamada  fora 
efetuado de maneira indigna.

[...]

A conduta  ilícita  cometida  pela  reclamada  revela-se  claramente  comprovada  pelos 
testemunhos  colhidos,  restando,  diante  do  comportamento  inadequado e  repudiado 
pelo descaso da empregadora, constatado o dano moral alegado pela reclamante.

Diante  disso,  estando  demonstrado  que  o  transporte  da  reclamante,  portadora  de 
necessidades  especiais  ocorria  de  forma  humilhante  e  vexatória,  sujeitando-se  ao 
constrangimento  de  ser  abraçada  ‘por  trás’  para  descer  e  subir  o  ônibus,  por 
aproximadamente dois meses, outra linha não há senão o deferimento da reparação, 
pela reclamada, do dano moral causado à reclamante, nos termos do inciso V do art. 7º  
da CRFB e arts. 186 e 927 do Código Civil.

Com efeito, na aludida reclamatória trabalhista, restou demonstrado e indene de dúvidas que a 
empresa  requerida  sujeitou  um  trabalhador  seu  ao  constrangimento  moral  de  ser  transportado 
indignamente ao local de seu labor, e em situação vexatória perante outros trabalhadores, bem como 
em total desrespeito aos direitos de acessibilidade deferidos às pessoas com deficiência física.

Assim, uma vez instaurado o Inquérito Civil em questão – e visando à colheita de informações 
para  constatar  a  extensão  do  dano  praticado  pela  empresa,  isto  é:  se  outros  trabalhadores  com 
deficiências também vinham passando pelo mesmo tratamento vexatório –, requisitou-se à empresa 
representada a apresentação de: (a) lista de trabalhadores com deficiência que se enquadram no art. 93 
da Lei nº 8.213/91; (b) informações sobre o procedimento adotado para transportar os trabalhadores 
com deficiência; (c) a disponibilidade e os horários em que se realiza o transporte de seus trabalhadores 
com deficiência.
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Às fls. 55/61 do DOC.1, a empresa ora requerida juntou aos autos uma lista, datada de 
27 de maio de 2013, contendo o nome, cargo ocupado, tipo de deficiência e unidade de trabalho  
de 249 (duzentos e quarenta e nove) trabalhadores pertencentes ao seu quadro de funcionários 
tidos como pessoas com deficiência física, auditiva ou visual.

Ademais,  informou  que  os  trabalhadores  com deficiência  dispõem dos  mesmos  ônibus  e 
horários  oferecidos  aos  demais  empregados,  aduzindo  que  “[...]  associado  ao  fato  de  inexistir 
transporte público adaptado aos portadores de deficiência física em Porto Velho, procura a inquirida 
facilitar ao máximo a locomoção do empregado, ao buscá-lo e trazê-lo de volta ao local mais próximo 
possível de sua residência” (fl. 66 do doc. 1).

Quanto ao itinerário de viagem, a empresa ora demandada informou os horários de realização 
dos transportes dos trabalhadores ( fls. 66/67 do doc 1), conforme segue:

(i) Jaci e Vila = segunda a domingo – início da rota às 06:00h e levando final do 
dia 18:00h;

(ii) Guajará  Mirim  e  localidades  –  As  sextas  feiras  saindo  da  obra  18:00h, 
retornando para a obra segunda feira 03:30h iniciando a rota;

(iii) Porto Velho e localidades próximas – Saindo da obra as quartas e sextas feiras  
18:00h, retornando na quinta 04:30 iniciando a rota (PVHxOBRA) e que saiu 
na  sexta  feira  retorna  para  a  obra  na  segunda  feira  a  partir  das  04:30h, 
iniciando rota (PVH x OBRA).

Diante dessas informações, este Agente Ministerial notificou a empresa ora requerida para que 
encaminhasse lista  contendo nome,  CPF,  endereço e  telefone de todas as  pessoas  com deficiência 
empregadas (art. 93 da Lei nº 8.213/91) em Rondônia atualmente e nos últimos 12 meses, tendo a 
empresa respondido, consoante doc. ELETRÔNICO) datado de 9 de abril de 2015, que “[...]a obra da 
Usina Hidrelétrica de Jirau encontra-se em fase de encerramento, razão pela qual a inquirida já está 
desmobilizando seus empregados em Rondônia”.

A requerida juntou ainda nova lista contendo o nome de trabalhadores com deficiências 
nos termos requisitados (empregados na Usina de Jirau nos últimos 12 meses), contendo, ao todo 
152 trabalhadores PCD’s, sendo que dentre esses obreiros, 128 trabalhadores foram desligados 
da empresa em questão entre os meses de abril de 2014 e março de 2015, estando os demais 24 
obreiros PCD’s ainda trabalhando para a requerida.

Ressalve-se que a empresa requerida continua recalcitrante em seu ato de não disponibilizar 
veículo  devidamente  adaptado  ao  transporte  dos  trabalhadores  tidos  como PCD’s,  haja  vista  que, 
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consoante se depreende dos autos, o grupo econômico defende não ter a obrigação de oferecer ônibus 
adaptado a estes trabalhadores, ao argumento de que não teria o dever de fornecer transporte in itinere 
a qualquer de seus operários que laboram na Usina de Jirau, o que não tem razão de ser, conforme será 
devidamente demonstrado ainda nesta inicial.

Não  bastasse  o  já  exposto,  verificou-se,  em  diligências  empreendidas  no  âmbito  desta 
Procuradoria do Trabalho, a existência de outras três reclamatórias trabalhistas – além da que deu 
ensejo ao objeto do inquérito civil que ora embasa os presentes autos –, cujas causa de pedir e pedido 
expõem,  dentre  outras  questões  não  relevantes  ao  presente  feito,  que  a  empresa  ora  requerida  é 
recalcitrante no descaso para com seus funcionários com deficiência física.

Isso porque, tais reclamatórias expõem que a requerida continua a realizar o  transporte  in  
itinere de todos os seus trabalhadores PCD’s por meio de veículos não dotados de instrumentos de 
acessibilidade para o transporte, gerando, portanto, dano moral a essa coletividade de trabalhadores, o 
que pode ser facilmente observado das conclusões extraídas de cada uma das já citadas reclamatórias 
trabalhistas, a seguir comentadas presente inicial.

Logo, diante da impossibilidade de resolução extrajudicial da questão, posto que a requerida 
se nega a reconhecer suas ilicitudes, não resta outra alternativa ao Ministério Público do Trabalho, 
senão o ajuizamento da presente demanda coletiva.

Assim sendo, diante de todo o material probatório obtido, não houve outra alternativa ao MP 
que não fosse submeter a situação a este digníssimo Poder Judiciário por meio da presente ACP, para  
imposição das medidas necessárias à solução do caso.

2 – DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL E DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO TRABALHO

Dispõe o artigo 114 da Constituição Federal:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

I. as ações oriundas da relação de trabalho;

[…]

VI.  as ações de indenização por dano moral ou patrimoniais, decorrentes da  
relação de trabalho;
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[…]

Nesta esteira, resta indene de dúvidas a competência desta Justiça especializada para processar 
e julgar a presente ação, uma vez que a controvérsia teve origem, indiscutivelmente, na precarização 
das condições de trabalho, consistente na falta de ônibus adaptados ao transporte de trabalhadores com 
deficiências físicas, fornecidos pelo empregador.

Tratando-se de lesões relativas a não discriminação – tendo em vista que tais adaptações visam 
assegurar  que  a  pessoa  com deficiência  possa  exercer  seus  direitos  e  liberdades  fundamentais  em 
igualdade de condições com os demais cidadãos (art.  2º, §3º,  da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, da ONU) –, a saúde e segurança no meio ambiente do trabalho, além de 
outras ligadas ao descumprimento dos direitos sociais, inclusive elevados ao nível constitucional pelo 
legislador  constituinte  de  1988,  a  atribuição  do  Ministério  Público  do  Trabalho  resta  indene  de 
questionamento.

O art. 127 da vigente Carta Magna estabelece que incumbe ao Ministério Público a defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Ora, o que se constata no caso trazido a esta Justiça Especializada são justamente lesões a 
interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo certo que, oriundos que são de uma relação de 
trabalho,  atraem, inexoravelmente,  a  competência da Justiça do Trabalho a  par  da legitimidade do 
Ministério Público do Trabalho.

O art. 129 da CR prevê ainda as funções institucionais do Ministério Público, dentre as quais 
elenca o inciso III, ipsis literis: “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”.

Ressalte-se que a própria  Constituição Federal  da República Federativa do Brasil,  em seu 
inciso VIII, do art. 200, tratou de inserir na noção de meio ambiente seu viés em relação ao trabalho, 
contemplando o meio ambiente do trabalho e elevando-o a parte integrante do meio ambiente como um 
todo.

No que  concerne  às  normas  de  índole  infraconstitucional,  mais  uma vez  invoca-se  a  Lei 
Complementar nº 75/93, que, em relação à legitimidade, disciplina a matéria da seguinte forma:

“Art. 6º. Compete ao Ministério Público da União:

(…) VII – promover o inquérito civil e a ação civil pública para:
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a) a proteção dos direitos constitucionais;

(…) c) a proteção de outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos,  
sociais, difusos e coletivos”.

“Art. 83. Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes  
atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho:

(…) III – promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para  
a  defesa  de  interesses  coletivos,  quando  desrespeitados  os  direitos  sociais  
constitucionalmente garantidos”.

É evidente que o caso em tela demonstra lesões no plano dos interesses coletivos stricto sensu, 
pois que a demandada vem descumprindo arcabouço normativo protetivo do empregado, mas também 
no  plano  dos  interesses  difusos,  porquanto  a  situação,  tal  qual  posta,  representa  uma afronta  aos 
interesses em abstrato de toda a massa de trabalhadores com deficiência física que poderá almejar a um 
emprego perante a primeira acionada (trabalhadores in potentia).

Diante do exposto, é patente a legitimidade do Ministério Público do Trabalho para promover 
a presente ação civil pública.

3  –  OFENSAS  E  ÀS  NORMAS  PROTETIVAS,  NO  ÂMBITO  DO MEIO  AMBIENTE DO 
TRABALHO,  DOS  TRABALHADORES  COM  DEFICIÊNCIAS  FÍSICAS:  INFRAÇÕES 
À ORDEM JURÍDICA PERPETRADAS PELA RÉ 

3.1  -  Do  Meio  Ambiente  do  Trabalho  Sadio,  Seguro  e  Equilibrado  como  um  Direito 
Humano Fundamental e  da  não  discriminação  aos  trabalhadores  com deficiência  física  como 
desdobramento  lógico  deste  Direito  Fundamental,  sob  perspectiva  normativa  nacional  e 
internacional.

Antes  de adentrar  à descrição das desconformidades  da conduta empresarial  com a ordem 
jurídica pátria, nos aspectos atinentes ao meio ambiente do trabalho, em especial pela discriminação de 
trabalhadores por motivo de deficiência – consistente na recusa de adaptação razoável –; convém traçar 
um panorama  das  disposições  existentes  a  esse  respeito  a  fim  de  contextualizar  e  emprestar 
fundamentos  às postulações  que  serão,  no  momento  adequado,  apresentadas  a  este  ilustre  Órgão 
Judiciário. 
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No  plano  internacional,  as  garantias  mínimas  do  direito  do  trabalho  cada  vez  mais 
estão identificadas com a Teoria dos Direitos Humanos. 

Os  direitos  humanos  devem  ser  compreendidos  como  uma  gama  de  posições 
jurídicas necessárias para consagrar a dignidade da pessoa humana. 

Nessa linha, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que tem força de direito 
costumeiro  internacional,  estabelece  que “Todas as  pessoas  nascem livres  e  iguais  em dignidade e 
direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito 
de fraternidade”  (art.  I).  Também estabelece  que “Toda pessoa tem direito  à  vida,  à  liberdade  e à 
segurança pessoal” (art. III). 

E, ainda, consagra como direito humano do trabalhador, dentre outros, “o direito a condições 
justas e favoráveis de trabalho” (art. XXIII, 1). 

No mesmo sentido,  o Pacto Internacional  dos Direitos Econômicos,  Sociais  e Culturais de 
1966, ratificado pelo Brasil, prevê “o direito de toda pessoa de gozar de condições de trabalho justas e 
favoráveis” (art. 7°, caput), que assegurem especialmente “condições de trabalho segura e higiênicas” 
(art. 7°, “b”). Prevê, ainda, o “direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível de saúde física  
e mental ”, devendo haver, para tanto, “a melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do  
meio ambiente” (art. 12, 2, “b”). 

Por sua vez, o Protocolo de San Salvador de 1988 (Protocolo Adicional ao Pacto de San José 
da Costa Rica de 1969) prevê como direito humano do trabalhador: 

“Art. 7. Condições justas, equitativas e satisfatórias de trabalho. 

(...) 

e) segurança e higiene no trabalho; 

(...) 

g) Limitação razoável das horas de trabalho, tanto diárias quanto semanais. As 
jornadas serão de menor duração quando se tratar de trabalhos perigosos, 
insalubres ou noturnos. 
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(...) 

Art. 10. Direito à saúde. (...) Art. 11. Direito a um meio ambiente sadio”. Grifos 
nossos. 

A Organização Internacional do Trabalho - OIT, adotando adequada política de proteção à 
saúde,  aprovou  a  Convenção  n.º  155/81,  ratificada  pelo  Brasil,  que  determinou  a  definição  e 
execução de uma política nacional que vise: 

“prevenir os acidentes e os danos para a saúde que sejam conseqüência do 
trabalho,  guardem  relação  com  a  atividade profissional  ou  sobrevenham 
durante o trabalho, reduzindo ao mínimo, na medida do possível, as causas dos 
riscos inerentes ao meio ambiente do trabalho (art.4º); levar  em consideração 
os  riscos  para  a  saúde  decorrentes  da exposição  simultânea  a  diversas 
substâncias ou agentes (art. 11, “b”). Grifos nossos. 

Já  no  plano  constitucional  brasileiro,  houve  o  fenômeno  da  fundamentalização  do 
direito humano a um meio ambiente sadio, seguro e equilibrado. 

De fato, a Constituição do Brasil, seguindo as linhas do direito internacional, consagrou como 
fundamento do Estado, dentre outros, a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho (art. 1º, 
I, III e IV), a construção de uma sociedade justa, a redução das desigualdades sociais, a promoção do 
bem de todos (art. 3º,), com uma ordem econômica baseada na valorização do trabalho, tendo por fim 
assegurar a todos uma existência digna, conforme ditames da justiça social observado a função social 
da propriedade e a defesa do meio ambiente (art. 170). 

A dignidade humana é fundamento da vida do país, princípio jurídico inspirador, normativo, e 
objetivo de toda a ordem econômica. É o valor maior, o epicentro do sistema jurídico. E o trabalho é 
instrumento de valorização do ser humano, garantidor de um mínimo de condições de afirmação social. 
Ora, não há como se falar em dignidade da pessoa humana e valorização do trabalho humano, sem 
respeito ao meio ambiente, do qual o meio ambiente do trabalho é parcela integrante. 

Prevê ainda a Lei Maior a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, caput). A tutela do meio 
ambiente coincide com a proteção da vida. 

Entre os direitos sociais, a Constituição prevê o direito ao trabalho, à saúde e à segurança (art. 
6°). 
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O direito à saúde constitui consequência indissociável do direito à vida. É assegurado a toda e 
qualquer  pessoa  e,  portanto,  a  todos  os  trabalhadores,  cabendo  menção  ao  art.  196  da  Lei 
Maior, segundo o qual: 

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido medi ante políticas 
sociais e econômicas que  visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos  e  ao  acesso  universal  e  igualitário  às  ações  e serviços  para  sua 
promoção, proteção e recuperação”. 

Veja-se que um dos mecanismos através do qual o Estado se desincumbe de seu dever de zelar 
pela  saúde  dos  cidadãos  é  pela  elaboração  de  normas  de  proteção  à  saúde  e  segurança  no 
trabalho, motivo  pelo  qual  ao  direito  do  trabalhador  à  saúde  corresponde  o  dever  imposto  ao 
empregador, de observar e assegurar a satisfação de tal direito. 

