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 O/A MM. Juiz(a) ELETICIA MARINHO MENDES GOMES DA SILVA da 31ª Vara do Trabalho do Rio
de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, MANDA ao Sr. Oficial de Justiça a quem este for distribuído
que, em seu cumprimento, dirija-se ao endereço acima indicado e, sendo aí, NOTIFIQUE  para tomar
ciência da Sentença (Id de501ce), conforme segue abaixo:

"SENTENÇA

RELATÓRIO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  TRABALHO  ajuizou  a  presente  Ação  Civil  Pública  em  face  de
PETROBRAS  TRANSPORTES  S.A.  -  TRANSPETRO,todos  qualificados,formulando  os  pleitos
contidos na exordial,  em resumo, que a reclamada seja condenada a abster-se de firmar negociação
coletiva que favoreça, direta ou indiretamente, sindicatos filiados a uma federação.
Alçada fixada pela peça inicial.
Conciliação recusada.
Manifestação da ré ao pedido de tutela antecipada, ID 1922b70.
Manifestação do MPT acerca da petição de ID 1922b70, ID f50efe3.
Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela conforme decisão, ID f85b0aa.
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Contestação com documentos, ID 954a67a.
Réplica, ID 954a67a.
Sem mais provas, foi encerrada a instrução.
Razões finais orais e remissivas.
As partes permaneceram inconciliáveis.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Da inexistência de direitos difusos
Alega a ré que a presente Ação Civil Pública abrange direitos que não são difusos, motivo pelo qual pede
a extinção do processo sem resolução do mérito.
Sem razão.
O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que o Ministério Público do Trabalho
tem legitimidade para ajuizar ação civil pública, não apenas para a defesa de interesses difusos, mas
também para tutelar direito coletivo e individual homogêneo decorrente da relação de trabalho, desde
que demonstrada a relevância social.
No  caso  em  tela,  o  Ministério  Público  do  Trabalho  visa  à  observância  do  direito  fundamental  de
liberdade de associação previsto nos artigos 5° e 8° da Constituição da República. Assim, evidencia-se o
direito coletivo nos moldes do art. 81, II, do CDC.
Rejeita-se a preliminar.
Da ilegitimidade ativa
Não conheço da preliminar em tela por tratar-se de matéria estranha aos autos como se depreende do
seguinte trecho da contestação da ré:
"As atribuições do Ministério Público estão fixadas na Constituição Federal, e conforme se verifica no
seu artigo 129,  incisos  I  a  IX,  dentre elas  não se incluiu a de propor ação civil  pública visando a
observância dos domingos e  feriados ao disposto na Lei  nº605/49 e Decreto nº 27.048/49, inclusive,
autorização para trabalho em tais dias, bem como impedir a prorrogação da jornada por mais de duas
horas diárias, tampouco no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), que também dispõe sobre a
legitimação do Ministério Público, prevê sua competência para propor a presente ação, sendo certo que
os interesses individuais e  coletivos os quais o referido diploma legal permite ao Ministério Público
defender (artigo 81), limitam-se aos direitos decorrentes de relação de consumo, o que evidentemente não
é a hipótese dos autos", - ID 145ea94, p. 4.
De toda sorte, o autor tem legitimidade ativa para figurar no polo da presente demanda.
Da perda do objeto
Sustenta a ré que o processo de negociação coletiva que deu causa à denúncia do SINCOMAM foi
encerrado com a celebração do acordo coletivo com vigência de 2015 a 2017. Entende que houve perda
do objeto.
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Não há se falar em perda do objeto,  pois a questão debatida na presente ação civil pública não foi
resolvida. Note-se que o sindicato denunciante, mediante petição no inquérito civil, ID d3636bd, informa
que empreendeu todos os esforços necessários para a resolução da controvérsia, mas não logrou êxito em
virtude da conduta da ré.
Assim, pediu a conversão do inquérito civil em ação civil pública. Ademais, o fato de estar vigente o ACT
2015/2017  não  impede  a  apreciação  de  abstenção  de  celebração  de  novas  normas  coletivas  que
favoreçam sindicatos filiados a uma federação.
Rejeita-se.
Da liberdade de associação
