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Vistos, etc.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO ajuizou inicialmente o

PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE em face de NATU
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RAFRIG ALIMENTOS LTDA. (ora denominada primeira requerida) e OSMAR CAPUCI (ora

, alegando que o segundo requerido (sócio de "fato" da primeiradenominado segundo requerido)

requerida), realizou uma reunião no pátio da empresa, às vésperas do primeiro turno das eleições de

2018, declarando seu descontentamento com o atual governo e, de maneira indireta, "aconselhou" os

trabalhadores para que pensassem bem nos candidatos em que votariam. E, com tal conduta, a primeira

requerida, por meio do segundo, constrangeu, coagiu e ameaçou seus empregados quanto às suas

escolhas políticas, violando direitos fundamentais (intimidade, igualdade e liberdade política),

evidenciando a prática de assédio moral.

Postulou em caráter liminar que a requerida fosse compelida a cumprir as

obrigações elencadas nos itens 1 a 4 de fls. 25/26, sob pena de multa no intuito de coibir a reiteração dos

ilícitos. Atribuiu à causa o valor de R$500.000,00.

O pedido de concessão da tutela provisória de urgência foi indeferido (fls.

64/66).

O   impetrou mandado de segurança contra a decisão de fls. 64/66Parquet

(Processo MS nº 0008235-84.2018.5.15.0000).

Decisão de fls. 72/78, deferindo parcialmente a liminar postulada em sede

de mandado de segurança, ratificada às fls. 117/118.

Foram prestadas informações em mandado de segurança (fls. 119/121).

O Ministério Público do Trabalho apresentou aditamento da petição

inicial de Ação Civil Pública (fls. 139/183), postulando a confirmação das obrigações requeridas em

caráter antecedente, a condenação dos requeridos nas obrigações de fazer e não fazer elencadas nos itens

1 a 3 de fls. 180/181, bem como o pagamento de indenização por dano moral coletivo, no valor total de

R$1.000.000,00 e de dano moral de R$5.000,00 para cada trabalhador vinculado à primeira requerida

durante a ocorrência dos ilícitos relatados.

O    também apresentou a manifestação de fls. 184/195, com aParquet

finalidade de corrigir o valor dado à causa, elevando-o para R$15.300.000,00, e, também, com o fim de

apresentar provas do descumprimento da decisão liminar, formulando pedido de execução provisória

pelo descumprimento de ordem judicial.

Os requeridos apresentaram defesas escritas contrapondo-se aos pleitos

deduzidos pelo .Parquet
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Foram produzidas provas documentais e oral.

As partes apresentaram razões finais por memoriais.

Rejeitadas as propostas conciliatórias.

É o relatório.

 

D E C I D O

 

1. VIOLAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL DO

TRABALHADOR À LIVRE ORIENTAÇÃO POLÍTICA.

Conquanto os requeridos tenham alegado em suas defesas que a reunião

ocorrida nas dependências da unidade da primeira requerida em Pirapozinho-SP atendeu pedido

formulado por dois candidatos a deputados Estadual e Federal da região, sem mencionar nomes de

candidatos presidenciáveis e também sem qualquer tipo de obrigatoriedade ou imposição por parte da

empresa, a prova documental produzida nos autos, consistente em gravação de um trecho da reunião

(acesso através do link https://drive.google.com/open?id=1OGQ6lHPW3Adeza__ZiIBWoC2zAK5Frjs)

logrou evidenciar a intenção do segundo requerido, não em promover o voto consciente dos

trabalhadores, mas, sim, sugerindo que "pensassem bem" antes de votarem e insinuando que a primeira

requerida poderia até mesmo fechar uma ou duas de suas unidades (que são quatro) diante da

"calamidade" que o País estava vivenciando naquele momento, no claro intuito de incutir nos

trabalhadores a ideia (e o temor) de que poderiam perder o emprego, caso escolhessem o candidato

"errado".

Outrossim, as declarações prestadas pelo segundo requerido não lograram

convencer o Juízo de que o pronunciamento por ele realizado na referida reunião teria sido apenas

introdutório dos dois candidatos a deputado (Mauro Bragato e Milton Mello Tupã), eis que se referiu a

questões políticas (o País estava uma "calamidade"), econômicas (deflação) e educação (ou

"deseducação") relacionadas à atuação do Governo Federal e bandeira de muitos candidatos à Presidência

da República, em uma eleição sabidamente polarizada. Além disso, o segundo requerido confessou que

apoiou os dois candidatos a deputados Estadual e Federal apresentados aos trabalhadores naquela ocasião

e que era neles (candidatos Mauro Bragato e Tupã) que os empregados deveriam votar nas próximas

eleições.
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Não se tratou simplesmente de um ato de "livre manifestação do

pensamento" ou de "liberdade de expressão", como alegado nas defesas, mas sim, de evidente imposição

de ideias político-partidárias-ideológicas, onde os trabalhadores eram convencidos (para não dizer,

"coagidos") a votarem no candidato "X", "Y" e "Z" pois, do contrário, isto é, caso os candidatos "X", "Y"

e "Z" não fossem eleitos, tal circunstância certamente contribuiria para o fechamento de algumas

unidades da empresa (que ocorreria em "seis meses") e, consequentemente, acarretaria a perda dos seus

empregos, obrigando-os a deixarem de lado suas próprias convicções para se curvarem ao interesse

patronal.