Uma vez demonstrado um panorama genérico a respeito das relações entre o meio ambiente de 
trabalho e a ordem jurídica nacional e internacional, depreende-se facilmente a não discriminação dos 
trabalhadores deficientes físicos – bem como a necessidade de adoção, por parte do empregador, de 
normas  e  técnicas  de  acessibilidade  capazes  de  assegurar  a  igualdade  real  de  condições  aos 
trabalhadores com deficiência –, como condição inafastável à consecução da real implementação de um 
meio ambiente do trabalho sadio, seguro e equilibrado.

Certamente, a condição dos trabalhadores com deficiência diante da análise do meio ambiente 
do trabalho enseja atenção por parte da empresa empregadora, devendo a organização envidar esforços 
para que sejam assegurados a esses trabalhadores a efetiva inclusão social destes dentro da empresa.

É fato que a empresa requerida fornece transporte a todos os seus trabalhadores lotados na 
Usina de Jirau (o que é corroborado pela própria empresa), não porque pretende conceder um benefício 
altruísta aos seus funcionários, mas sim em função de a empresa estar situada em local de difícil acesso 
e não servido por transporte público, fato já reconhecido pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho 
da 14ª Região em outras demandas. Reitere-se que o trajeto de Porto Velho até a portaria da Usina de 
Jirau, por meio do transporte fornecido pela empresa, dura em torno de 1h30min para ir, e, igualmente, 
1h30min para voltar.

Ressalte-se que, mesmo considerando hipoteticamente que a empresa não estaria obrigada a 
fornecer transporte in itinere aos seus trabalhadores, o fato de a requerida disponibilizar ônibus coletivo 
a  todos  os  seus  trabalhadores  com  o  fim  de  transportá-los  no  percurso  entre  o  trabalho  o  suas 
residências, caracteriza, por si só, ato de discriminação para com os obreiros PCD’s o não fornecimento 
de veículo adaptado, tendo em vista que a  sujeição dos empregados PCD’s às dificuldades de um 
veículos não dotado de sistema de acessibilidade é suficiente para criar situação de discriminação e 
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preconceito  dentro  do  local  de  trabalhando,  o  que  certamente  atinge  a  honra  objetiva  desses 
trabalhadores.

Os  trabalhadores  com  deficiência  física,  por  sua  vez,  utilizam-se  do  mesmo  veículo 
disponibilizado a todos os trabalhadores da requerida, posto que são veículos coletivos.

 Enquanto os empregados que não possuem deficiência física podem acomodar-se no veículo 
prontamente, sem qualquer percalço; os trabalhadores PCD’ (em especial aqueles com dificuldade de 
deambulação)  são  obrigados  a  ultrapassarem  uma  série  de  transtornos  para  poderem  adentrar  no 
veículo. Não há rampa elevatória nos carros, fazendo com que estes empregados tenham que passar por 
constrangimentos (serem “empurrados”, “abraçados”, fazer uso de posições vexatórias para conseguir 
subir no ônibus).

Dentro do ônibus, mais percalços, pois os assentos destinados aos passageiros, igualmente, 
não têm nenhum tipo de adaptação ao sistema de acessibilidade às pessoas com deficiências físicas. 
Logo, além do transtorno de ter que depender do auxílio – por certo vexatório –, de terceiros, também 
há o perigo iminente ao qual  esses trabalhadores  são submetidos,  haja vista  que,  por estarem mal 
adaptados no veículo (já que não há assento na altura adequada, cinto de segurança, além de outros 
suportes  de  auxílio  a  pessoas  com  deficiência),  estão  sujeitos  a  sofrerem  eventual  sinistro  em 
probabilidade além da normal. 

Como se depreende, o objeto da presente inicial está intrinsecamente ligado ao dever que a 
empresa ora requerida tem de propiciar um meio ambiente do trabalho sadio, seguro e equilibrado. 
Assim, vê-se que a omissão da requerida quanto ao não fornecimento de veículo que atenda às normas 
de  acessibilidade  afronta  o  citado Direito  Humano Fundamental,  cujas  premissas  são defendidas  e 
perquiridas em diversas normas internacionais trabalhistas.

Sobre o tema, tem-se como uns dos grandes marcos na defesa aos direitos das pessoas com 
deficiência, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (promulgada no 
direto interno por meio do Decreto nº 6.949/2009).

Antes  dessa  convenção,  entendia-se que  se deveria  buscar  trabalhadores  cujas  deficiências 
se enquadrassem em determinadas atividades, ou seja, buscava- se a adaptação da PCD ao cargo.

Graças  à  ruptura  paradigmática  provocada pela  citada  norma  internacional,  exige-se  do 
Estado, das Organizações Internacionais, das empresas e de toda a sociedade a busca pela adaptação 
razoável (art. 2º do Decreto 6.949/2009).
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Entende-se que uma deficiência é a soma de uma determinada condição pessoal e das 
barreiras do meio que cercam essa pessoa. A deficiência se dá, portanto, com relação a um meio. Por 
isso,  o  dever  de  inclusão  passa necessariamente  também  pela  adaptação  do  meio  à 
pessoa (preâmbulo da Convenção).

Adaptação razoável, a seu turno, é aquela:  modificação necessária e adequada e os ajustes que 
não  acarretem  um  ônus desproporcional  ou  indevido,  quando necessários  em  cada  caso,  a  fim 
de assegurar  que  as  pessoas  com deficiência  possam  desfrutar  ou exercitar,  em  igualdade 
de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais.

In  casu,  a  recusa  patente  e  recalcitrante  da  empresa  ora  requerida  em  fornecer  veículo 
adaptado  aos  padrões  de  acessibilidade  às  pessoas  com  deficiência,  além  de  ir  de  encontro  aos 
conceitos  básicos  de  meio  ambiente  do  trabalho  sadio,  seguro  e  equilibrado,  como se  mostra 
discriminatório.

Como pontua o Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná Ricardo Tadeu 
Marques da Fonseca1:

“[...]as  pessoas  com deficiência  recebem tratamento  discriminatório  milenar. 
As legislações  da  antiguidade  autorizavam o  extermínio  de  pessoas 
com deficiência,  fato  ainda  ocorrente  em alguns  países.  Na  Idade  Média 
receberam tratamento  caritativo  que  as  excluiu  do convívio  social  e  esse 
assistencialismo perdura até o presente na maior parte dos países, impondo-lhes 
condição de verdadeira morte civil”.  

Numa sociedade que se orienta pelo valor social trabalho, dar vida àqueles que enfrentam a 
morte civil passa necessariamente por dar-lhes um emprego digno – máxime pela igualdade material de 
condições dentro do ambiente de trabalho – sendo um dever de todos orientar esforços nesse sentido.    

3.2  -  Preocupação  do  legislador  com  a  exclusão  da  pessoa  com  deficiência,  nos  planos 
internacional e nacional, em especial no âmbito do meio ambiente do trabalho

Os movimentos sociais de minorias, surgidos nos anos 70, culminaram com a proclamação do 
ano de 1981 como o “Ano das Pessoas Portadoras de Deficiência”,  que teve como resultado mais 
importante  o  desenvolvimento  do  “Programa  de  Ação  Mundial  para Pessoas  Portadoras  de 

1 A reforma constitucional empreendida pela ratificação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 
Deficiência  aprovada  pela  Organização das  Nações  Unidas.  Disponível  em 
http://portal.trt15.jus.br/documents/124965/1402934/Rev.42_art.6/ba2fa17d-0412-4219-8f47-
d1536e295670

http://portal.trt15.jus.br/documents/124965/1402934/Rev.42_art.6/ba2fa17d-0412-4219-8f47-d1536e295670
http://portal.trt15.jus.br/documents/124965/1402934/Rev.42_art.6/ba2fa17d-0412-4219-8f47-d1536e295670
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Deficiência”,  aprovado  em  03.12.82  pela  Assembleia  Geral  da  ONU. Esses  acontecimentos 
conduziram a uma mudança  de perspectiva  no exame da situação das pessoas com deficiência,  na 
direção de se buscar garantir-lhes apoio e suporte,  para que possam usufruir  do direito às mesmas 
oportunidades que os demais cidadãos têm, de desfrutar de melhores condições de vida, resultantes do 
desenvolvimento econômico e social. 

Sob esse prisma, no campo específico do Direito do Trabalho, foi aprovada pela Organização 
Internacional  do  Trabalho,  em 1983,  a  Convenção  nº.  159,  sobre  a  Adaptação de  Ocupações  e  o 
Emprego do Portador de Deficiência. No Brasil, foi ratificada pelo Decreto nº. 129, de 22.05.91, que se 
baseia no princípio da igualdade de oportunidades e de tratamento,  no que diz respeito  ao acesso, 
conservação e promoção em um emprego.

Na década de 80, vários países, como a Alemanha, o Canadá e a França fizeram incluir em 
suas legislações medidas da chamada “discriminação positiva”, estabelecendo reservas e preferências, 
para possibilitar o acesso destes grupos ao exercício de seus direitos fundamentais.

 O Brasil  não escapou a essa tendência.  Foi a Constituição  de 1988 que,  reconhecendo a 
diversidade  social,  isto  é,  que  a  sociedade  não  é  uma  massa  homogênea,  mas  é  constituída  de 
indivíduos  diferentes,  que  devem  ter  representatividade  e  igualdade  de  oportunidades,  iniciou  o 
rompimento com o modelo assistencialista até então vigente. Em várias de suas disposições a Carta de 
1988 tratou do tema do trabalho da pessoa com deficiência, a saber, artigo 7º., XXXI, artigo 37, VIII, 
artigo 203, IV e artigo 227, §1º, II.

Quanto à legislação infraconstitucional, foi editada, em 1989, a Lei nº 7.853, que instituiu a 
Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e definiu como crime a prática 
de obstar, sem justa causa, o acesso de alguém a qualquer cargo público, por motivos derivados de sua 
deficiência, bem como negar-lhe, pelo mesmo motivo, emprego ou trabalho. 

Um avanço ainda mais significativo, com viés no direito do trabalho, veio com o art. 93, da 
Lei nº. 8.213/91, que estabeleceu uma reserva de vagas para as pessoas com deficiência, obrigando as 
empresas com mais de 100 empregados a manterem em seus quadros um percentual variável entre 2 e 5 
por cento de portadores de deficiência ou beneficiários reabilitados da previdência social, de acordo 
com o porte dessas empresas.

A importância de se dar efetivo cumprimento à lei de cotas reside no fato de que, hoje, de 
acordo com o censo 2.000, existem no Brasil 24,5 milhões de pessoas portadoras de algum tipo de 
deficiência, as quais totalizam 14,5% da população brasileira. Diante desse número, é evidente que o 
fim da segregação dessa enorme parcela da sociedade não pode mais aguardar por um longo e vagaroso 
processo de conscientização espontânea. 



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

O sistema de  cotas  é  um mecanismo eficaz  para  inclusão  da  pessoa com deficiência  e  a 
eliminação da discriminação por ela sofrida, já que a presença efetiva dessa pessoa no ambiente de 
trabalho tende a proporcionar a desmistificação sobre suas limitações e a evidenciar que as barreiras 
que a separam do convívio social e do processo produtivo têm caráter apenas instrumental,  ou são 
frutos de preconceitos injustificados.

Não obstante isso, de nada adianta efetivar essa importante política pública de inclusão social 
no âmbito da inciativa privada se, ao adentrar na empresa como obreiro, o trabalhador é submetido a 
situações  discriminatórias  e  vexatórias  em  razão  de  sua  limitação  física,  motivadas  pelo  próprio 
empregador,  ao não fornecer aos trabalhadores PCD’s os mecanismos necessários de acessibilidade 
dentro da empresa e nos veículos que lhe servem, como in casu.

Desse  modo,  o  Ministério  Público  do  Trabalho  considera  o  mérito  da  mais  elevada 
importância.  Afinal,  reduzir  as  desigualdades  sociais  e  combater  a  discriminação  são  objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil (como enuncia o art. 3º da Constituição Federal), que 
tem por fundamento a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho, dentre outros (artigo 
1º., incisos II e IV).

Ademais, define a Carta Magna que a atividade econômica no Brasil deve ser exercida com 
observância aos princípios de justiça social, dentre eles, o de redução das desigualdades regionais e 
sociais (artigo 170, VII). O comando constitucional é de promover e reduzir. São verbos que implicam 
atividade.  São  verbos  que  autorizam  a  formulação  de  políticas públicas  para  a  concretização  dos 
valores fundamentais de “promover o bem” e “reduzir as desigualdades”. 

Logo, as ações afirmativas, ou o “conjunto de medidas legais, modo de vida e políticas sociais 
que pretendem aliviar os tipos de discriminação que limitam oportunidades de determinados grupos 
sociais” são incentivadas pela Constituição Federal Brasileira. 

Não só a Constituição Brasileira é bastante ativa no que diz com os direitos das pessoas com 
deficiência,  como  o  Brasil  é  signatário  das  Convenções  Internacionais,  além  da  já  citada 
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que dispõem sobre o tema. 

A Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra 
as Pessoas Portadoras de Deficiência  (ratificada no Brasil  pelo Decreto 3.956/2001) prevê,  em seu 
artigo III, a obrigação dos países signatários de adotar todas as medidas necessárias para eliminar a 
discriminação  contra  as  pessoas  portadoras  de  deficiência e  proporcionar  a  sua  plena  integração  à 
sociedade, merecendo nota o previsto no item “a”: 



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

 

“medidas das autoridades governamentais e/ou entidades privadas para eliminar 
progressivamente  a  discriminação  e  promover  a  integração  na prestação  ou 
fornecimento de bens, serviços, instalações, programas e atividades, tais como o 
emprego,  o  transporte,  as comunicações,  a habitação,  o lazer,  a  educação,  o 
esporte, o acesso à justiça e aos serviços policiais e as atividades políticas e de 
administração”. 

A Convenção 159 da OIT (ratificada pelo Brasil e publicada pelo Decreto 129 de 22/5/91), por 
seu turno, dispõe, nos seus artigos 2º., 3º. e 4º., sobre o dever dos países signatários formular e aplicar 
políticas  de  reabilitação  profissional  e  emprego  das  pessoas  com deficiência.  Conforme  dicção  do 
artigo 4º: 

“Essa política deverá ter como base o princípio da igualdade de oportunidades 
entre  os  trabalhadores  deficientes  e  dos  trabalhadores  em geral.  Dever-se-á 
respeitar a igualdade de oportunidades e de tratamento para as trabalhadoras 
deficientes.  As  medidas  positivas  especiais  com  a finalidade  de  atingir  a 
igualdade  efetiva  de  oportunidades  e  de  tratamento entre  os  trabalhadores 
deficientes  e  os  demais  trabalhadores,  não  devem ser  vistas  como 
discriminatórias em relação a estes últimos”. 

Ainda, a Declaração de Madri, de março de 2002 (aprovada no Congresso Europeu de Pessoas 
com Deficiência),  dispõe,  em seu preâmbulo,  ser a questão da deficiência uma questão de Direitos 
Humanos (item 1 do Preâmbulo) e que a inclusão social é o resultado da adoção do princípio de não-
discriminação  e  ações  afirmativas.  Referida  Carta  dispõe,  ainda, sobre  as  formas  para  realizar  o 
objetivo da inclusão e, no item 7, dispõe expressamente sobre: 

“O  Emprego  como  fator-chave  para  inclusão  social:  esforços 
especiais precisam  ser  feitos  para  promover  o  acesso  de  pessoas  com 
deficiência ao emprego, preferivelmente no mercado competitivo de trabalho. 
Esta  é  uma das  importantes  formas  de  se  combater  a  exclusão  social  de 
pessoas com deficiência e promover sua dignidade e vida independente. Isto 
requer uma ativa mobilização não apenas de defensores de inclusão social, 
mas também das autoridades públicas, que precisam continuar a fortalecer as 
medidas adequadas já em vigor”. 

