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SENTENÇA Nº: 0020/2018

PROCESSO 0000645-51.2011.5.01.0401

Proposta ação civil pública em 03/06/2011, a partir de denúncia sindical sobre 
restrição na contratação de trabalhadores por BRASFELS SA e suas prestadoras de serviço.

Depoimentos de metalúrgicos discriminados. Também, em audiência perante 
o  MPT,  preposta  da  empresa  SELESOR  SERVIÇOS  INDUSTRIAIS  E  COMERCIAIS  LTDA 
confessou que “encaminha por e-mail à Sra. Lenir o nome, função e o CPF do candidato para 
que  ela  consulte  para  ver  se  há  alguma  restrição  deste  candidato  junto  à  BRASFELS. 
Preposto da empresa MISEL ENGENHARIA LTDA confessou que “fazia uma comunicação por  
e-mail ou carta para o Departamento de RH da BRASFESL (Sra. Leni) para aprovação para  
liberação para admissão, ou não (…)não tenha contratado nenhum empregado que já tenha 
ingressado com ação trabalhista em face da BRASFELS, pois acredita que não seria liberado  
pelo  RH  da  BRASFELS  para  contratação”.  Preposto  da  empresa  SUED  DE  ANGRA 
MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA afirmou que “manda para a BRASFELS o nome e o CPF do 
candidato, por e-mail, dirigido para a área de recrutamento, especificamente para a Sra.  
Lenir, explicando que está mandando o CPF dos candidatos para ela fazer uma triagem para  
não  ter  problemas  na  admissão,  que  a  Sra.  Lenir  responde  autorizando  ou  não  a  
contratação”. Preposto da empresa TOP CHECK CONTROLE DE QUALIDADE LTDA declarou 
que  “pode acontecer  de o empregado da TOP CHECK se apresentar  para a palestra de 
integração e seu ingresso ser recusado pela BRASFELS na portaria (…) pode ocorrer de o  
depoente selecionar um empregado que já tenha sido empregado da BRASFELS ou de uma 
outra empresa terceirizada da BRASFELS, ai a BRASFELS não vai autorizar seu ingresso nas  
instalações do estaleiro”.

Rol de trabalhadores discriminados - Fls 59ss.

Certidão – fls. 94.

Decisão em sede de tutela antecipada – fls. 134ss. Ré ciente em 19/09/2011. 
Termo inicial de multa.

Contestação – fls. 183ss. Alegada inépcia por indeterminação e ausência de 
correlação entre causa de pedir e pedido. Item 79 reconhece  “consulta feita pelas demais  
prestadoras de serviços à BRASFELS”. Suscitado princípio da livre iniciativa em contraponto à 
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não discriminação, no processo seletivo da qualidade pessoal e profissional. Obstado valor 
probante  dos  depoimentos  perante  o  MPT,  dada  ausência  de  contraditório.  Considerada 
equivocada multa fixada.

Inconciliáveis na primeira assentada em 09/10/2012.

Réplica – fls. 217ss, na qual se destaca convencimento do Juízo de Angra dos 
Reis  sobre  irregularidade  na contratação de pessoal  pela ré,  ensejando ofício  554/2012. 
Aduzida natureza dúplice da reparação moral coletiva.

Tréplica – fls. 233ss – repetitiva da defesa. Novos documentos, sob alegação 
de cumprimento da tutela de urgência, remetidos à END LABOR INSPEÇÕES LTDA ME, NB 
SERVICE  MANUTENÇAO  INDUSTRIAL  LTDA  ME,  CME  COMERCIO  DE  MAQUINAS  E 
EQUIPAMENTOS LTDA, REAL WDR ENGENHARIA TEC E ENSAIOS LTDA, CSE MECANICA E 
INSTRUMENTAÇÃO  LTDA,   SOBRASSOL  SERV  COM  E  REPRESENTAÇÃO  LTDA  e  END 
SOLUTIONS CONS CONFIABILIDADE LTDA.

Oitiva de duas testemunhas e encerramento da instrução em 19/11/2013.

Memoriais – fls 272ss e 302ss.

Declarada suspeição pelo MM Juiz Elísio de Moraes Neto.

Ofício da Comissão de Gestão do Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos 
Reis,  mediante  representação  da  CTB,  Força  Sindical,  UGT,  CUT   e  Nova  Central,  em 
22/05/2015, informativo de restrição na contratação de pessoal pelo estaleiro BRASFELS. 
Acautelada lista de 133 trabalhadores discriminados – fls. 330.

Conversão em diligência – fls. 333.

Decisão fls. 343/353.

Acórdão do Mandado de Segurança 0010657-27.2015.5.01.0000 – fls. 365vss 
– verbis:

“conceder a segurança para revogar a determinação  
de realização de pesquisa/plebiscito através de urnas específicas.”

Razões finais – fls 378ss e  383.