O autor afirma ter recebido denúncia do Sindicato Nacional dos Condutores da Marinha Mercante e
Afins -  SINCOMAM - de prática antissindical da ré de não liberar  dirigente sindical  da associação
denunciante  pelo  fato  de  não  ser  filiada  à  Federação  Nacional  dos  Trabalhadores  em Transportes
Aquaviários e Afins.
A referida denúncia, ID b045d5b, levou à instauração do Inquérito Civil nº 004083.2014.01.000/0-009 no
qual  a  ré admitiu  que  houvesse a liberação de três  dirigentes  sindicais  com pagamento de salários
indicados pela Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Afins - FNTAA.
Na assentada realizada na Procuradoria do Trabalho em 22/10/2015, ID 63f1227, o Ministério Público
manifestou-se  no  sentido  de  haver  falta  de  isonomia  no  tratamento  entre  os  sindicatos  filiados  à
Federação e o sindicato denunciante não filiado, o que ofendia à Constituição Federal.
Informa que, em janeiro de 2016, a ré apresentou petição informando que a situação estava resolvida,
juntando Acordo Coletivo, ID 8a7619a, que, em sua cláusula 129ª, parágrafo único, previa que dos três
sindicatos, dois seriam indicados pela Federação e um pelos sindicatos não filiados, razão pela qual o
autor determinou o arquivamento do inquérito.
Contudo, o sindicato denunciante alertou o autor que o ACT era de outra categoria, não abrangendo a
questão investigada. Assim, o inquérito foi desarquivado.
Em audiência realizada na Procuradoria do Trabalho, ID e8fac0f, foi concedido prazo de dez dias para a
negociação de nova cláusula do acordo coletivo.
Em  razão  de  a  ré  obstaculizar  a  negociação  do  acordo  coletivo  justamente  devido  à  questão  em
discussão, o Sindicato denunciante informou que as tratativas iriam continuar sem abordar a questão.
Assim, o autor ajuizou a presente Ação Civil Pública.
Pretende a condenação da ré para abstenção de celebração de norma coletiva que favoreça, de qualquer
maneira,  direta  ou  indiretamente,  sindicatos  filiados  a  uma  federação,  sob  pena  de  multa  de  R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais) por convenção ou acordo coletivo de trabalho assinado, reversível
ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
A ré sustenta que não se opõe a liberar  dirigente sindical  para o SINCOMAM, desde que seja sem
pagamento  de  salários.  Alega  que  a  liberação  de  dirigente  sindical,  sem prejuízo  da  remuneração,
decorre de liberalidade da empresa, haja vista não haver determinação legal neste sentido.
Aduz,  ainda,  que o empregador tem liberalidade  para decidir se  manterá o pagamento do dirigente
sindical, além de definir a quantidade de dirigentes dispensados nesta condição.
Por fim, afirma que a TRANSPETRO e diversas entidades sindicais, inclusive o SINCOMAM, por meio
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do  acordo  coletivo,  acordaram  que  a  empresa  liberaria  três  dirigentes  sindicais  indicados  pela
Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Afins - FNTTAA, o que deve ser
respeitado com base no art. 7º, XXVI, da CF.
Impugna as provas colhidas em Inquérito Civil Público movido pelo autor contra si ao argumento de
terem sido produzidas unilateralmente.
Inicialmente, faz-se necessário destacar o valor probatório do Inquérito Civil Público questionado pela
Ré em sede de contestação.
Em que pese não obedecido o crivo do contraditório, o valor do inquérito civil como prova em juízo
decorre de ser uma investigação pública e de caráter oficial, cujas provas decorrentes são dotadas de
validade  relativa,  devendo  ser  ratificadas,  excluídas  ou  reproduzidas  em  Juízo,  mas  só  devem  ser
afastadas  quando  há  contraprova  de  hierarquia  superior,  aquela  produzida  em  observância  ao
contraditório.
Por conseguinte, a prova colhida inquisitorialmente não se afasta por mera negativa, como pretende
fazer  crer  a  ré,  cabendo  a  este  Juízo,  em  livre  convencimento,  sopesá-las,  observando  as  regras
processuais pertinentes à distribuição do ônus da prova.
Ademais, a matéria em discussão é apenas de direito.
Passemos a analisar a cláusula do acordo coletivo ensejadora da presente ação civil pública.
A cláusula 20ª do ACT 2013/2015, ID b045d5b, p. 25, dispõe, in verbis:

"A Companhia se compromete a manter, durante a vigência do presente acordo, o pagamento de
embarcado,  exceção feita  à  parcela de  Bonificação de Viagem ao Exterior,  a  no máximo 3
dirigentes  sindicais,  considerando  a  totalidade  das  Entidades  Sindicais  signatárias,
desembarcados  para  o  efetivo cumprimento de mandato sindical.  As  partes  acordam que  o
pagamento  se  dará  a  partir  da  data  de  sua  indicação  pela  Federação  Nacional  dos
Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Afins."

Da leitura da cláusula transcrita, resta evidente a ausência de isonomia no tratamento dos sindicatos
filiados à Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Afins e dos não filiados.
O fato de a liberação dos dirigentes sindicais para cumprimento do mandato, com pagamento de salário,
ser restrita apenas aos representantes do sindicato filiado à Federação Nacional dos Trabalhadores em
Transportes Aquaviários e Afins configura evidente tratamento desigual entre os sindicatos.
Note-se que o SINCOMAM é o único sindicato signatário que não é filiado à FNTTAA, o que demonstra o
claro prejuízo aos trabalhadores representados pelo referido sindicato,  quando eleitos dirigentes,  por
ficarem  impedidos  de  cumprir  o  mandato  sindical  com  pagamento  de  salários,  prejudicando  a
representação.
Vale salientar que a argumentação da ré sobre ser mera liberalidade da empresa a liberação de dirigente
com pagamento de salários não se sustenta pois, a partir do momento em que a empresa resolve oferecer
essa benesse aos representantes sindicais por meio de norma coletiva, deve dar o mesmo tratamento a
todos os representantes, independentemente de o sindicato que representa ser filiado à federação ou não.
O sindicato não pode ser compelido a se filiar ou manter-se filiado à FNTTAA para obter vantagens
previstas em norma coletiva extensiva a sindicatos filiados, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia
e ao direito fundamental à liberdade de associação a teor do art. 5º, XX, e 8º, caput e inciso V, da CF,
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respectivamente, in verbis:
"ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado";
"é livre a associação profissional ou sindical";
"ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato".

Nesse sentido, não há qualquer dúvida de que o tratamento desigual entre os sindicatos filiados e não
filiados à federação é ilícito.
Ademais, é curioso que a ré aceite a liberação de representantes sindicais de sindicatos não filiados à
federação  para  outras  categorias  como  se  verifica  no  ACT  2015/2017,  ID  8a7619,  firmado  com
sindicatos de trabalhadores em indústria, mas não na categoria do denunciante.
Como bem apontado pelo autor, há possibilidade de a cláusula em discussão ser utilizada como meio de
controle da ré nas entidades sindicais.
A atitude da ré também viola dispositivos da Convenção nº 98 da OIT, promulgada pelo Decreto nº
33.196, de 29 de junho de 1953

"ARTIGO 2º
1  -  As  organizações  de  trabalhadores  e  de  empregadores  deverão  gozar  de  proteção
adequada contra quaisquer atos de ingerência de umas em outras, quer diretamente, quer
por meio de seus agentes ou membros, em sua formação, funcionamento e administração.
2 - Serão particularmente identificadas a atos de ingerência, nos termos do presente artigo,
medidas destinadas a provocar a criação de organizações de trabalhadores dominadas por
um  empregador  ou  uma  organização  de  empregadores,  ou  a  manter  organizações  de
trabalhadores por meios financeiros ou outros, com o fim de colocar essas organizações
sob o controle de um empregador ou de uma organização de empregadores."