Com bem ressaltou a Exma. Desembargadora Eleonora Bordini Coca, ao

deferir a liminar em sede de mandado de segurança, "O contexto fático indica, com a devida vênia à

conclusão da Digna autoridade, que houve afronta ao direito de liberdade política dos empregados da

Naturafrig e extrapolação dos limites do poder empregatício, pois as assertivas antes transcritas incitam

os empregados a seguir o mesmo perfil ideológico da empregadora, sob pena de perderem seus empregos

", evidenciando, portanto, a intenção de obrigar os trabalhadores a votarem nos candidatos apoiados pelos

requeridos.

No mais, ficou bastante claro que o segundo requerido, na reunião, falava

em nome da primeira requerida, não se tratando de " ", comomero prestador de serviços autônomo

alegado em sua defesa. A farta prova documental trazida aos autos (desde notícias veiculadas na

imprensa, como também a "coincidência" de possuir o mesmo sobrenome do representante legal das duas

empresas que fazem parte do quadro societário da primeira requerida, qual seja, Alberto Sergio )Capuci

revela que a pessoa de Osmar  é o sócio "de fato" da primeira requerida.Capuci

Comprovado está, pois, a conduta ilícita dos requeridos, ocasionadora de

assédio moral praticado contra os empregados da requerida Naturafrig.

No mais, é certo que a decisão proferida nos autos do Mandado de

Segurança impetrado pelo , deferiu parcialmente a liminar postulada no procedimento de tutelaParquet

antecipada em caráter antecedente, determinando que os requeridos cumprissem as determinações

constantes às fls. 77/78.

Por todo o exposto, CONFIRMO a liminar concedida em sede de

mandado de segurança e DETERMINO, , que a primeira requerida (abrangendoem caráter definitivo

todas as suas unidades de produção, localizadas nos municípios de Pirapozinho-SP, Nova Andradina-MS,

Barra dos Bugres-MT e Rochedo-MS) e o segundo requerido, na condição de sócio, cumpram as

seguintes obrigações (fl. 180):
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1 - ABSTENHAM-SE, por si ou por seus prepostos, de adotar quaisquer condutas que, por
meio de assédio moral, discriminação, violação da intimidade ou abuso de poder diretivo,
intentem coagir, intimidar, admoestar e/ou influenciar o voto de quaisquer de seus
empregados em qualquer pleito eleitoral em curso no país;

2 - ABSTENHAM-SE, por si ou por seus prepostos, de adotar quaisquer condutas
violadoras do livre exercício dos direitos políticos e orientação política de seus
trabalhadores e;

3 - ABSTENHAM-SE, por si ou por seus prepostos, a não obrigar, exigir, impor, induzir
ou pressionar trabalhadores para realização de qualquer atividade ou manifestação política
em favor ou desfavor a qualquer candidato ou partido político.

O descumprimento das determinações impostas nos itens 1 a 3 sujeitarão

os requeridos à multa de R$300.000,00 (trezentos mil reais) por infração, além de multa de R$5.000,00

(cinco mil reais) por trabalhador assediado, em quaisquer das unidades de produção da primeira

requerida.

A destinação de eventuais multas será definida oportunamente, mormente

diante do teor do artigo 21, da Medida Provisória 905/2019.

No que se refere ao descumprimento, por parte dos requeridos, das

obrigações determinadas na liminar concedida, conforme noticiado pelo Ministério Público do Trabalho

às fls. 185/195, comungo do entendimento consignado no despacho de fls. 200/202, de que houve

descumprimento apenas quanto à obrigação constante no item "4" da decisão liminar. No mais,

considerando-se que as decisões de fls. 72/78 e 117/118 não estabeleceram nenhuma multa por

descumprimento, com fundamento no artigo 536, §1º do CPC/2015, fixo a multa diária pelo

descumprimento da obrigação contida no item "4" da decisão liminar em R$2.000,00 (dois mil reais).

O pedido de execução provisória da multa formulada pelo ficaParquet

indeferido nesta fase processual (fase de conhecimento), sendo certo que em oportuna fase de execução,

a multa diária devida em razão da irregularidade constatada desde a data da concessão da liminar (6/10

/2018) até o integral e efetivo cumprimento da medida pela primeira requerida (em 26/10/2018, conforme

manifestação de fls. 225/226 e os anexos de fls. 227/241) será devidamente apurada, destacando que os

requeridos não poderão se furtar ao cumprimento desta sentença, caso confirmada.