Nessa  esteira,  a  legislação  pátria  está,  pois,  para  promover  a  inclusão  da pessoa  com 
deficiência e também do reabilitado, como preceitua a Lei 7.853/89: 

“Art. 2º. Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras 
de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à 
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educação,  à  saúde,  ao  trabalho,  ao  lazer,  à  previdência  social, ao  amparo  à 
infância e à maternidade,  e de outros que, decorrentes da Constituição e das 
leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. (...) 

Parágrafo  único.  Para  o  fim  estabelecido  no  ”caput”  deste  artigo,  os  órgão 
e entidades  da  Administração  Direta  e  Indireta  devem dispensar,  no  âmbito 
de sua  competência  e  finalidade,  aos  assuntos  objeto  desta  lei, 
tratamento prioritário  e  adequado,  tendente  a  viabilizar,  sem  prejuízos  de 
outras, as seguintes medidas: (...) 

III – na área de formação profissional e do trabalho: (...) 

c)  a  promoção  de  ações  eficazes  que  propiciem  a  inserção,  nos 
setores público e privado, de pessoas portadoras de deficiência; 

d)  a  adoção  de  legislação  específica  que  discipline  a  reserva  de  mercado 
de trabalho,  em  favor  das  pessoas  portadoras  de  deficiência,  nas  entidades 
da Administração  Pública  e  do  setor  privado,  e  que  regulamente  a 
organização de oficinas  e  congêneres  integradas  ao mercado de trabalho e a 
situação, nelas, das pessoas portadoras de deficiência”. (Grifou-se)

 Nesse diapasão, o Decreto 3.298/99, ao dispor sobre a política para inclusão da pessoa com 
deficiência estabelece: 

“Art. 6º. São diretrizes da Política Nacional para Integração da Pessoa portadora 
de deficiência: 

I  –  estabelecer  mecanismos  que  acelerem  e  favoreçam  a  inclusão  social 
das pessoas portadoras de deficiência”.  

Como já  exposto,  a  Convenção sobre os  Direitos  das  Pessoas  com Deficiência,  da  ONU, 
dispõe que a recusa de adaptações razoáveis constitui discriminação, nos termos de seu artigo 2º, 
§2º, parte final.

A definição  foi  transposta  para  a  recente  Lei  nº  13.146/2015  (Estatuto  da  Pessoa  com 
Deficiência), ainda dentro da vacatio legis. Seu art.4º, §1º, dispõe que:
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Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, 
restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de 
prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das 
liberdades  fundamentais  de  pessoa  com  deficiência,  incluindo  a  recusa  de 
adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.

Tais adaptações visam assegurar que a pessoa com deficiência possa exercer seus direitos e 
liberdades  fundamentais  em  igualdade  de  condições  com  os  demais  cidadãos  (art.  2º,  §3º,  da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU).

Como se pode observar, toda a normativa pertinente à inclusão da pessoa com deficiência está 
hoje voltada a uma perspectiva de promoção de direitos, sendo que do ponto de vista do trabalho esta 
promoção está orientada à inclusão e à não-discriminação. 

Logo, o fato de não fornecer transporte adaptado durante o contrato de trabalho, é suficiente 
para configurar ato discriminatório por parte da empresa, ensejando a respectiva reparação pelos danos 
daí  decorrentes.  Sendo  assim,  como  já  dito,  não  resta  ao  Ministério  Público  do  Trabalho 
outra alternativa,  senão o ajuizamento da presente ação civil  pública,  com o intuito de fazer cessar 
as lesões  à  ordem  jurídica  trabalhista,  bem  como  compelir  a  empresa  a  corrigir  as 
irregularidades trabalhistas apuradas.   

3.3 -  Legislação Infraconstitucional  Protetora do Meio  Ambiente do Trabalho e seus 
reflexos  na  inclusão  e  promoção  de  mecanismos  de  acessibilidade  aos  trabalhadores  com 
deficiência física. 

No  plano  infraconstitucional,  a  Lei  6.938/81,  que  trata  da  Política  Nacional  do 
Meio Ambiente, define como:

“Art. 3º (...) 

III -poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que 
direta ou indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 
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d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

e)  lancem  matérias  ou  energia  em  desacordo  com  os  padrões 
ambientais estabelecidos; 

IV  -poluidor,  a  pessoa  física  ou  jurídica,  de  direito  público  ou 
privado, responsável,  direta  ou  indiretamente,  por  atividade  causadora 
de degradação ambiental;” 

Embora a lei não mencione, não pode haver dúvidas sobre sua aplicação ao meio ambiente do 
trabalho; pois deve ela ser interpretada juntamente com os artigos 225 e 200, VIII, da Constituição 
Federal. Defendendo a aplicação das normas mencionadas, destacamos o magistério de Júlio César de 
Sá da Rocha (Revista Trabalho & Doutrina, Meio Ambiente de Trabalho, Vol.11, p.104/111), verbis: 

“O meio  ambiente  de trabalho deve ter  um tratamento  consoante  ao sistema 
jurídico imposto ao meio ambiente pela Carta Constitucional (CF/88, art.225). 
Os  princípios  do  direito  ambiental  constitucional  têm que  ser  aplicados 
inteiramente à ambiência do trabalho, inclusive para que se dê maior unidade e 
harmonia à estrutura do sistema, facilitando o conhecimento e interpretação do 
meio ambiente. (....) A regra e a interpretação mais lógica que deve-se ter em 
relação ao meio ambiente de trabalho é que seus dispositivos tutelam o meio 
ambiente e possuem eficácia plena e imediata. (...) 

O legislador  ordinário,  preocupado com a saúde e a segurança dos trabalhadores, elaborou 
diversas  normas  específicas  para  proteger  o  meio  ambiente  do  trabalho. Dentre  elas,  citam-se 
exemplificativamente as seguintes: 

-art.  157  da  CLT:  cumprir  as  normas  de  segurança  e  medicina  do 
trabalho (inciso  I)  e  instruir  os  empregados  quanto  às  precauções  a  tomar 
no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais (inciso II);

-art.  163 da  CLT:  constituir  Comissão  Interna  de  Prevenção de  Acidentes – 
CIPA; 

-art. 162 da CLT: manter serviços especializados em segurança e em medicina 
do trabalho; 

-art. 168 da CLT: realizar exames médicos; 
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Porque intrinsecamente ligado à plenitude da saúde e da qualidade de vida dos trabalhadores, 
o equilíbrio do meio ambiente de trabalho constitui direito essencialmente difuso, metaindividual. Esse 
equilíbrio, por sua vez, está baseado na salubridade do meio ambiente e na ausência de agentes que 
comprometam a incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores. 

Além das disposições da CLT, o § 1o do art. 19 da Lei 8.213/91 acrescenta: “A empresa é 
responsável  pela  adoção  e  uso  das  medidas  coletivas  e  individuais  de  proteção  e  segurança 
da saúde do trabalhador”. 

No caso dos autos, a não disponibilização de veículos dotados de sistemas de acessibilidade 
aos trabalhadores PCD’s perfaz-se em clara infração às medidas coletivas e individuais de proteção e 
segurança da saúde do trabalhador.

Decerto, ao sujeitar um trabalhador PDC ao transporte coletivo – disponibilizado a todos os 
trabalhadores da empresa –  sem os mecanismos mínimos de acessibilidade e adaptação, a empresa em 
questão coloca o seu trabalhador em situação insegura, pois o transporte terá, para o obreiro PCD, 
maior risco de sinistro do que deveria, além das mazelas psicofísicas que o transporte vexatório, frente 
aos outros trabalhadores da mesma empresa, pode ensejar.

Quanto aos parâmetros de segurança propostos à pessoa com deficiência ao ser transportada 
em veículos coletivos,  a legislação pátria dispõe várias regulamentações,  podendo-se citar  a Lei nº 
10.048, de 8/11/2000, que trata da prioridade de atendimento aos deficientes físicos, ao dispor em seus 
artigos 1º, 2º e 5º, in verbis:

Art. 1º As  pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou 
superior  a  60  (sessenta)  anos,  as  gestantes,  as  lactantes  e  as pessoas 
acompanhadas por crianças de colo terão atendimento prioritário,  nos termos 
desta Lei. 

Art. 2º As repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos 
estão  obrigadas  a  dispensar  atendimento  prioritário, por  meio  de  serviços 
individualizados  que  assegurem  tratamento diferenciado  e  atendimento 
imediato às pessoas a que se refere o art. 1o. 

Art. 5º Os veículos de transporte coletivo a serem produzidos após doze meses 
da publicação desta Lei serão planejados de forma a facilitar o acesso a seu 
interior das pessoas portadoras de deficiência. 
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(...) § 2º Os  proprietários de veículos de transporte coletivo em utilização 
terão o prazo de cento e oitenta dias, a contar da regulamentação desta Lei, para 
proceder  às  adaptações necessárias  ao  acesso  facilitado  das  pessoas 
portadoras de deficiência. 

Ademais,  a  Lei  nº   10.098,  de 19/12/2000,  ao tratar  acerca das normas gerais  e  critérios 
básicos para a promoção da  acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida,  mediante  a  supressão  de barreiras  e  de  obstáculos  nas  vias  e  espaços  públicos,  no 
mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e  nos meios de transporte  e de comunicação, 
consigna em seu artigo 16 que “Os veículos de transporte coletivo deverão cumprir os requisitos de 
acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas”.

Já o Decreto nº 5.296, de 2/12/2004, que regulamenta as aludidas normas legais de inclusão, 
estabelece que: 

Art. 8º Para os fins de acessibilidade, considera-se: 

I - acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total 
ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, 
dos  serviços  de  transporte e  dos  dispositivos,  sistemas  e  meios  de 
comunicação  e  informação, por  pessoa  portadora  de  deficiência  ou  com 
mobilidade reduzida; 

II - barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a 
liberdade de movimento,  a circulação com segurança e a possibilidade de as 
pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação, classificadas em: 

(...) c) barreiras nos transportes: as existentes nos serviços de transportes; 

Art.  31.  Para os  fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo 
terrestre, aquaviário e aéreo, considera-se como integrantes desses serviços os 
veículos,  terminais,  estações,  pontos  de  parada, vias  principais,  acessos  e 
operação. 

Art. 32. Os serviços de transporte coletivo terrestre são: 

I  -  transporte  rodoviário,  classificado  em  urbano, 
metropolitano, intermunicipal e interestadual; 
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II - transporte metroferroviário, classificado em urbano e metropolitano; e 

II - transporte ferroviário, classificado em intermunicipal e interestadual. 

Art.  34.  Os  sistemas  de  transporte  coletivo  são  considerados acessíveis 
quando todos os seus elementos são concebidos, organizados, implantados e 
adaptados segundo o conceito de desenho universal, garantindo o uso pleno 
com segurança e autonomia por todas as pessoas. 

Art.  39.  No  prazo  de  até  vinte  e  quatro  meses  a  contar  da  data 
de implementação dos programas de avaliação de conformidade descritos no § 
3o, as empresas concessionárias e permissionárias dos serviços de transporte 
coletivo rodoviário deverão garantir  a acessibilidade da frota de veículos em 
circulação, inclusive de seus equipamentos. 

§1o As normas técnicas para adaptação dos veículos e dos equipamentos de 
transporte  coletivo  rodoviário  em  circulação, de  forma  a  torná-los 
acessíveis,  serão  elaboradas  pelas  instituições e  entidades  que  compõem  o 
Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial,  e 
estarão disponíveis no prazo de até doze meses a contar da data da publicação 
deste Decreto. 

Como se depreende,  cabe  ao  Sistema Nacional  de Metrologia,  Normalização e  Qualidade 
Industrial,  nos  termos  do artigo  39,  §1º,  do  Decreto  já  citado,  a  regulamentação  dos  sistemas  de 
adaptação para a acessibilidade dos veículos de uso coletivo para as pessoas com deficiência física; 
devendo  tais  veículos  seguirem  todas  as  normas  técnicas  para  adaptação  dos  veículos  e  dos 
equipamentos de transporte coletivo rodoviário em circulação por ele editadas.

Ademais,  os  parâmetros  relativos  à  acessibilidade  de  veículos  estão  amplamente 
regulamentado pela Portaria nº 260, de 12 de julho de 2007 (INMETRO), que traz o Regulamento 
Técnico da Qualidade para Inspeção da Adequação de Acessibilidade em Veículos de Características 
Urbanas  para o Transporte  Coletivo de Passageiros,  havendo,  portanto,  ampla diretriz  legislativa e 
legislação acerca da necessidade e dos parâmetros de adequação

  Assim, o sistema jurídico brasileiro é voltado para prevenção de acidentes típicos e doenças 
ocupacionais,  trazendo diversas obrigações para tanto,  devendo, o empregador,  zelar também pelas 
normas  de  segurança  e  acessibilidade  dos  veículos  coletivos  que  oferece  aos  seus  trabalhadores, 
respeitando as diretrizes e normas técnicas constantes na legislação pátria.
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Logo, o trabalho decente e seguro é uma obrigação concreta de todo empregador. O objetivo 
do lucro não pode ser alcançado com o atropelo desse regramento mínimo de proteção à pessoa do 
trabalhador, sem que se lhe dê garantia de condições mínimas de saúde e segurança, propiciando um 
meio ambiente de trabalho saudável e com um mínimo de nocividade possível. 

Há  de  se  incutir,  no  empregador,  uma  nova  mentalidade,  aquela  assinalada  por 
Amauri Mascaro Nascimento9: 

“As empresas têm uma finalidade social que as obriga a cumprir determinados 
objetivos, voltados para a sua total realização, que não se limita aos objetivos 
econômicos. Na sua organização, devem estar presentes os meios destina dos a 
esses  objetivos,  dentre  os  quais  uma estrutura  adequada  para  zelar  pela 
segurança e higiene dos seus empregados.” 

A saúde do trabalhador é premissa indispensável e inarredável à efetivação dos demais direitos 
referentes à vida, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária. 

Frequentemente relegadas a segundo plano, pela ausência de expressão econômica, as normas 
sobre  Segurança  e  Medicina  do  Trabalho,  que  integram  o  Direito  Tutelar  do  Trabalho,  são 
de importância  crucial  no  relacionamento  entre  empregados  e  empregadores,  já  que  estabelecem 
condutas em benefício da saúde, do bem-estar e da segurança do empregado. 

É  absolutamente  inócuo  que  se  tenha  todo  o  aparato  legislativo,  inclusive  com  normas 
de grandeza constitucional,  sem que se efetive,  na prática,  ou seja, no dia a dia do trabalhador,  tal 
proteção à sua saúde e à sua vida. 

Daí que a responsabilidade do empregador não se esgota, por exemplo, no mero fornecimento 
dos equipamentos de proteção individual, mas vai além, devendo zelar pelo cumprimento das demais 
normas de proteção à integridade física e mental do empregado, assegurando um meio ambiente de 
trabalho adequado, compatível com a vida, com a saúde e com a dignidade humana. 

4  -  ANÁLISE  DOS  ATOS  DISCRIMINATÓRIOS  E  VEXATÓRIOS  SOFRIDOS  POR 
TRABALHADORES  COM  DEFICIÊNCIA  FÍSICA  QUE  LABORAVAM  NA  OBRA  DA 
CONSTRUÇÃO  DA  USINA  DE  JIRAU,  CONSOANTE  RELATADO  NAS  AÇÕES 
TRABALHISTAS A SEGUIR DESCRITAS:

Uma vez analisado o panorama jurídico concernente à proteção do meio ambiente de trabalho, 
mormente quanto ao asseguramento da saúde, segurança e sadia qualidade de vida aos trabalhadores 
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com deficiência física à disposição de um empreendimento; bem como esboçadas em breves traços as 
características  e  peculiaridades  dos  deveres  de  empresa  e  dos  direitos  de  inclusão  desses  obreiros 
dentro da atividade produtiva, em igualdade material de condições; convém pincelar,  in concreto, a 
situação encontrada na obra da Usina de Jirau sob a responsabilidade da empresa ré.

Conforme indicado na resenha inicial, o suporte probatório desta ACP consiste no material 
probatório colhido por meio do Inquérito Civil nº 000829.2012.14.000/3 e nas Ações Trabalhistas de 
nºs 0010864-85.2014.5.14.0004, 0010864-79.2014.5.14.0006 e 0000630-98.2015.5.14.0007.