Face ao exposto, defiro o pedido formulado, para determinar que a ré se abstenha de firmar acordo
coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho que favoreça, direta ou indiretamente, sindicatos
filiados a uma federação.
Dano moral coletivo
Sobre o dano moral coletivo, este é tutelado desde a Lei 4717/65, da Ação Popular, em seus artigos 1o e
11, passando pela Lei 6938/81, da Política Nacional do Meio-Ambiente, Lei 8881/94, do Abuso do Poder
Econômico, Lei 8078/90, do Código de Defesa do Consumidor, e Lei 7347/85, da Ação Civil Pública,
entre outras.
No caso em discussão, fica evidente o mal que foi causado à coletividade. A ré ao não querer oferecer o
mesmo  tratamento  aos  sindicatos  simplesmente  descumpriu  a  lei,  maculando  a  coletividade  de
empregados representados pelo SINCOMAM.
A transgressão ao ordenamento jurídico deve ser punida, mas não como simples indenização pelo dano
material causado, mas também pelo dano moral gerado à coletividade.
A  reclamada,  apesar  dos  esforços  envidados  pelo  Ministério  Público  do  Trabalho  para  solução  da
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celeuma, não modificou a cláusula discutida para a celebração do acordo coletivo 2015/2017, pugnando
pela regularidade da prática de liberação de dirigentes sindicais, com pagamento de salários, apenas dos
sindicatos filiados à FNTTAA, por ser "liberalidade" da empresa, como narrou em sua própria defesa.
Como menciona Raimundo Simão de Melo,  a ofensa coletiva traz uma sensação de desapreço pelos
valores essenciais da coletividade, como a dignidade humana, os valores sociais do trabalho, a saúde o
bem-estar, a intimidade, a paz, o direito de cidadania, entre outros.
O desrespeito  flagrante  à  lei  configura  fato grave  e  suficientemente  apto  a  desencadear ofensa que
ultrapassa os diretamente envolvidos e atinge a coletividade como um todo.
Além disso, a lesão deve ser punida como forma de desencorajar novo descumprimento.
Desta forma, considerando a extensão do dano, e sua repercussão social, a capacidade econômica do
ofensor,  e  sopesando a  gravidade  do  ilícito  praticado,  entendo razoável  fixar  a  indenização em R$
200.000,00 (duzentos mil reais), reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, na forma do art.
13 da Lei 7.347/85.
DISPOSITIVO
Por tais fundamentos, esta 31ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro decide julgar PROCEDENTES EM
PARTE  os  pedidos  formulados  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  TRABALHO  para  condenar
PETROBRAS TRANSPORTES S.A. - TRANSPETRO no seguinte:
Determinar que a ré se abstenha de firmar acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho
que favoreça, direta ou indiretamente, sindicatos filiados a uma federação.
Por fim, a pagar R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador -
FAT, na forma do art. 13 da Lei 7.347/85.
Custas  pela  reclamada  de  R$  4.000,00  calculadas  sobre  o  valor  da  condenação  provisoriamente
arbitrado em R$ 200.000,00.
Juros e atualização monetária na forma da lei, sendo esta a partir da data da publicação da sentença.
Não se aplica à hipótese a Súmula nº 381, do C. TST uma vez que não houve deferimento de salários. A
indenização por danos morais coletivos será atualizada a partir de da data de prolação da sentença e
aplicados juros a partir da distribuição.
A verba contemplada nesta decisão na forma do art. 28 da Lei 8.212/91 e art. 214, V, "m" do Decreto
3.048/99  tem  caráter  meramente  indenizatório,  não  havendo  que  se  falar  em  recolhimentos
previdenciários.
Na  forma  da  Jurisprudência  dominante  nas  Cortes  Trabalhistas  e  no  C.  STJ,  igualmente  não  há
incidência de desconto do Imposto de Renda por força do art. 43 do CTN eis não há geração de rendas
ou acréscimos patrimoniais (proventos) de qualquer espécie."

Havendo necessidade,  ou se forem opostos  obstáculos  ao  cumprimento  do  presente  mandado,  fica  o
Oficial de Justiça autorizado a solicitar auxílio da força policial e a dar cumprimento à presente ordem
excepcionalmente aos domingos, feriados e após as 20 horas.
Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.
Em caso de dúvida, acesse a página:
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http://www.trt1.jus.br/processo-judicial-eletronico
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) desta unidade, o presente mandado foi expedido e assinado
pelo servidor abaixo (art. 225, VII, CPC)

RIO DE JANEIRO ,29 de Março de 2017
MARCIA FERREIRA CHAVES MATTOS
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