Autos conclusos para sentença em 28/06/2018.

Relatado, decide-se.

Ao contrário do alegado na peça de resistência, o caso em tela não se limita à 
restrição  de  admissão  de  trabalhadores  dispensados  no  estaleiro  BRASFELS,  porém  a 
irregularidade noticiada, que fundamenta a demanda de atuação judicial, traveste conduta 
discriminatória, direta e por intermédio de terceiros, contrária à livre contratação. Portanto 
não  verificado  qualquer  vício  ou  irregularidade  insanável,  que  impossibilitasse  o  regular 
exercício  do  direito  de  defesa  ou  a  entrega  da  prestação  jurisdicional.  Rejeita-se  a 
preliminar.

Análise meritória sob a ótica plural, de normativa internacional:

Convenção nº 111 da Organização Internacional do Trabalho 
(ratificação em 26/11/65)
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ARTIGO 1º

Para  fins  da  presente  convenção,  o  têrmo 
"discriminação" compreende:

a) Tôda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, 
côr, sexo,  religião,  opinião política,  ascendência  nacional  ou 
origem  social,  que  tenha  por  efeito  destruir  ou  alterar  a 
igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de 
emprêgo ou profissão;

b)  Qualquer  outra  distinção,  exclusão  ou 
preferência  que  tenha  por  efeito  destruir  ou  alterar  a 
igualdade  de  oportunidades  ou  tratamento  em  matéria  de 
emprêgo  ou  profissão,  que  poderá  ser  especificada  pelo 
Membro Interessado depois  de consultadas as organizações 
representativas  de  empregadores  e  trabalhadores,  quando 
estas existam, e outros organismos adequados.

ARTIGO 2º
Qualquer  Membro  para  o  qual  a  presente  convenção  se 
encontre em vigor compromete-se a formular e aplicar uma 
política  nacional  que tenha por fim promover,  por métodos 
adequados às circunstâncias e aos usos nacionais, a igualdade 
de oportunidade e de tratamento em matéria de emprêgo e 
profissão, com objetivo de eliminar tôda discriminação nessa 
matéria.

do ordenamento pátrio, Lei 9029/1995:

Art. 3º Sem prejuízo do prescrito no art. 2o desta Lei e nos 
dispositivos  legais  que  tipificam  os  crimes  resultantes  de 
preconceito de etnia, raça, cor ou deficiência, as infrações ao 
disposto nesta Lei são passíveis das seguintes cominações:

I - multa administrativa de dez vezes o valor do maior salário 
pago pelo empregador, elevado em cinqüenta por cento em 
caso de reincidência;

II - proibição de obter empréstimo ou financiamento junto a 

instituições financeiras oficiais.

da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que sedimentou:

“Ao eleger, a Constituição Federal, o primado da dignidade da  
pessoa  humana  e  do  valor  social  do  trabalho  e  da 
propriedade, pretendeu vedar toda e qualquer  proibição de 
acesso  a  emprego  ou  dispensa  resultante  de  motivos  
discriminatórios,  porque  daí  sempre  resultará  ofensa  a  tais  
valores”

RR – 84600-83.2009.5.09.0091
Relator Ministro: Alexandre de Souza Agra Belmonte
Data de Publicação: DEJT 19/02/2016

RR – 115100-03.2004.5.01.0004
Relatora Ministra: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
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Data de Publicação: DEJT 11/03/2016

RR – 118900-71.2009.5.09.0091
Relator Ministro: Douglas Alencar Rodrigues
Data de Publicação: DEJT 10/06/2016

RR – 583-80.2010.5.09.0091
Relator Ministro: Guilherme Augusto Caputo Bastos
Data de Publicação: DEJT 19/08/2016

e da doutrina, nas lições de Xisto Tiago de Medeiros Neto:

É induvidoso que a possibilidade de se conferir uma tutela ad-
equada  aos  interesses  transindividuais  constitui  imperativo 
para a promoção dos direitos fundamentais, a compreender, 
como essencial,  em nosso tempo, a garantia  efetiva de re-
speito, realização e reparação, em caso de dano, a direitos de 
natureza coletiva.

Dessa maneira, a ação impositiva, por meio dos mecanismos, 
instrumentos e órgãos competentes, objetivando a efetivação 
dos direitos,  em prol  dos indivíduos e também das coletivi-
dades, na busca do equilíbrio e do bem-estar social, é o que 
dá concretude ao conceito de cidadania, principalmente quan-
do se trata de direitos fundamentais, status hoje reconhecido 
constitucionalmente aos direitos ou interesses coletivos e difu-
sos.

A evolução do regime da responsabilidade civil possibilitou a 
devida tutela em face de danos a interesses titularizados por 
determinadas coletividades, em coerência com a ampla pro-
jeção que adquiriu o princípio da dignidade humana, em suas 
várias órbitas de projeção, no âmbito do ordenamento consti-
tucional.