A análise da documentação indica que as irregularidades transbordam questões meramente 
individuais. Mais do que isso, a não disponibilização de veículos com sistemas de acessibilidade às 
pessoas com deficiência, além de ofender a honra objetiva de todo uma coletividade de trabalhadores – 
por gerar grave situação discriminatória dentro da empresa –, expõe a risco a integridade física da 
coletividade de trabalhadores PCD’s não apenas obreiros individualmente considerados. 

Imperioso, desse modo, e como desde logo fica requerido a esse Juízo, determinar a retificação 
e  a  coibição  – quanto à  empreendimentos  futuros  conduzidos  pela  requerida  na área  territorial  de 
competência do Egrégio TRT-14ª –, da violação de direitos objeto da presente inicial; pleito que será 
formalizado detalhadamente ao final desta petição.

4.1 – Síntese da Reclamação Trabalhista de nº 0010864-79.2014.5.14.0006

O citado processo (DOC. 2 dos autos) versa sobre reclamatória ajuizada em 3 de setembro de 
2014, na qual a reclamante, Ana Maria Maciel de Oliveira, aduz que foi admitida para trabalhar na 
empresa ora requerida, na data de 5 de abril de 2010, para exercer a função de Auxiliar Técnica I, tendo 
sido contratada como trabalhadora PCD, sendo demitida sem justa causa na data de 19 de junho de 
2014.

Alegou  a  reclamante  que,  para  exercer  seu  ofício,  utilizava-se  de  veículo  fornecido  pela 
empresa – uma vez que residia na região central de Porto Velho/RO e seu posto de trabalho ficava na  
Usina de Jirau (localizada no Distrito de Nova Mutum) –, sendo que, todos os dias úteis, durante a 
semana de trabalho, a reclamante percorria de ônibus o seguinte trajeto: Porto Velho – Jaci-Paraná – 
Nova Mutum – Estrada Para a Obra – Portaria – Rodoviária ou Terminal da Empresa dentro da obra – 
Local da Prestação do Serviço, com retorno em sentido inverso.

Ressalve-se que o fornecimento do transporte pela reclamada dava-se em função de a empresa 
estar situada em local de difícil  acesso e não servido por transporte público,  sendo que,  conforme 
demonstrado nos autos, o trajeto de Porto Velho até a portaria da Usina de Jirau, por meio do transporte 
fornecido pela empresa, demorava em torno de 1h30min para ir, e, igualmente, 1h30min para voltar.
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Diante disso, a reclamante requereu ao Juízo Trabalhista a inserção do cômputo de tais horas 
em sua jornada trabalho, sendo que o MM. Juízo sentenciante concedeu tal pleito (Num. 3696f44 do 
DOC. 2), cuja condenação foi confirmada pelo Egrégio TRT-14ª Região (Num. 0aa94c7 do DOC. 2), 
ao asseverar que:

“A questão  envolvendo  os  pleitos  de  horas  in  itinere pelos  trabalhadores  que 
prestam serviços na construção da Usina de Jirau já foi  bastante debatida no 
âmbito deste regional, já tendo sido firmado o entendimento pelas duas turmas 
que compõem a 2ª instância do TRT/14ª Região no sentido de serem devidas as 
horas pleiteadas [...]”. (Grifou-se) 

Também alegou a reclamante – e aqui ressaem os argumentos que mais interessam à 
presente demanda –,  que  fez o aludido trajeto (Porto Velho/Jirau),  durante grande parte do 
período em  que  trabalhou  para  a  empresa  reclamada,  valendo-se  de  veículo  fornecido  pela 
reclamada em total desconformidade com a lei, uma vez que não era devidamente adaptado às 
limitações físicas e funcionais dos trabalhadores PCD’s.

Afirmou  que  chegou  a  cair  do  e  no  ônibus  várias  vezes,  diante  da  falta  de  adaptação. 
Argumenta  que  sofria  grave  constrangimento,  visto  que  não  conseguia subir  nas  escadas  do 
veículo inadaptado e era preciso ser “empurrada” por outros funcionários para poder adentrar 
no veículo2, trazendo aos autos testemunhas que corroboraram como o asseverado.

Sobre  o  tema,  concluiu  o  E.  TRT-14ª  Região,  ao  julgar  a  demanda  em sede  de  recurso 
ordinário, que a empresa ora requerida tem o dever de oferecer transporte aos seus empregados, tendo 
em vista a inexistência de transporte público regular para o percurso, conforme restou insofismável no 
autos. Consignou ainda que, diante da existência de empregado com deficiência, devem os veículos ser 
adaptados para atender referidas pessoas e, assim, efetivar a inserção da PCD no mercado de trabalho.

Destacou ainda, o E. Tribunal, que, independentemente do dever de oferecer transporte, 
ao  não  fornecer  veículo  adaptado  à  PCD,  a  empresa  ora  requerida  tolheu  o  direito  da 
trabalhadora de  ir  e  vir,  fazendo-a  depender da  solidariedade  dos  demais  empregados  para 
preservar  sua liberdade  de  locomoção,  fato  que  criou  constrangimentos  à  obreira,  havendo 
violação princípio fundamental da dignidade humana.

Ao final,  o  Tribunal,  condenou a empresa  CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO 
CORRÊA S/A.  ao  pagamento,  à  reclamante,  do  valor  de  R$10.000,00  (dez  mil reais)  a  título  de 

2 De se observar a constatação, por meio de atestado médico, que a deficiência física da trabalhadora 
consiste em encurtamento do membro inferior maior que 4 cm, limitação física esta de conhecimento 
da empresa que, negligentemente, nada fez para adaptar seus veículos às condições da reclamante e de 
outros funcionários que passaram (e ainda podem passar) pela mesma situação.
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indenização por danos morais pelo não fornecimento de transporte adaptado a pessoa com deficiência, 
considerando o ato ilícito do ofensor, a culpa deste pelo dano, a lesão efetivamente sofrida pela vítima 
em decorrência do dano e o nexo causal entre o dano e a lesão. 

4.2 – Síntese da Reclamação Trabalhista de nº 0010864-85.2014.5.14.0004

O presente processo (DOC. 3 dos autos) versa sobre reclamatória ajuizada em 9 de setembro 
de 2014, na qual a reclamante, Maria do Carme Freire Chaves, aduz que foi admitida para trabalhar 
na empresa ora requerida, na data de 14 de março de 2012, para exercer a função de Escriturário I, 
tendo sido contratada com trabalhador PCD, sendo desligada da empresa na data de 24 de julho de 
2012.

Igualmente  ao  asseverado  na  reclamação  trabalhista  exposta  no  item  anterior,  alegou  a 
reclamante que, para exercer seu ofício na referida empresa,  utilizava-se de veículo fornecido pela 
reclamada – uma vez que residia na região central de Porto Velho/RO e seu posto de trabalho ficava na 
Usina de Jirau (localizada no Distrito de Nova Mutum) –, sendo que, durante todos os dias úteis da 
semana, percorria de ônibus o seguinte trajeto: Porto Velho – Jaci-Paraná – Nova Mutum – Estrada 
Para a Obra – Portaria – Rodoviária ou Terminal da Empresa dentro da obra – Local da Prestação 
do Serviço, com retorno em sentido inverso.

Requereu a inserção do cômputo do tempo para a realização de tal percurso em sua jornada 
trabalho, já que o fornecimento do transporte pela reclamada dava-se em função de a empresa estar 
situada em local de difícil acesso e não servido por transporte público,  já que,  conforme citado, o 
trajeto de Porto Velho até a portaria da Usina de Jirau, por meio do transporte fornecido pela empresa, 
demorava em torno de 1h30min para ir, e, igualmente, 1h30min para voltar.

Também  alegou  que  fez  o  aludido  trajeto  (Porto  Velho/Jirau)  durante  grande  parte  do 
período em  que  trabalhou  para  a  empresa  ora  requerida,  valendo-se  de  veículo  fornecido  pela 
reclamada  em  total  desconformidade  com a  lei,  uma  vez  que  não  era  devidamente  adaptado  às 
limitações físicas e funcionais dos trabalhadores PCD’s, o que lhe causava sérios constrangimentos.

Alegou que, o dia 20 de abril de 2012, retornava do trabalho em Jirau, no trajeto Jirau/Porto 
Velho, em ônibus fornecido pela empresa, sendo que, por volta das 18h25min, o ônibus (também da 
empresa) que estava logo à frente do veículo onde estava a reclamante colidiu com uma moto, parando 
abruptamente.

Ato contínuo, o motorista do ônibus em que a reclamante estava não conseguiu parar e colidiu 
com a traseira do ônibus anteriormente acidentado. O abalroamento lançou a reclamante contra o vidro 
do ônibus (o que separa os passageiros do motorista), visto que ela estava sentada na primeira poltrona. 
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Após bater no vidro, a reclamante caiu no assoalho e fraturou a coluna, sofrendo, a parir daí, mais 
complicações de saúde, máxime quanto ao agravamento da deficiência física que lhe era preexistente3.

Alegou  ainda  que  o  ônibus  em  que  estava  sendo  transportada  não  tinha  cinto  de 
segurança, o assento não estava na altura correta para o transporte de deficiente, a cadeira onde 
os passageiros sentavam era de fibra/plástico (enfim, não acolchoada, dura e lisa/escorregadia), e 
também, o degrau para acesso ao ônibus era bastante alto, sem adaptação ao transporte de PCD, 
o que gerou o agravamento, para a sua saúde, do sinistro ocorrido.

Sobre o tema,  concluiu o r.  Juízo,  ao julgar a demanda  (Num. 1ef6615 do DOC. 3),  que 
“[...]em suma, quer nos parecer evidente que, não obstante os cuidados relacionados com a segurança 
tomados pela Ré, algumas irregularidades ainda persistiam nos veículos que faziam os percursos casa-
trabalho e trabalho-casa com os empregados da CAMARGO CORREA.”

Acrescenta a decisão citada: “Além disso, é fato incontroverso nos autos que os ônibus não 
estavam adaptados para transportar pessoas com deficiência física, denominadas de PCD. Diante de 
todo o exposto, comprovado que os ônibus não estavam adaptados às condições da Reclamante, que é 
pessoa portadora de deficiência física, a indenização por danos morais é medida legal que se impõe.”

4.3 – Síntese da Reclamação Trabalhista de nº 0000630-98.2015.5.14.0007

O citado processo  (DOC. 4 dos autos), versa sobre reclamatória ajuizada em 6 de julho de 
2015, na qual a reclamante,  Maria Ines Santos de Souza, aduz que foi admitida para trabalhar na 
empresa ora requerida, na data de 3 de fevereiro de 2012, tendo sido contratada como trabalhadora 
PCD, sendo desligada da empresa causa na data de 14 de janeiro de 2013.

Também alegou a reclamante que, para exercer seu ofício na referida empresa, utilizava-se de 
veículo fornecido pela reclamada – já que, assim como nos casos supracitados, residia na região central 
de Porto Velho/RO e seu posto de trabalho ficava na Usina de  Jirau (localizada no Distrito de Nova 
Mutum) –, sendo  que, durante os dias úteis da semana, percorria de ônibus o seguinte trajeto: Porto 
Velho – Jaci-Paraná – Nova Mutum – Estrada Para a Obra – Portaria – Rodoviária ou Terminal da 
Empresa dentro da obra – Local da Prestação do Serviço, com retorno em sentido inverso.

3 De  se  observar  que  ficou  constatado,  por  meio  de  atestado  médico,  que  a deficiência  física  da 
trabalhadora  consiste  em escoliose  severa  em decorrência  de  encurtamento  congênito  no  membro 
inferior esquerdo, deficiência física esta de conhecimento da empresa que, negligentemente, nada fez 
para adaptar seus veículos às limitações físicas da reclamante e de outros funcionários que passaram (e 
ainda podem passar) pela mesma situação.
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Também alegou a reclamante que  fez o aludido trajeto (Porto Velho/Jirau), durante grande 
parte do período em que trabalhou para a empresa reclamada, valendo-se de veículo fornecido pela 
reclamada  em  total  desconformidade  com a  lei,  uma  vez  que  não  era  devidamente  adaptado  às 
limitações físicas e funcionais dos trabalhadores PCD’s.

Extrai-se da inicial que a reclamante sentia intensas dores quando tinha que subir ou 
descer  do  ônibus,  dada  a  ausência  de  plataforma  elevatória,  em  razão  das  suas  limitações 
funcionais em uma das pernas 4. Além disso, informou que sofria grave constrangimento nas filas 
para subir no ônibus quando, em razão das dificuldades de deambulação e da impossibilidade de  
permanecer em pé por longo período de tempo sem sofrer de intensas dores, utilizava-se do seu  
direito de preferência para reduzir o tempo de espera na fila.

Ao fazer uso desse direito,  alegou que os demais funcionários da reclamada, que também 
esperavam na baia no pátio da obra, faziam uma algazarra insultando a trabalhadora e os demais PCD's 
que a acompanhavam, protestando grosseiramente contra o uso de um direito legítimo por parte da 
obreira (preferência na ordem da fila), sem que a empresa coibisse tal atitude. 

4.4 Oitiva do trabalhador  Silvio Acacio

O trabalhador Silvio Acacio, pessoa com deficiência, acompanhado de sua inérprete Gliciana Deodato 
de Souza, confirmou a inexistência de transporte adaptado dentro da obra para levá-lo do alojamento 
ao canteiro.  Informou ainda a exigência da empresa de que ficasse alojado no local (Ata de audiência 
n. 1789.2014 – fls. 78-79 do DOC. 1):

"que trabalhava no controle das máquinas; que começou a trabalhar em fevereiro 
de  2012;  que  ficava  alojado  na  empresa;  que  desde  o  começo  do  trabalho 
permaneceu  no  alojamento;  que  vinha  aos  sábados  a  partir  das  17:00  horas, 
retornado à empresa na Segunda-Feira;  que não havia espaço destina a pessoas 
portadoras de necessidades especiais;  que o ônibus não era adaptado; que no 
ônibus não haviam pessoas com outras necessidades especiais, apenas pessoas 
com deficiência auditiva; que os motoristas eram alternados; que foi dispensado 
da empresa sob a  justificativa de que tinha muitas faltas,  todavia,  apresentou 
atestado médico e a secretária, da qual não recorda o nome, perdeu o atestado 
apresentado;  que  ficava  alojado  na  empresa  por  pedido  do  Chefe;  que  o 
encarregado falou que se ele não ficasse alojado seria dispensado; que, certa vez, 
perdeu o cartão de ponto, foi ao RH e lhe foi informado que levaria falta; que 

4 Nota-se que no ATESTADO DE PCD realizado pela Reclamada, através da Médica do Trabalho Dra. Patrícia Carloto,  
CRM/RO 3102, ficou constatada, por ocasião do ingresso da reclamante na empresa, que a deficiência física dela consistia  
em  ter  LUXAÇÃO  DE  QUADRIL DO  LADO  ESQUERDO,  COM  DIFICULDADE  DE  DEAMBULAÇÃO  (DOC. 
ANEXO).
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trabalhava  das  07:00  as  11:30  horas,  e  retornava  as  13:00  horas,  mas  tinha 
efetivamente apenas 30 (trinta) minutos, pois o restante do tempo era destinado 
para deslocamentos; que atualmente não está trabalhando."

4.5 Oitiva da trabalhadora Liliane Fandinho de Carvalho

Também foi ouvida a trabalhadora supraindicada, em razão de ter conhecimento da realidade do 
meio de transporte oferecido pela empresa. A ex-empregada, PCD, também confirmou a inexistência 
de transporte adaptado. Alegou, ainda, que preferiu ficar alojada no canteiro de obras, em razão da 
insuficiência de transporte fornecido pela empresa. Mas, ainda assim, o deslocamento dos alojamentos 
ao canteiro de obras também não contemplava transporte adaptado (Ata de audiência n. 1801.2014 – 
fls. 80-81 do DOC. 1):

"que trabalhou cerca de 03 anos e 06 meses na empresa na função de copeira; 
que ficou alojada durante todo o período contratual;  que só ia  para casa aos 
sábados,  retornando na  Segunda-feira;  que solicitou  para ficar  alojada pois  o 
ônibus  encontrava-se  sempre  lotado;  que  o  ônibus  era  velho;  que  não  havia 
espaço adaptado para pessoas com deficiência física; que não havia funcionários 
cadeirantes no ônibus que pegava; que atualmente não trabalha."