 

2. INDENIZAÇÃO POR ASSÉDIO MORAL E POR DANO

MORAL COLETIVO.
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Consoante já fundamentado, restou comprovada a conduta da primeira

requerida, que, por intermédio do segundo requerido, ao impor que os trabalhadores "pensassem bem"

nos candidatos em quem iriam votar nas eleições, incutindo-lhes o temor de que poderiam perder seus

empregos futuramente em razão do fechamento de uma ou duas unidades de produção, claramente violou

seus direitos de cidadania, notadamente a liberdade de escolha e de convicção política, ofendendo a

dignidade dos trabalhadores da primeira requerida e causando-lhes, individual e coletivamente, evidente

dano moral.

Desta forma, pelos danos coletivos causados, diante da gravidade da

conduta e do patrimônio da primeira requeridas, com amparo nos artigos 3º e 13 da Lei nº 7.347/85,

condeno os requeridos, ao pagamento da indenização por dano moral coletivo, no importesolidariamente,

de R$400.000,00 (quatrocentos mil de reais), corrigido monetariamente a partir desta data, a teor do

entendimento contido nas Súmulas nºs 439, do TST e 362 do STJ.

A destinação de eventuais multas será definida oportunamente, mormente

diante do teor do artigo 21, da Medida Provisória 905/2019.

No tocante ao ilícito ocorrido na reunião realizada em 2/10/2018, entendo

que não há como considerar que todo o universo de trabalhadores da primeira reclamada (das quatro

unidades de produção) foi individualmente atingido pela conduta dos requeridos, mas tão somente os

trabalhadores da unidade de Pirapozinho-SP (presentes ou não na reunião), razão pela qual condeno os

requeridos ao pagamento da importância postulada de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral

individual, devido  cujos contratos de trabalhoa todos os trabalhadores da unidade de Pirapozinho-SP,

estavam vigentes na referida data (2/10/2018).

 

 

Posto isto, , nos termos e limites da fundamentação JULGO

 os pedidos formulados pelo PARCIALMENTE PROCEDENTES MINISTÉRIO PÚBLICO DO

 em face de    para, nosTRABALHO NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA. e OSMAR CAPUCI

termos da fundamentação, que fica fazendo parte integrante deste dispositivo, confirmar a liminar

concedida em sede de mandado de segurança e, em caráter DEFINITIVO, CONDENÁ-LOS a

cumprirem as seguintes obrigações:
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A) ABSTEREM-SE, por si ou por seus prepostos, de adotar quaisquer condutas que,
por meio de assédio moral, discriminação, violação da intimidade ou abuso de poder
diretivo, intentem coagir, intimidar, admoestar e/ou influenciar o voto de quaisquer
de seus empregados em qualquer pleito eleitoral em curso no país;

B) ABSTEREM-SE, por si ou por seus prepostos, de adotar quaisquer condutas
violadoras do livre exercício dos direitos políticos e orientação política de seus
trabalhadores e;

C) ABSTEREM-SE, por si ou por seus prepostos, a não obrigar, exigir, impor,
induzir ou pressionar trabalhadores para realização de qualquer atividade ou
manifestação política em favor ou desfavor a qualquer candidato ou partido político.

O descumprimento das determinações retro impostas sujeitarão os

requeridos, de forma solidária, ao pagamento de multa de R$300.000,00 (trezentos mil reais) por

infração, além de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por trabalhador assediado, alcançando a presente

decisão todas as unidades de produção da primeira requerida, localizadas atualmente nos municípios de

Pirapozinho-SP, Nova Andradina-MS, Barra dos Bugres-MT e Rochedo-MS.

CONDENO os requeridos NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA. e

a PAGAREM multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais) peloOSMAR CAPUCI, ,de forma solidária

descumprimento da determinação contida no item 4 da liminar, desde a data da sua concessão (6/10

/2018) até o integral e efetivo cumprimento da medida pela primeira requerida (em 26/10/2018), a ser

apurada em futura fase de liquidação.

CONDENO os requeridos NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA. e

, ainda, a PAGAREM a título de danos causados aos direitosOSMAR CAPUCI, de forma solidária

coletivos dos trabalhadores, a quantia de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), corrigidos

monetariamente a partir desta data.

CONDENO os requeridos NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA. e

, por fim, a PAGAREM a todos os trabalhadores da unidade deOSMAR CAPUCI, de forma solidária

Pirapozinho-SP, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral individual, cujos

contratos de trabalho estavam vigentes na data de 2/10/2018.

A destinação das multas impostas será definida oportunamente, em fase

de liquidação/execução.

Arbitro à condenação o valor de R$1.500.000,00 e fixo as custas

processuais em R$23.357,8, nos termos do artigo 789, , parte final, da CLT.caput
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Intimem-se as partes.

Presidente Prudente (SP), 22 de novembro de 2019.

 

KÁTIA LIRIAM PASQUINI BRAIANI

Juíza Titular de Vara do Trabalho

 

Intimem-se as partes.

Presidente Prudente (SP), 22 de novembro de 2019.
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