4.6 – Conclusões extraídas do material probatório acostado à inicial

Ao se compulsar os documentos constantes dos autos, bem como observando as razões de 
pedir das ações trabalhistas propostas por trabalhadores da empresa ora requerida – referentes a danos 
morais  ocorridos  no  mesmo  local  de  trabalho,  isto  é,  a  Usina  de  Jirau,  em  períodos  de  tempo 
semelhantes e decorrentes de uma mesma situação de fato (transporte inadequado de trabalhador PCD) 
–, tem-se de forma inequívoca que a empresa afronta direitos individuais indisponíveis e coletivos 
stricto sensu  dos trabalhadores PCD’s, fornecendo transporte aos seus empregados com deficiências 
físicas sem as adequações mínimas necessárias ao transporte de pessoas com deficiência.

Salta aos olhos o fato de que a empresa ora requerida tem total responsabilidade pela omissão 
em  oferecer  veículos  devidamente  adaptados  ao  transporte  de  trabalhadores  PCD’s,  devendo  a 
requerida reparar os constrangimentos e ofensas morais sofridas por tais trabalhadores, bem como se 
comprometer a transportar os seus trabalhadores PCD’s, seja na obra da Usina de Jirau (que, como e 
sabido consabido, já está em sua fase final), seja em qualquer outra obra ou empreendimento a ser  
realizador no âmbito do Estado do Acre e Rondônia, somente em veículos devidamente dotados de 
sistemas de acessibilidade,  sob pena  de perpetuação da segregação e  da discriminação que ora se 
insurge.
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Cabe observar, quanto ao ponto, a ementa de acórdão pertinente ao tema, proferido pelo E. 
TRT-14ª Região:

RECURSO OBREIRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.  ÔNIBUS 
NÃO  ADAPTADO  PARA PESSOA COM  DEFICIÊNCIA.  A partir  que  a 
reclamada oferece transporte aos seus empregados, ainda mais quando inexiste 
transporte público regular para o percurso,  o que faz com que o empregado 
utilize necessariamente aquele transporte, e diante da existência de empregados 
com deficiência, devem os veículos ser adaptados para também atendê-los e, 
assim, efetivar a inserção da PCD no mercado de trabalho. ATUALIZAÇÃO 
DOS DÉBITOS TRABALHISTAS. INPC. A declaração pelo Supremo Tribunal 
Federal,  na  ADI  nº  4357,  de  inconstitucionalidade  da  TR  como  fator  de 
atualização monetária, conduz ao entendimento de que a contar de 14 de março 
de  2013  deve  ser  aplicado  o  INPC  como  fator  de  correção  dos  débitos 
trabalhistas. Recurso parcialmente provido.5

Com efeito, é inaceitável que uma empresa do porte da ora requerida, que compõe o rol das 
empresas responsáveis pela construção de uma das maiores usinas hidroelétricas do país, não tenha 
contratado empresa de transportes com veículos adaptados aos trabalhadores PCD’s. 

Neste mesmo sentido, é inadmissível a justificativa dada pela empresa, como se extrai das 
contestações insertas nas reclamatórias trabalhistas acostadas aos autos, de que disponibiliza veículos 
em conformidade com a legislação pátria e que não teria a obrigação de fornecer transporte a seus 
trabalhadores, tampouco transporte com adaptações às pessoas com deficiência.

Isso porque, no momento em que a empresa requerida passa a oferecer transporte aos seus 
empregados,  ainda  mais  quando  inexiste  transporte  público  regular  para  o  percurso  e  diante  da 
existência de empregado com deficiência, devem os veículos serem adaptados para atender referidas 
pessoas e, assim, efetivar a inserção da PCD no mercado de trabalho.

Pensar o contrário seria tolher o direito dos obreiros PCD’s de se locomoverem livremente, 
fazendo-os depender da solidariedade dos demais empregados para preservar seu direito de ir e vir, fato 
que, certamente, cria constrangimentos dentro do empreendimento. 

No caso, houve violação ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, 
da CR), direito à liberdade, função social do trabalho e demais direitos constitucionalmente amparados.

5 TRT14, RO 0010864-79.2014.5.14.0006, Rel. Juiz Convocado Afrânio Viana Gonçalves, publicado 
em 25/09/2015. 
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Assim, a requerida comete ilícito ao não contratar empresa de transporte com frota de ônibus 
adaptado à pessoa com deficiência para atender seus empregados, o que está comprovado nos autos, 
subsistindo, portanto, o dever da reclamada em indenizar, conforme art. 186 e 927 do Código Civil,

Desse  modo,  com  a  persistência  da  conduta  ilícita  da  ré,  que  insiste  em descumprir  os 
princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, igualdade material 
e não discriminação, não resta ao Ministério Público do Trabalho outra alternativa a não ser propor a 
presente Ação Civil Pública com o intuito de corrigir a sobredita lesão metaindividual trabalhista e 
adequar a conduta patronal aos ditames Constitucionais.

5 – NATUREZA DA TUTELA QUE SE PRETENDE OBTER

5.1 – Tutela Inibitória

O Ministério Público atua, na presente ação, em defesa dos interesses difusos e coletivos, tanto 
dos  trabalhadores  com  deficiências  físicas  que  colocam  sua  energia  psicofísica  à  disposição  do 
empreendimento da ré situado na Usina de Jirau (direitos coletivos stricto sensu), quanto do conjunto 
indeterminado e indeterminável de trabalhadores PCD’s que potencialmente seja candidato a um posto 
de trabalho em algum dos empreendimentos da empresa (direitos difusos), em especial nos Estados de 
Rondônia e Acre, tudo, consoante o CDC, em seu artigo 81, incisos I e II.

Para  a  proteção  desses  direitos,  busca-se  a  tutela  preventiva,  materializada  através  da 
imposição de obrigações de fazer e não fazer.

A tutela inibitória, veiculada como tutela preventiva, visa a evitar o ilícito, razão pela qual se 
busca a antecipação à sua prática, ao contrário da tutela tradicional, meramente reparadora.

Quando se pensa em tutela inibitória, imagina-se uma tutela que tem por fim impedir a prática, 
a  continuação  ou  a  repetição  do  ilícito,  e  não  uma  tutela  dirigida  à  reparação  do  dano.  Sua 
materialização  se  dá  através  de  uma  decisão  ou  sentença  que  impõe  um não  fazer  ou  um fazer, 
conforme a conduta ilícita temida seja de natureza comissiva ou omissiva6. A respeito desta espécie de 
tutela jurisdicional, cumpre transcrever excertos da obra do professor Luiz Guilherme Marinoni, que 
averba com maestria: 

A  tutela  inibitória,  configurando-se  como  tutela  preventiva,  visa  a 
prevenir o ilícito, culminando por apresentar-se, assim, como uma tutela 
anterior  à sua prática,  e não como uma tutela  voltada para o passado, 

6 Cf. MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória. São Paulo: RT, 2003. Págs. 26/29.
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como  a  tradicional  tutela  ressarcitória.  Quando  se  pensa  em  tutela 
inibitória,  imagina-se uma tutela  que tem por fim impedir a prática,  a 
continuação  ou  a  repetição  do  ilícito,  e  não  uma  tutela  dirigida  à 
reparação do dano. Portanto, o problema da tutela inibitória é a prevenção 
da prática, da continuação ou da repetição do ilícito, enquanto  o da tutela 
ressarcitória  é  saber  quem  deve  suportar  o  custo  do  dano, 
independentemente do fato de o dano ressarcível ter sido produzido ou 
não com culpa.” (pág. 26) 

“[...] é melhor prevenir do que ressarcir, o que equivale a dizer que no 
confronto  entre  a  tutela  preventiva  e  a  tutela  ressarcitória  deve-se dar 
preferência à primeira.” (pág. 28) 

“A  tutela  inibitória  é  caracterizada  por  ser  voltada  para  o  futuro, 
independentemente  de  estar  sendo  dirigida  a  impedir  a  prática,  a 
continuação ou a repetição do ilícito. Note-se, com efeito, que a inibitória, 
ainda que empenhada apenas em fazer cessar ou ilícito ou impedir a sua 
repetição,  não  perde  a  sua  natureza  preventiva,  pois  não  tem por  fim 
reintegrar ou reparar o direito violado.” (págs. 28/29) 

“A inibitória funciona, basicamente, através de uma decisão ou sentença 
que impõe um não fazer ou um fazer, conforme a conduta ilícita temida 
seja de natureza comissiva ou omissiva. Este fazer ou não fazer deve ser 
imposto  sob  pena  de  multa,  o  que  permite  identificar  o  fundamento 
normativo-processual desta tutela nos arts. 461 do CPC e 84 do CDC.” 
(pág. 29) 

“Já  o  fundamento  maior  da  inibitória,  ou  seja,  a  base  de  uma  tutela 
preventiva geral, encontra-se – como será melhor explicado mais tarde – 
na própria Constituição da República,  precisamente no art.  5º,  XXXV, 
que estabelece que “a lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça a direito”. (pág. 30) 

“[...]  a  tutela  inibitória  não  deve  ser  compreendida  como  uma  tutela 
contra a probabilidade do dano, mas sim como uma tutela contra o perigo 
da prática, da continuação ou da repetição do ilícito, compreendido como 
ato contrário ao direito que prescinde da configuração do dano.” (pág. 
36)” (MARINONI, Luiz Guilherme, Tutela Inibitória, Editora Revista dos 
Tribunais, São Paulo, 1998). 
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O art. 3º da Lei n. 7.347/85, ao destacar que “a ação civil poderá ter por objeto a condenação 
em  dinheiro  ou  o  cumprimento  de  obrigação  de  fazer  ou  não  fazer”,  conferiu  expressamente  a 
possibilidade de se postular a tutela inibitória em sede de ação civil pública. 

Na hipótese dos autos, a tutela inibitória está consubstanciada nos pedidos de imposição de 
obrigações de fazer e de não fazer em face do acionado. Tais pedidos 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, 
como em todas as suas obras, atuais e futuras. 

Trata-se de tutela voltada para o futuro, com a finalidade de corrigir as condutas ilícitas atuais 
e impedir a reiteração das mesmas em momentos posteriores. As obrigações de fazer e não fazer ao 
final postuladas não possuem prazo final para serem exigidas, devendo ser cumpridas pela ré enquanto 
a mesma existir e praticar atividade econômica. Até porque todos os pedidos deste jaez formulados 
estão expressamente fundados em lei, cujas disposições devem ser observadas a todo o momento pelos 
empregadores.

Não merece prevalecer, diante das características da tutela inibitória, eventual alegação de que 
a  obra  da  Usina  de  Jirau  já  se  encerrou.  Como tal  tutela  visa  a  evitar  a  prática,  continuação  ou 
reiteração de um ilícito  verificado,  o provimento jurisdicional  que acolher  os  pedidos  servirá  para 
impedir que o empregador volte a cometer os mesmos atos.

No caso dos autos, a conduta da empresa ré se mostra mais grave ainda, pois, embora ciente de 
seu ilícito,  concernente no não oferecimento de veículo adaptado, a requerida insiste em manter-se 
alheia aos direitos conferidos aos trabalhadores PCD’s, ao defender sua inação sob o pífio argumento 
de que não teria obrigação jurídica de fornecer transporte coletivo aos seus trabalhadores. Assim, se 
demonstra que as normas legais existentes e a autuação pela fiscalização do trabalho não está sendo 
suficiente para que a ré adeque a sua conduta ao que dispõe a legislação trabalhista.

São perfeitamente possíveis de serem formulados, pelas razões acima expostas, os pedidos de 
imposição de obrigações de fazer e de não fazer elencados no rol de pedidos da presente ação, bem 
como as  cominações  requeridas  de  imposição  de  multas  para  os  casos  de  inadimplemento  de  tais 
obrigações. A este respeito, os §§ 4º dos arts. 84 do CDC e 461 do CPC, que possuem idêntica redação, 
autorizam expressamente a imposição de multas pelo magistrado:

Art.  84 DO CDC: [...]  § 4° O juiz poderá,  na hipótese do § 3° ou na 
sentença,  impor  multa  diária  ao  réu,  independentemente  de pedido do 
autor,  se  for  suficiente  ou compatível  com a obrigação,  fixando prazo 
razoável para o cumprimento do preceito. 
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Art.  461 DO CPC: [...]  § 4º O juiz poderá,  na hipótese do parágrafo 
anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente 
de pedido do autor,  se for suficiente ou compatível com a obrigação, 
fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito.  (Incluído 
pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994). 

Importante  frisar que o direito  ambiental,  em todos os seus aspectos,  inclusive laboral,  se 
assenta no princípio da prevenção. É o direito que não se contenta em reprimir o dano, vez que este se 
mostra  na  maioria  das  vezes  irreparável.  Prevenir  a  ocorrência  de  danos  ambientais,  no  caso, 
ambientais  laborais  é  o  principal  objetivo  da  proteção  ao  meio  ambiente  do  trabalho  sadio  e 
equilibrado,  sendo a  prevenção  da  discriminação e  da  segregação em face  dos  trabalhadores  com 
deficiências físicas um desdobramento lógico desse direito.  

Tal princípio também restou positivado no art. 225 da Constituição Federal que dispõe que 
“cabe ao Poder Público e à coletividade o dever de defesa e preservação do meio ambiente”, no qual, 
está inserido evidentemente o do trabalho. Daí decorre o dever que toda a atividade empresarial tem de 
aplicar as medidas mais eficazes para impedir que a ameaça de ocorrência de lesão se concretize, tendo 
em vista que a materialização do dano se torna, na maioria das vezes, irreversível.

Pretende-se, pois, com esta ação, tornar concretos os fundamentos do Estado Democrático de 
Direito, assentados na dignidade da pessoa humana, no valor social do trabalho e da livre iniciativa 
(art.  1º, III e IV); os direitos fundamentais individuais à  vida, igualdade e à segurança  (art.  5°, 
“caput”);  os  direitos  fundamentais  sociais  à  saúde  e  novamente  à  segurança  (art.  6°,  “caput”);  o 
direito social dos trabalhadores à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 
saúde, higiene e segurança (art. 7°, XII), o direito à valorização do trabalho humano digno (art. 170, 
“caput”, que trata da Ordem Econômica), impedindo a continuidade das condutas lesivas, exigindo 
que a ré disponibilize veículos adaptados ao transporte de todos os seus trabalhadores, inclusive os 
PCD’s, para que, assim, sejam adotadas todas as medidas de segurança adequadas à prevenção dos 
riscos e garantia de um meio ambiente sadio e equilibrado aos seus empregados.

A  tutela  pretendida  também  visa  à  garantia  dos  princípios  dispostos  na   Convenção 
Internacional  sobre  os  Direitos  das  Pessoas  com  Deficiência,  consistentes  no  (a)  respeito  pela 
dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e 
a  independência  das  pessoas;  (b)  A  não-discriminação;  (c)  A  plena  e  efetiva  participação  e 
inclusão na sociedade; (d) O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência 
como parte da diversidade humana e da humanidade; (e) A igualdade de oportunidades; (f) A 
acessibilidade; (g) A igualdade entre o homem e a mulher. 

Como o provimento vindicado na inicial  é  de cunho preventivo,  se projeta  para o futuro. 
Assim sendo, o âmbito coletivo da demanda não se situa no descumprimento passado, o qual somente 
serve para indicar a ocorrência do ilícito, um dos pressupostos da tutela inibitória, e sim no potencial 
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da mesma ilicitude vir a ocorrer com todos os atuais e futuros trabalhadores da empresa. Ou seja, 
não há que se aguardar que a irregularidade venha a se espalhar ou generalizar,  justamente 
porque o objeto da ação é impedir que isso ocorra. A propósito, a moderna doutrina italiana, ao 
tratar do tema, deixa claro que a tutela inibitória tem por fim prevenir o ilícito, e não o dano7

Este fazer ou não fazer deve ser imposto sob pena de multa, o que permite identificar como 
seu  fundamento  normativo-processual  os  artigos  461,  do  CPC,  e  84,  do  CDC,  conforme  já 
demonstrado, sem prejuízo do seu fundamento maior, a base de uma tutela preventiva geral, encontrado 
na própria Constituição da República, precisamente no art. 5º, XXXV, que estabelece que a lei não 
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 

Não se pode fechar os olhos para a situação fática apresentada. A demonstração de violação ao 
ordenamento jurídico é evidente.

Objetiva principalmente o Ministério Público, que sejam impostas à ré, por sentença judicial,  
obrigações de fazer e não fazer referentes aos dispositivos violados da ordem jurídica pátria;  mais 
especificamente, impor à ré que modifique a situação de seu meio ambiente laboral, no que concerne ao 
transporte  de  trabalhadores  PCD’s  de  modo  a  assim  evitar  lesões  à  saúde  e  segurança  de  seus 
empregados.

5.2 – DA TUTELA REPARATÓRIA

5.2.1 Do Dano Moral Coletivo

Igualmente,  além da tutela  inibitória  objetivada,  destinada,  como visto,  a  tutelar  situações 
futuras, deve-se buscar a devida reparação aos danos já causados à coletividade.

Dada  a  novidade  do conceito  de  DANO MORAL COLETIVO,  convém socorrer-nos  dos 
ensinamentos do doutrinador Carlos Alberto Bittar Filho, profundo estudioso do tema:

“Dano moral  coletivo  é  a  injusta  lesão  da  esfera  moral  de uma dada 
comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo 
de  valores  coletivos.  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 

7 cf. MARINONI, idem, ibidem, pág. 29/37 passim.
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dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto 
imaterial.”8

Nessa ordem de ideias, importa ressaltar que nosso legislador constituinte inseriu, no 
Título  I  da  atual  Constituição  pátria,  diversos  princípios  e  objetivos  fundamentais  de  nosso  país, 
conforme elencados nos arts. 1º e 3º da referida Carta, buscando alcançar os seguintes fundamentos: a 
cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; e como 
objetivos, pautou construir uma sociedade livre, justa e solidária; erradicar a pobreza e a marginalização 
e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconceito de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E, no Título II, arts. 5º ao 17, cuidou 
de definir os Direitos e Garantias Fundamentais, sendo de se destacar os direitos e garantias previstos 
nos Capítulos I e II, que tratam, respectivamente, dos direitos e deveres individuais e coletivos e dos 
direitos sociais, que expressam os valores individuais e coletivos que os constituintes reconheceram 
como de grande relevância para a sociedade, inserindo-os na Lei Fundamental do País.

E, é exatamente na esteira desta ordem social que o Direito do Trabalho se ergue, buscando 
garantir aos trabalhadores a consecução das garantias e dos direitos a que fazem jus, em decorrência da 
função social que desempenham. Neste sentido, de incontestável clareza a lição de Plá Rodriguez, in  
verbis:

“O contrato de trabalho não cria somente direitos e obrigações de ordem 
exclusivamente patrimonial,  mas também pessoal.  Cria,  de outro lado, 
uma relação estável e continuada, na qual se exige a confiança recíproca 
em múltiplos planos, em direções opostas e, sobretudo, por um período 
prolongado  de  tempo.  Para  o  cumprimento  destas  obrigações  e  a 
adequada  manutenção  dessas  relações,  torna-se  importantíssimo  que 
ambas as partes atuem de boa-fé. Por isso dizemos que a justificação e a 
aplicação  deste  princípio  tem  um  significado,  uma  duração  e  uma 
necessidade  muito  superiores  às  que  podem  ter  em  contratos  que  se 
esgotam em um intercâmbio  único  de prestações  ou em uma simples 
correspondência de prestações materiais.”9

E, citando texto de Pérez Botija, in Curso de Derecho del Trabajo, Madri, 1948, p. 176, o autor 
conclui:

8 Cf. artigo publicado na Revista de Direito do Consumidor n° 12, out/dez-94, pp. 45/61, Ed. Revista 
dos Tribunais.

9 Cf. Américo Plá Rodrigues in Princípios de Direito do Trabalho, tradução de Wagner D. Giglio, São 
Paulo, LTr, 1978, p. 272
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“A relação de trabalho não é um negócio circunstancial, nem uma fugaz 
transação  mercantil,  mas  contém  vínculos  sociológicos  pessoais  e 
permanentes.  Ainda  que  originada  de  um  fato  econômico,  não  pode 
resumir-se  em direitos  e  deveres  patrimoniais;  coexistem vínculos  de 
ordem moral e espiritual que, em uma moderna concepção de trabalho, 
não devemos desconhecer.”

O novel conceito de dano moral coletivo, a que se alude, provém da teoria dos danos coletivos 
que,  segundo Caio Mário da Silva Pereira,  in  Responsabilidade Civil,  Ed. Forense,  1991,  “podem 
revestir  formas  ou  expressões  variadas:  danos  a  toda  uma  coletividade,  ou  aos  indivíduos  
integrantes de uma comunidade, ou danos causados a uma pessoa jurídica, com reflexo nos seus  
membros componentes”.

Na ótica de Carlos Alberto Bittar Filho, op. cit.,  “dessas definições exsurgem os fios mais  
importantes na composição do tecido da coletividade: os valores. Resultam eles, em última instância,  
da amplificação, por assim dizer, dos valores dos indivíduos componentes da coletividade. Assim como  
cada indivíduo tem sua carga de valores, também a comunidade, por ser um conjunto de indivíduos,  
tem uma dimensão ética.  Mas é essencial que se assevere que a citada amplificação desatrela os  
valores coletivos das pessoas integrantes da comunidade quando individualmente consideradas. Os  
valores  coletivos,  pois,  dizem  respeito  à  comunidade  como  um  todo,  independentemente  de  suas  
partes”.

Assim, sendo os valores coletivos fruto da amplificação dos valores dos indivíduos, a ofensa 
àqueles certamente terá repercussão sobre os indivíduos integrantes da comunidade ou coletividade 
lesada.  Tal  repercussão  pressupõe  o  dano  coletivo,  na  medida  em  que  os  interesses  coletivos 
apresentam-se como síntese dos interesses individuais, expurgados de seu conteúdo egoístico.

Neste  diapasão,  o  dano  moral  coletivo  desponta  como  sendo  a  violação  em  dimensão 
transindividual dos direitos da personalidade. Se o particular sofre uma dor psíquica ou passa por uma 
situação vexatória, a coletividade, vítima de dano moral, sofre de desapreço, descrença em relação ao 
poder público e à ordem jurídica. Padece a coletividade de intranqüilidade e insegurança.

Ora, consoante já restou demonstrado, a ré descumpriu de forma generalizada a legislação 
trabalhista, pautando sua conduta por graves e deliberados atos ilícitos, os quais podem ser resumidos 
na ausência de observância a normas básicas de saúde e segurança do trabalho.

Certamente,  tais condutas violam interesses e direitos juridicamente relevantes para toda a 
sociedade, configurando DANO MORAL COLETIVO, com repercussão não só sobre os trabalhadores 
diretamente envolvidos, como sobre toda a sociedade, aviltada em seus valores sociais, cabendo, então, 
falar-se em LESÃO A INTERESSES METAINDIVIDUAIS, em todas as suas modalidades.
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No criterioso mister de rechaçar qualquer óbice aos pleitos coletivos, esclarece Hugo Nigro 
Mazzilli, in A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo, RT, 1988, SP, que, com a edição do Código de 
Defesa do Consumidor, ampliou-se o campo de abrangência da Lei nº 7.347/85, pois  “seus arts. 83,  
110 e 117 permitiram, às expressas, a defesa de qualquer outro interesse difuso ou coletivo, por meio  
da ação civil pública”. E acrescenta o autor:

“Atualmente inexiste, portanto, sistema de taxatividade para a defesa de 
interesses  difusos  e  coletivos.  Além  das  hipóteses  já  expressamente 
previstas  em lei  para  tutela  judicial  desses  interesses  (defesa do meio 
ambiente,  do  consumidor,  do  patrimônio  cultural,  das  crianças  e 
adolescentes,  das  pessoas  portadoras  de  deficiência,  dos  investidores 
lesados no mercado de valores mobiliários, de interesses ligados à defesa 
da ordem econômica) – qualquer outro interesse difuso ou coletivo pode 
ser defendido em juízo, seja pelo Ministério Público, seja pelos demais 
legitimados  do  art.  5º  da  Lei  nº  7.347/85 e  do art.  82  do Código do 
Consumidor.”

No campo do dano moral, a teoria da responsabilidade civil aplica-se mediante a imposição de 
indenizações que têm dupla função: punitiva para o infrator e compensatória para o lesado, seja na 
seara das ações individuais ou coletivas.

Nestas, a doutrina e jurisprudência conferem também às indenizações um caráter preventivo-
pedagógico;  na  medida  em  que  tem  cabimento  a  indenização  pelo  simples  fato  da  violação  aos 
interesses  meta-individuais  ter  potencializado a configuração do dano,  isto é,  pune-se preventiva e 
pedagogicamente o infrator daqueles interesses, pelo dano potencial a que deu causa.

Ocorrido o dano moral coletivo ou difuso na relação de emprego, forma-se,  ope legis, uma 
relação jurídica obrigacional, assim alinhada – sujeito ativo: a coletividade de trabalhadores lesada, que 
deve estar representada pelo ente exponencial portador adequado dos interesses lesados (sindicatos e/ou 
MPT);  sujeito  passivo:  o empregador,  causador  do dano,  que tem o dever  de reparação;  objeto:  a  
reparação, que pode ser de natureza não pecuniária (adequação da conduta do infrator às exigências 
legais,  mediante  a  condenação  em  obrigações  de  fazer  ou  de  não  fazer,  já  aludidas  no  item 
antecedente),  ou  pecuniária  (condenação  ao  pagamento  de  indenização  reversível  a  fundo  de 
recomposição dos bens lesados).

Portanto, com a presente a ação, busca-se a compensação pelo dano moral difuso e coletivo, 
com reflexo  sobre  os  valores  difusos  e  coletivos  social  e  juridicamente  relevantes,  decorrente  da 
violação de interesses coletivos e difusos tutelados pela ordem jurídica vigente, previstas nos artigos 1º, 
IV e 13 da Lei 7.347/85.
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Destaque-se que a reparação pelas lesões a interesses difusos e que afetam toda a sociedade, 
não se confundem com as eventuais reparações individuais que venham a ser impostas às rés; sendo 
inadmissível que o montante pecuniário relativo à indenização genérica aqui mencionada seja deduzido 
de condenações judiciais que venham a imputar reparação individual pelo dano causado a alguém, por 
idênticos fatos. De igual forma, a indenização genérica aqui acordada não quita, nem parcialmente, 
nem  muito  menos,  integralmente,  qualquer  indenização  conferida,  ou  a  conferir,  aos  lesados 
efetivamente, pelos mesmos danos e fatos correlatos.

A reparação genérica provém de uma visão mais  socializante do Direito,  sustentada pelos 
juristas  modernos,  em  que  se  busca  ressaltar  o  caráter  transindividual  de  determinados  valores, 
fundamentais para a organização social e o bem comum.

Neste sentido,  tal  reparação é  devida,  não  só pela  dificuldade de se reconstituir  o  mal  já 
impingido à coletividade, mas também, por já ter ocorrido a transgressão ao Ordenamento Jurídico 
vigente.

Com efeito,  a  coletividade  de  trabalhadores  ora representada  faz  jus  à reparação do dano 
coletivo de que foi vítima, através de indenização pecuniária que deverá ter efeito punitivo de forma a 
inibir a prática de condutas do jaez declinado nesta ação.

Os  valores  da  condenação  in  pecúnia,  relativos  ao  ressarcimento  dos  danos  causados  a 
interesses  coletivos  e  difusos,  objeto  desta  ação  civil  pública,  devem  ser  revertidos  a  um  fundo 
destinado à reconstituição dos bens lesados, conforme previsto no artigo 13 da Lei n.º 7.347/85:

“Art.  13.  Havendo condenação em dinheiro,  a  indenização  pelo  dano 
causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por 
Conselhos  Estaduais  de que  participarão  necessariamente  o  Ministério 
Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados 
à reconstituição dos bens lesados.”

No caso da defesa de interesses coletivos e difusos na área trabalhista, deve-se buscar um 
fundo compatível com o interesse lesado. Nesse sentido, a indenização postulada em juízo através da 
ação civil pública de natureza trabalhista, bem como a possível multa imposta pelo descumprimento da 
sentença nela prolatada, deve reverter em favor do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), instituído 
justamente para proteger o trabalhador contra os males do desemprego.

O FAT foi criado pela Lei n.º 7.998/90 para o custeio do seguro-desemprego (artigo 10), tendo 
como principais receitas as contribuições do PIS/PASEP e as multas aplicadas aos contribuintes ou 
àqueles que desobedecerem a legislação incidente (artigos 11 e 25). Assim sendo, a destinação ao FAT 
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das indenizações postuladas em ação civil  pública de natureza trabalhista  propicia,  de forma mais 
adequada, a reparação dos danos difusos e coletivos causados a trabalhadores.

Para fins de fixação do quantum respectivo, merece destaque, no presente caso, a gravidade da 
conduta e a necessidade de que a reparação fixada seja de tal monta, de modo a surtir efeito pedagógico 
no infrator. Ressalte-se que esse caráter é extremamente necessário no presente caso, em face da clara 
predisposição  da  ré  de  se  manter  violando o  direito  à  vida,  à  saúde e  à  segurança,  bem como a  
dignidade dos trabalhadores, em afronta aos conceitos de moralidade e dignidade coletivos.

Nesse sentido, a doutrina de José Rubens Morato Leite:

“Compete, pois, ao Poder Judiciário a importante tarefa de transplantar 
para  a  prática  do  disposto  na  Constituição  Federal  e  na  legislação 
ordinária  acerca  do  dano  extrapatrimonial  ambiental.  Somente  com a 
reiteração  dos  pronunciamentos  dos  Tribunais  no  tocante  à 
responsabilização civil dos causadores de danos ao meio ambiente, é que 
se atingirá efetivamente o idealizado pelo legislador. E somente assim é 
que se poderá amenizar os efetivos prejuízos a valores equiparados à 
dor  causados  à  coletividade,  por  ofensa  à  qualidade  de  vida,  ao 
mesmo tempo em que se impõe ao causador da lesão uma sanção pelo 
mal praticado, além de servir para desestimulá-lo a repetir a lesão 
ambiental” 10 Grifo nosso.

Frise-se que situações como a da empresa reclamada causam intensa dor e repulsa à sociedade 
brasileira,  ao frustrar  suas  legítimas expectativas  de eliminar  as  formas de  exploração do trabalho 
humano que não respeitem o patamar civilizatório mínimo, destinado à preservação da Dignidade da 
Pessoa Humana em geral, e do trabalhador em particular, tudo, conforme já referido linhas atrás, ao se 
endereçar o embasamento conceitual da figura jurídica do dano moral coletivo.

Ressalta-se, por oportuno, que somente com a condenação no pagamento de indenização pelos 
danos de natureza coletiva e difusa causados é que os maus empregadores passarão a respeitar a ordem 
jurídica  vigente  e  os  direitos  dos  trabalhadores.  Do  contrário,  continuará  sendo  manifestamente 
vantajoso descumprir  a  lei  e  somente  após ser  acionado judicialmente,  por  alguns deles,  pagar  os 
direitos trabalhistas, ainda assim após a longa tramitação do processo ou senão por meio de acordo, em 
valores infinitamente inferiores aos devidos.

10 In  “Dano ambiental: do individual ao coletivo, extrapatrimonial”; 2ª ed., São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 304.
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5.2.1.1 Da capacidade financeira da empresa ré

Em relação ao quantum debeatur do dano moral coletivo, a doutrina e jurisprudência têm se 
valido de alguns parâmetros, que passamos a comentar.

A  responsabilização  na  hipótese  de  dano  moral  coletivo  não  tem  apenas  função 
compensatória,  ante a impossibilidade de ressarcir algo que não tem equivalência econômica, mas 
adota também um caráter sancionatório-punitivo.

Acentue-se ainda o caráter preventivo da reparação, que possui, também, o escopo de evitar 
que outras infrações de impacto coletivo continuem a ocorrer.

Convém, para que seja estabelecido um parâmetro financeiro à fixação do dever de reparação, 
que  seja  analisada  a  capacidade  econômica  da  empresa  ré,  cujos  dados  estão  inteiramente 
disponibilizados em sua página na internet (http://www.camargocorrea.com.br/grupo-camargo-correa). 
A respeito da empresa, eis sua auto-descrição:

Grupo Camargo Corrêa

Um  dos  maiores  conglomerados  empresariais  privados  do  Brasil,  o  Grupo 
Camargo Corrêa tem presença marcante em diferentes e importantes setores da 
economia,  com ênfase  em infraestrutura  e  indústria.  Atua  em engenharia  e 
construção,  cimento,  concessões  de  energia  e  de  transporte  e  mobilidade 
urbana,  vestuário  e  calçados,  incorporação imobiliária,  denim e workwear  e 
indústria naval e offshore.

Fundado em 1939, iniciou suas atividades como uma pequena prestadora de 
serviços para a construção civil,  a Camargo, Corrêa & Companhia Limitada, 
Engenheiros e Construtora. Administrado pela holding Camargo Corrêa S.A., 
de  capital  fechado  e  controle  familiar,  encerrou  o  ano  de  2014,  quando 
completou 75 anos de existência, com operações em presença em 22 países, 
cerca de 52 mil funcionários e receita líquida de R$ 26,0 bilhões, constituindo 
um portfólio equilibrado com atuação em diversos segmentos.

Os negócios de cimento, que com a aquisição da Cimpor passaram a representar 
o maior segmento de atuação do Grupo, estão reunidos na holding InterCement, 
que  se  posiciona  entre  os  dez  maiores  produtores  internacionais.  Opera  40 
fábricas em oito países, na América do Sul, Europa e África: Brasil, Argentina e 
Paraguai; Portugal e Cabo Verde; Egito, Moçambique e África do Sul. Por meio 
da criação de parcerias sustentáveis com comunidades, clientes e fornecedores, 

http://www.direcional.com.br/
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investe em inovação e tem paixão pelo atendimento aos clientes para alcançar 
um lugar entre as cinco empresas mais rentáveis do setor no mundo.

Em concessões de energia, atua por meio da CPFL Energia, uma das maiores 
empresas do setor elétrico brasileiro. O Grupo participa como acionista privado 
de referência no bloco de controle da empresa, com participação de 24,4% do 
capital.  A CPFL Energia é líder brasileira no segmento de distribuição,  com 
cerca de 13% de participação e 7,4 milhões de clientes. Em geração de energia, 
opera empreendimentos que somam 3.127 MW de capacidade, sendo a maior 
do Brasil em fontes renováveis. Atua ainda em comercialização, serviços e em 
projetos de eficiência energética para clientes empresariais.

A presença em concessões de transportes e mobilidade se dá por meio da CCR, 
uma das maiores concessionárias de rodovias do mundo e a maior operadora 
privada da América Latina em sistemas de transporte intermodal, mobilidade 
urbana e serviços. A companhia detém concessões de estradas, aeroportos no 
Brasil e no exterior, linhas de metrô e do sistema de barcas que liga as cidades 
do Rio de Janeiro e de Niterói.

Empreendimentos  complexos  e  de  grande  porte  caracterizam  as  obras 
executadas  pela  Construtora  Camargo  Corrêa.  Com atuação  no  Brasil  e  no 
exterior, especialmente em países da América Latina, tem participação relevante 
nos maiores projetos de infraestrutura atualmente em execução nos mercados 
em  que  está  presente,  como  usinas  hidrelétricas,  rodovias,  pontes,  metrô, 
saneamento, ferrovias e obras viárias urbanas, entre outras.

A Alpargatas é a empresa do segmento de Vestuário e Calçados, em que produz, 
comercializa e gerencia marcas líderes e desejadas pelos consumidores, como 
Osklen,  Mizuno,  Topper,  Timberland  e  Havaianas,  a  marca  brasileira  mais 
conhecida no mundo.

A Santista S.A. é líder mundial na produção de denim no segmento premium. 
Com fábricas no Brasil e na Argentina, a empresa também opera no segmento 
de vestuário profissional.

Em incorporação imobiliária, os negócios são executados pela Camargo Corrêa 
Desenvolvimento  Imobiliário  (CCDI),  que  centraliza  atuação  em 
empreendimentos  residenciais  de  alto  padrão,  prédios  corporativos  AAA e 
infraestrutura logística. No segmento econômico, a HM Engenharia é uma das 
principais  empresas  que  desenvolve  o  programa  Minha  Casa,  Minha  Vida, 
subsidiado pelo governo federal para famílias de baixa renda.
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Na indústria naval e offshore, participa do Estaleiro Atlântico Sul, o maior e 
mais moderno do Hemisfério Sul, instalado em Ipojuca (PE), com capacidade 
de processamento de 160 mil toneladas de aço por ano.

No que respeita especificamente à Construtora Camargo Corrêa, um dos segmentos do aludido 
grupo econômico, extrai-se de seu sítio virtual (http://www.construtoracamargocorrea.com.br/) que:

A Construtora  Camargo Corrêa tem atuação diversificada,  de hidrelétricas  a 
portos,  de  rodovias  a  plantas  industriais.  Suas  unidades  de  negócio  estão 
preparadas para atender aos mais exigentes clientes, privilegiando projetos de 
alta  complexidade  de  engenharia  e  logística,  de  grande  porte  e  que  exijam 
elevado grau de especialização.

A companhia  é líder mundial na construção de hidrelétricas e tem posição de 
destaque nos segmentos industrial (mineração), óleo e gás, rodoviário, portuário 
e  saneamento,  entre  outros.  Além de  atuar  como prestadora  de  serviços  de 
qualidade  reconhecida  internacionalmente,  também  desenvolve  e  participa 
como acionista de projetos estruturantes.

Abaixo, conheça um pouco mais sobre as nossas áreas de atuação.

Segmentos de atuação:

Energia:

A Construtora Camargo Corrêa é referência no setor de Energia no país e no 
exterior. Só no Brasil mais de 50% de todo o parque gerador a partir de fontes 
hídricas  tem sua  participação.  Além disso,  é  reconhecida  como a  maior  na 
construção  de  hidrelétricas.  

No portfólio da construtora há o registro de:

• 35 usinas hidrelétricas concluídas;

• Mais de 65.000MW de potência instalada;

• Sete usinas termelétricas;

http://www.construtoracamargocorrea.com.br/
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•  Uma usina nuclear. 

A  Construtora  Camargo  Corrêa  participou  de  quatro  das  cinco  maiores 
hidrelétricas do mundo: Itaipu (a  segunda maior  do mundo),  Belo Monte (a 
terceira),  Guri,  na  Venezuela  (a  quarta),  e  Tucuruí  (a  quinta).  

Óleo e gás:

No setor de Óleo e Gás, a Camargo Corrêa implantou importantes refinarias e 
gasodutos. 

Além isso, a Camargo corrêa tem como premissa atuar em todas as etapas da 
cadeia  de  negócios  e  oferecer  soluções  para  a  implantação  de  redes  de 
distribução de óleo  e  gás  naturais  e  unidades  de beneficiação de petróleo e 
derivados. 

Infraestrutura:

A Construtora Camargo Corrêa é referência em projetos de grande porte e alta 
complexidade. Na área de Infraestrutura, assina marcos estratégicos nos mais 
diversos  setores  com  projetos  essenciais  para  o  desenvolvimento  do  país.  

Entre eles, a ponte Rio-Niterói; os aeroportos de Cumbica, Brasília e Manaus; 
as  Rodovias  Castelo  Branco  e  Imigrantes;  o  Metrô  de  São  Paulo  –  com 
pioneirismo tecnológico na utilização de equipamentos diferenciados; além do 
Rodoanel  de São Paulo e  a  Ponte do Rio Negro – maior  ponte estaiada do 
Brasil.  

As  obras  de  Infraestrutura  da  Camargo  Corrêa  em  números:

• 10 aeroportos (sendo três bases militares)

• Três grandes portos

• 1.300 km de ferrovias

• 2.500 km de ruas e rodovias

• 112 km de metrô
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• 180 pontes

• Um estaleiro

Indústria:

No  segmento  industrial,  a  Construtora  Camargo  Corrêa  atua  nas  áreas  de 
metalurgia,  mineração  e  concentração  de  minérios  e  indústrias  de  base,  no 
Brasil  e  no  exterior.  Entre  os  projetos,  há  a  execução  de  grandes  plantas 
processadoras  de  minérios  e  infraestrutura,  fábrica  de  fertilizantes  e  usinas 
siderúrgicas.

Pautada na utilização de novas  tecnologias e  inovação,  a  construtora atende 
importantes clientes e executa o modelo exclusivo de Engenharia, Procurement 
e Construção (EPC), que assume a responsabilidade por todas as etapas dos 
empreendimentos.  

Internacional:

Assim como no Brasil,  a  Construtora  Camargo Corrêa  tem em sua  carteira 
internacional a execução de projetos em variados setores, incluindo estradas, 
rodovias, mineração, saneamento e energia.

A empresa  possui  obras  na  América  do  Sul,  Argentina,  Peru,  Colômbia  e 
Venezuela.  Entre  elas,  há  a  Represa  de  Tuy  IV,  na  Venezuela;  a  ETE  de 
Berazategui,  na  Argentina;  além  da  Rodovia  Interoceânica,  a  adutora  de 
Huachipa, Túnel e Represa de Alto Piura, no Peru e as usinas hidrelétricas de 
Porce III e Ituango, na Colômbia.

A Construtora Camargo Corrêa  também está  presenta na  África – Angola  e 
Moçambique, com empreendimentos construídos pela empresa, como a mina de 
carvão de Moatize, em Moçambique, uma das maiores reservas carboníferas do 
mundo;  a  reconstrução da Estrada  Nacional  Lubango-Benguela,  em Angola; 
além da linha de transmissão de energia  que interliga as  cidades de Uíge e 
Maquela do Zombo, com 200 km de extensão, também em Angola.

Importante salientar que o Grupo Econômico conta com investimento atual na monta de 17,3 
bilhões  de  reais,  com contratação  de  cerca  de  20.000  empregados,  sendo  que  desse  montante  de 
trabalhadores,  a  cota  para  pessoa  com deficiência  é  de  5% (art.  93  da  Lei  n.  8.213/91).  Deve-se 
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perceber,  portanto,  que  se  trata  de  uma  organização  empresarial  de  grande  porte,  que  afeta 
diuturnamente a vida de milhares de trabalhadores.

Assim exposto, e considerando: 

a) a gravidade, a natureza, a abrangência e reiteração das irregularidades e a repercussão das condutas 
ilícitas denunciadas, que constituem um padrão uniforme de comportamento da empresa, a atingir e 
lesionar a coletividade de trabalhadores PCD’s; 

b) o grau de reprovabilidade social da prática omissiva adotada; e 

c) a imperiosidade de ser imposta uma condenação de natureza pecuniária que signifique reparação e 
sancionamento eficaz à ré, medida que se apresenta como mecanismo adequado de responsabilização 
jurídica, no plano da tutela dos direitos coletivos e difusos (art. 1º e 13 da Lei nº 7.347/85 e art. 6º, VII,  
e 83, do CDC), deve ser condenada a ré a pagar uma indenização no valor de  R$ 5.000.000,00 (cinco 
milhões de reais), e que, assim, apresenta-se razoável, diante da grandeza econômica do infrator, em 
face dos danos causados e sua extensão e reiteração no tempo.

Assim,  considerados  os  aspectos  acima,  entende  o  Ministério  Público  que  é  imperiosa  a 
fixação da indenização pela lesão a direitos difusos e coletivos no valor de  R$  5.000.000,00 (cinco 
milhões de reais).

5.2.2 - A Norma Internacional ISO 26000, que trata das Diretrizes sobre Responsabilidade Social 
dentro das organizações, à luz dos princípios da não-discriminação, da igualdade de oportunidades 

e da acessibilidade conferidos às pessoas com deficiência.

Sabe-se  que   o  dever  de  agir  com  responsabilidade  social  decorre  da  função 
socialpropriedade. Neste sentido, a organização ISO - International Organization for Standardization  
elaborou a primeira norma de padrão internacional sobre responsabilidade social  das organizações. 
Trata-se da norma ISO 26.000.

A ISO  26.000  estabelece  que  a  responsabilidade  social  se  expressa  pelo  desejo  e  pelo 
propósito  das  organizações  em  incorporarem  considerações  socioambientais  em  seus  processos 
decisórios e a responsabilizar-se pelos impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no meio 
ambiente.  Isso  implica  um  comportamento  ético  e  transparente,  que  prescreve  modelos  de 
implementação de uma atividade sustentável. Um de seus princípios, aliás, corresponde ao respeito aos 
direitos  humanos.  No  caso  em  questão,  tem-se  flagrante  desrespeito  aos  direitos  humanos  dos 
trabalhadores  – sejam aqueles previstos como direitos  fundamentais  na Constituição da República, 
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aqueles estatuídos pelas Convenções da OIT, os previstos pela CLT ou as especificações contidas nas 
Normas Regulamentadoras do MTE, todos descritos detalhadamente anteriormente.

Percebe-se à toda evidência que o caso dos autos afasta a empresa de qualquer obediência a 
uma conduta socialmente responsável.

O Judiciário não pode ficar inerte diante das reiteradas violações aos direitos dos trabalhadores 
perpetradas  pela  ré,  pois  resta  evidente  que  esse  seu  modus  operandi,  no  sentido  de  ignorar 
solenemente a legislação protetiva, consiste em estratégia de atuação empresarial voltada à redução 
máxima dos seus custos para obter maior competitividade no mercado.

Segundo a ISO 26000 – norma esta que, diga-se, não tem caráter obrigatório, mas apresenta 
um arcabouço de diretrizes que toda a organização sedimentada no mercado (como é o caso da ora 
requerida), seja ela pública ou privada, deve seguir – ,  “a responsabilidade social  se expressa pelo 
desejo e  pelo propósito  das  organizações  em incorporarem considerações  socioambientais  em seus 
processos decisórios e a responsabilizar-se pelos impactos de suas decisões e atividades na sociedade e 
no  meio  ambiente”,  o  que  enseja  um  comportamento  ético  e  transparente  que  contribua  para  o 
desenvolvimento sustentável, que esteja em conformidade com as leis aplicáveis e seja consistente com 
as normas internacionais de comportamento.

Para  alcançar  tal  fim,  a  norma  fornece  orientações  para  todos  os  tipos  de  organização, 
independentemente de seu porte ou localização, tratando especificamente sobre: (a) conceitos, termos e 
definições  referentes  à  responsabilidade  social;  (b)  histórico,  tendências  e  características  da 
responsabilidade social; princípios e práticas relativas à responsabilidade social; (c) temas centrais e as 
questões  referentes  à  responsabilidade  social;  (d)  integração,  implementação  e  promoção  de 
comportamento socialmente responsável em toda a organização e por meio de suas políticas e práticas 
dentro  de  sua  esfera  de  influência;  (e)  identificação  e  engajamento  de  partes  interessadas;  e  (f) 
comunicação de compromissos, desempenho e outras informações referentes a responsabilidade social.

Quanto  à  questão  de  discriminação  e  grupos  vulneráveis,  em  especial  as  pessoas  com 
deficiência, dentro das organizações, a norma em questão assevera que: 

A participação total e efetiva e a inclusão social de todos os grupos, inclusive 
daqueles  que são vulneráveis,  dá  e  aumenta  as  oportunidades  para  todas  as 
organizações e pessoas envolvidas. A organização tem muito a ganhar ao adotar 
uma abordagem ativa para assegurar igualdade de oportunidades e respeito a 
todos os indivíduos.
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Grupos que sofrem discriminação persistente, que leva a desvantagens crônicas, 
são vulneráveis  a  mais  discriminação,  e  convém que seus  direitos  humanos 
recebam maior atenção em termos de proteção e respeito pelas organizações. 

Com  efeito,  a  discriminação  em  face  de  pessoas  com  deficiência  física,  dentro  de  uma 
organização social, pode se dar em vários aspectos, inclusive pela chamada discriminação indireta, que 
ocorre  quanto,  mediante  critérios  aparentemente  neutros  estabelecidos  pela  empresa,  determinado 
grupo de pessoas passa a ser negligenciado ou posto em desvantagem. 

Sobre o tema, versa a norma em questão, in verbis:

A discriminação também pode ser indireta. Isso ocorre quando um dispositivo, 
prática ou critério aparentemente neutro, coloca pessoas com um determinado 
atributo em desvantagem em comparação a outras pessoas, salvo se o referido 
dispositivo,  prática  ou  critério  for  objetivamente  justificado  por  um  fim 
legítimo e se os meios de se atingir esse fim forem apropriados e necessários.

Aduz,  ainda,  que  as  pessoas  com deficiência,  no  âmbito  das  organizações  são,  em regra, 
vulneráveis, indicando que a organização deve contribuir “[...] para assegurar que homens e mulheres 
com deficiência sejam tratados com dignidade, autonomia e plena participação na sociedade. Convém 
que o princípio da não discriminação seja respeitado e  que a organização considere prover acesso 
razoável às suas instalações”. 

Além disso também cabe à organização garantir  que não esteja contribuindo com práticas 
discriminatórias por meio das relações ligadas às suas atividades.

Vê-se, portanto, que a atitude da empresa ora requerida, ao disponibilizar transporte in itinere 
aos  seus  trabalhadores,  sem observar  que,  muitos  deles,  necessitam ser  transportados  em veículos 
adaptados em função de serem PDC’s faz, no mínimo, que se instaure uma situação de discriminação 
indireta dentro do local de trabalho, o que deve ser combatido.

A organização, no caso o grupo Camargo Corrêa S/A., deveria assegurar que situações como 
essa  não  existissem em  suas  empresas,  bem como  coibir  tais  situações,  acaso  existentes,  o  que,  
eloquentemente, não fez e não pretende fazer, in casu.

Conforme apontado pelas diretrizes da ISO 26000, compete à organização comtemplar “[...]as 
formas específicas  como os  riscos  de  saúde e  segurança  no trabalho (SST)  afetam diferentemente 
mulheres (como as que estão grávidas, deram à luz recentemente ou estão amamentando) e homens, ou 
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trabalhadores em circunstâncias especiais como pessoas com deficiência e trabalhadores inexperientes 
ou mais jovens;”, o que não tem sido empreendido pela ré.

6 – DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

As violações à legislação laboral constatadas se afiguram graves, e o tempo a ser despendido 
até o fim do processo somente beneficiará a própria ré, a qual continuará praticando as condutas ilícitas 
acima descritas.  De tal  modo que perdurará no tempo a lesão aos direitos coletivos,  notadamente, 
quanto ao cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho,  relativas,  principalmente,  à 
construção civil.

Diante desse quadro, o comportamento omissivo da demandada, ao promover a discriminação 
das  pessoas  com deficiências  físicas  dentro  de  sua empresa,  por  meio  da não disponibilização de 
veículos dotados de sistemas de acessibilidade para o translado de seus trabalhadores PCD’s, poderá 
causar danos irreparáveis, como ofensa moral e acidentes de trabalho a envolver seus empregados, o 
que fica provado, de forma clara, pelos documentos acostados a presente inicial.

Nesse contexto, conclui-se que a concessão da liminar prevista no art. 12 da Lei n.º 7.347/85 
se faz mister,  máxime para assegurar  a  efetividade do processo:  “Art.  12.  Poderá o juiz  conceder 
mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo”.

Com  efeito,  sendo  a  liminar  aqui  pleiteada  satisfativa,  deve-se  obedecer  aos  requisitos 
estampados no art. 273 do CPC, que por certo se fazem presentes. Isso porque as informações colhidas 
no inquérito civil colacionado aos autos, bem como extraídos das ações trabalhistas já mencionadas, 
inclusive com sentenças e acórdão reconhecendo, individualmente, a ofensa ao direito, cuja reparação 
ora se reque coletivamente, demonstram, à saciedade, o cometimento dos ilícitos indicados, restando 
atendido o requisito relacionado à prova inequívoca, apta a convencer o juiz da verossimilhança das 
alegações. Mesmo porque tais documentos, lavrados por servidores públicos, gozam de presunção de 
legitimidade, tendo também presunção de veracidade os fatos ali narrados, na forma do art. 364 do 
CPC11.

De outra parte, também se mostra presente a existência de fundado receito de dano irreparável 
ou de difícil reparação (art. 273, I, do CPC), na medida em que a desobediência das normas acima 
indicadas contribuem diretamente para a ocorrência de ofensa à moral, coletivamente considerada, bem 
como possíveis acidentes de trabalho (tendo em vista a falta de segurança, para os trabalhadores PCD’s, 
ao serem transportados em veículos inapropriados), com consequências irreversíveis às PCD’s.

11 Art. 364. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o 
escrivão, o tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em sua presença. 
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Destarte,  estando atendidos todos os requisitos  previstos na lei  para a concessão da tutela 
antecipada, é imperiosa que ela seja feita antes mesmo da notificação da acionada, consoante art. 12 da 
Lei n.º 7.347/85 e arts. 273 e 461 § 3º do CPC.

Contudo, caso decida este MM juízo, por cautela, não conceder a tutela antes da oitiva da 
acionada, que sejam antecipados os efeitos da tutela na própria sentença definitiva. Note-se que tal 
providência  deve  ser  tomada  de  forma  explícita  no  âmbito  da  sentença  definitiva,  somente  para 
espancar qualquer dúvida quanto ao seu necessário cumprimento imediato, não obstante isso decorra 
do próprio sistema processual aplicável.

 É que a regra no processo do trabalho é a de que os recursos têm efeito meramente devolutivo 
(art. 889 da CLT), donde se conclui que as obrigações de fazer devem ser cumpridas imediatamente, 
mesmo em caso de interposição de recurso. 

A par disso, o art. 1412  da lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347 de 1985) preceitua que o juiz 
poderá dar efeito suspensivo ao recurso eventualmente interposto, daí se extraindo a regra de que a 
sentença prolatada tem efeitos imediatos.

Ademais, deve-se compreender corretamente a natureza jurídica do objeto da presente ação, a 
fim de que seja esclarecido o regime de seu cumprimento.

Isso porque, normalmente, a execução de um título judicial somente se faz quando do seu 
trânsito em julgado, após, portanto, julgados todos os recursos interpostos pelas partes, salvo a hipótese 
de execução provisória. Trata-se da clássica sentença condenatória, que autoriza a atuação executiva 
caso não adimplida espontaneamente a obrigação constante do título executivo judicial.

Não é esse, contudo, o tratamento a ser dispensado no que tange à presente ação, que veicula 
obrigações de fazer e não fazer tendentes a remover os ilícitos praticados pela ré, independente de 
qualquer verificação de dano. Nessa linha é a lição de Luiz Guilherme Marinoni12:

A sentença dirigida a viabilizar a remoção do ilícito não pode ser comparada à 
condenatória pelo simples fato de se destinar a prestar forma de tutela que, para 
ser  efetivada,   depende  apenas  da  declaração  do  ato  contrário  ao  direito,  
suficiente para autorizar a expedição do mandado executivo.  Tal sentença, que 
sequer poderia ser pensada na época em que a condenação foi concebida, tem 
relação com os novos direitos e, por isso, reveste-se de força executiva para bem 
atendê-los, ao contrário da condenatória, que apenas abria a oportunidade para o 

12 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e Tutela dos Direitos. 2ª ed. São Paulo: Editora 
Revistas dos Tribunais, p. 91-92 
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vencedor  requerer,  em caso  de  inadimplemento,  que  a  força  do  Estado fosse 
utilizada para conduzir à realização da prestação devida.

Nesse passo, no caso de ação civil pública a veicular pedido consistente em obrigação de fazer 
ou não fazer, dirigida à remoção de um ilícito, não se tem a execução provisória propriamente dita,  
mas sim o cumprimento do comando sentencial,  notadamente pelos art.  84 do CDC, art.  11 da lei 
7.347/85 e art. 461 da CPC. A partir de tais dispositivos se extrai a conclusão de que a lei optou pela  
concentração da execução na fase de conhecimento. A própria sentença definitiva, pois, já tem efeitos 
executivos, exigindo-se, por conseguinte, o cumprimento imediato dos comandos nela contidos pela ré.

Daí a razão por que não há falar em execução provisória da sentença definitiva de primeiro 
grau, e sim em seu cumprimento específico, conforme defende Bezerra Leite:

Tratando-se de sentença (título judicial) que contenha obrigação de fazer 
ou não fazer, não há mais processo de execução, e sim cumprimento da 
obrigação específica nela contida, a teor dos arts. 11 da LACP e 84 do 
CDC. (In LIQUIDAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, p. 133)

Assim, no caso de condenação em obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determina o seu 
imediato cumprimento, tendo a decisão a natureza jurídica de uma verdadeira decisão mandamental, 
não havendo necessidade de ulterior execução. Sobre as características da ação mandamental, Ovídio 
Batista pontua: 

a ação mandamental tem por fim obter, como eficácia preponderante da 
respectiva sentença de procedência, que o juiz emita uma ordem a ser 
observada pelo demandado, em vez de limitar-se a condená-lo a fazer ou 
não fazer alguma coisa. É da essência, portanto, da ação mandamental 
que a sentença que lhe reconheça a procedência contenha uma ordem 
para  que  se  expeça  um  mandado.  Daí  a  designação  de  sentença 
mandamental. Neste tipo de sentença, o juiz ordena, e não simplesmente 
condena. E nisso residem, precisamente, o elemento eficacial que a faz 
diferente das sentenças próprias do processo de conhecimento. 13 

É o caso da sentença prolatada em ação civil pública contendo uma obrigação de fazer ou não 
fazer. Nela, o juiz deve ordenar o cumprimento imediato do que ali decidido, a fim de resguardar, sem 
maiores demoras, a tutela do bem jurídico protegido pela ação coletiva.

13 Curso de processo civil, vol. 2, p. 336.
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Pontualize-se, ainda, que os dispositivos citados acima estabelecem os mecanismos a serem 
utilizados para garantir o cumprimento do comando sentencial, a exemplo da imposição de multa por 
descumprimento,  busca  e  apreensão,  remoção  de  pessoas  e  coisas,  ou  qualquer  outra  medida 
necessária para a satisfação da tutela específica (art. 461 § 5º do CPC e art. 84 § 5º do CDC), servindo 
como mecanismo de execução indireta.

Esse regime jurídico diferenciado para o cumprimento das obrigações de fazer é reforçado 
pela  previsão  constante  no  art.  14  da  LACP,  no  sentido  de  que  o  juiz  pode  determinar  o  efeito  
suspensivo a recurso interposto contra a sentença. Isso significa dizer: a regra é a de que a sentença 
deva ser cumprida imediatamente, equivalendo a um provimento dado em uma ação mandamental.

Somente em situações deveras excepcionais é que o juiz poderá imprimir efeitos também 
suspensivos ao recurso contra a sentença prolatada, desde que obedecidos os requisitos legais para 
tanto (art. 14 da LACP).

Por  tudo isso,  não tendo efeito  suspensivo eventual  recurso contra  a  sentença  definitiva, 
quando esta estabelecer o cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer, sua eficácia se opera 
de forma imediata, devendo ser expedido, automaticamente, mandado à ré para o cumprimento 
dos comandos nela, sentença, contidos.

Assentado  isso,  ainda  que  a  eficácia  imediata  da  sentença  definitiva  decorra  do  próprio 
regime  legal  aplicável  à  ação  civil  pública,  é  necessário,  por  cautela,  que  seja  determinado 
expressamente,  na sentença definitiva,  o imediato cumprimento das obrigações objeto da presente 
ação.

Ante todo o exposto, requer seja concedida a antecipação da tutela, inaudita altera pars, após 
a  defesa  ou   na  própria  sentença  definitiva  ,    ordenando  o  cumprimento  imediato,  por  parte  da 
acionada, das seguintes obrigações, em relação a obra da Usina de Jirau, bem como todas as outras 
obras atuais e futuras nos Estados de Rondônia e Acre:

a) providenciar, com urgência, nos veículos de uso coletivo que servem ao transporte de seus 
trabalhadores PCD’s – em especial nos veículos que fazem os transporte dos trabalhadores 
durante o percurso entre suas residências e o local de trabalho –, a instalação de sistemas de 
adaptação para a acessibilidade dos trabalhadores com deficiência física; devendo tais veículos 
seguirem  todas  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, bem como outras legislação pertinentes ao tema, 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; e/ou
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b) 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;

As obrigações acima devem ser exigidas 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.

Na hipótese de descumprimento de qualquer uma das obrigações de fazer e não fazer acima 
previstas, requer o Ministério Público do Trabalho a condenação da acionada na multa mensal (art. 11 
da Lei 7.347/85 e § 4º do art. 84 da Lei 8.078/90), no valor de  R$100.000,00 (cem mil reais), por 
descumprimento de cada obrigação de fazer imposta pela decisão. 

Por outro lado, ainda que entenda esse MM Juízo por não conceder a tutela antecipada, requer 
seja reconhecida, expressamente, a eficácia imediata da sentença definitiva a ser prolatada, graças ao 
seu caráter mandamental, conforme fundamentação acima.

7 – DOS PEDIDOS

Em caráter definitivo, o MPT postula a este digníssimo Poder Judiciário além da antecipação 
dos efeitos da tutela acima pleiteada:

a) a confirmação da medida antecipatória da tutela, para condenar a empresa ré à observância imediata 
das seguintes obrigações de fazer e não fazer, sob pena de multa mensal de R$100.000,00 (cem mil 
reais) reversíveis ao FAT, por obrigação descumprida:

a.1) providenciar, com urgência, nos veículos de uso coletivo que servem ao transporte de seus 
trabalhadores PCD’s – em especial nos veículos que fazem os transporte dos trabalhadores 
durante o percurso entre suas residências e o local de trabalho –, a instalação de sistemas de 
adaptação para a acessibilidade dos trabalhadores com deficiência física; devendo tais veículos 
seguirem  todas  as  normas  técnicas  para  adaptação  dos  veículos  e  dos  equipamentos  de 
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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, bem como outras legislações pertinentes ao tema, 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; e/ou

a.2) 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;

b) acaso denegada a antecipação, postula o MPT a condenação em definitivo dos supracitados itens a.1 
e a.2;

c)  a  condenação  da  ré  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) ou a entidades beneficentes pública ou privada a ser indicada oportunamente pelo MPT 
e submetida à aprovação do Juízo;

d) a  condenação da ré a  divulgar  em todos os setores  da empresa,  em seus quadros de aviso,  no 
refeitório e no vestiário utilizado por seus empregados o conteúdo da condenação definitiva que 
venha a lhe ser imposta na presente ação, detalhando a obrigação que deverá atender,  a fim de 
viabilizar a verificação do seu cumprimento também pelos trabalhadores, sob pena de multa diária 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e

e) a condenação da ré a PAGAR as custas deste processo, e as demais cominações legais.

7.1 Dos requerimentos

Por derradeiro, o Ministério Público do Trabalho requer:

a. a citação da ré para, querendo, responder à presente ação;
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b. a  notificação  pessoal  do  membro  do  Ministério  Público  do  Trabalho,  no  endereço 
constante da qualificação inicial, na forma do artigo 236, § 2º, do CPC c/c artigo 18, II, 
“h”, da Lei Complementar 75/93;

c. a produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive depoimento pessoal do 
representante legal da ré.

Finalmente, pede-se sejam julgados procedentes todos os pedidos, atribuindo à causa o valor 
de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Termos em que pede deferimento.

Porto Velho, 25 de novembro de 2015.

  

ANDRÉ CANUTO DE FIGUEIRÊDO LIMA

Procurador do Trabalho
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