A ordem jurídica, a sim, por diretriz explícita da Carta Magna 
de 1988, assegurou à coletividade a titularidade de direitos e 
interesses, cuja violação enseja reação eficaz consubstanciada 
na possibilidade de se obter uma reparação adequada, que se 
viabiliza por meio do sistema processual coletivo.

Enfim, tem-se que, no tempo presente, o reconhecimento e a 
efetiva reparação dos danos morais coletivos, através da ação 
civil pública, mediante o sancionamento adequado do ofensor, 
correspondente a uma condenação em parcela pecuniária, de 
molde a também desestimular  e prevenir  novas lesões,  em 
decorrência da ofensa aos valores e bens mais elevados do 
agrupamento social, constitui uma das formas de alicerçar o 
Estado Democrático de Direito.

                     Análise fática e probatória dos autos conduz à incontrovérsia da intervenção 
da  ré  nos  processos  seletivos  de  empresas  prestadoras  de  serviço,  além  de  questões 
técnicas e especializadas, seja pelos termos da defesa, seja pelas provas produzidas.

          Neste momento, importante destacar entendimento deste Magistrado, dada a 
natureza estatal do Ministério Público, que as provas produzidas sob sua atuação, gozam de 
eficácia  probante  também  na  esfera  judicial,  desde  que  a  parte  investigada  seja, 
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regularmente  citada para  se defender,  ainda na fase inquisitorial,  tendo plena vista dos 
documentos e depoimentos prestados.

                     A formação do convencimento deste Julgador perpassou histórica 
conceituação do “Juiz de Fora”, quando representante estatal percorria Comarcas do interior, 
na solução de conflitos distantes da Corte. 

                   Na chegada ao Município de Angra dos Reis e diagnóstico do acervo processual 
existente, sintomática a posição da presente ré, por sua pujança econômica e influência nos 
trabalhadores  e  cidadãos  locais,  mas,  inclusive,  pelo  elevado  quantitativo  de  lides 
envolvendo atos discriminatórios e acidentes laborais.

                   Caminhos do destino conduziram à nomeação de comissão plural de centrais 
sindicais para intervenção no Sindicato dos Metalúrgicos, inclusive mediante realização de 
inspeção judicial na sede da ré e hospitais municipais das redondezas. 

         Frutífero  processo  eleitoral  sindical  elevou  patamar  digno  dos  direitos 
negociados  e  se  encaminhou  para  reconhecimento  da  realidade  escondida  das  posturas 
antissindicais  da  ré.  Contudo,  ven  decisão  superior  incinerou  cédulas  eleitorais  –  prova 
emprestada, vedando a ciência, inclusive sigilosa inter partes, à qual se submeteu toda a 
sociedade.  Porém,  ilegítimo  seria  omitir  conclusão  deste  Magistrado,  que  compareceu, 
pessoalmente, durante o processo eleitoral, à ré, colhendo impressões, na visita e encontro 
com trabalhadores, dirigentes sindicais e empresários.

                  Afastado resultado quantitativo e despersonalizado da classe metalúrgica.

                  Prova documental específica – fls. 330 – corroborou existência, praticamente, 
semanal  na  pauta  de  audiências  na  Vara  do  Trabalho  de  Angra  dos  Reis,  quando 
trabalhadores narraram odiosa restrição contratual  imposta ou ordenada pela ré.  Mesmo 
aqueles que não pretenderam reparação moral pontual, comumente, descreviam a existência 
de cadastro negativo por diversos motivos, dentre os quais, término contratual com a ré, 
parentesco  com dirigentes  sindicais,  reivindicação de direitos  por  denúncia  ao  Ministério 
Público, Câmara de Vereadores, Sindicato e Poder Judiciário.

                  Importante destacar que a ação negativa da ré não se conservou na elaboração  
de simples lista negra, mas conferiu caráter dinâmico, ao engendrar prática fiscalizatória de 
controle de empresas terceirizadas, cuja liberdade e livre iniciativa de empregar restaram 
cerceadas. Para contratar com a ré, fornecer serviços ou alocar trabalhadores a chancela de 
representante Lenir da ré assumia papel mais relevante do que os requisitos profissionais e 
pessoais.

                  Ainda no caráter evolutivo, superada a restrição aos empregados diretos, 
alcançando  subordinados  de  outras  empresas,  bem  como  provocando  efeitos  endo  e 
extraprocessuais - desistência de reclamação trabalhista, renúncia de direitos, aplicação de  
justa causa do trabalho e, principalmente, ofendendo entidade impessoal sindical.

                 Assim, adstrito à prova dos autos, pleno o convencimento de que, mesmo após 
decisão de urgência da lavra do MM Juiz Glaucio Guagliariello – fls. 134/136, bem como 
suposta cessação de irregularidades – fls. 235v., a notícia sindical – fls. 329ss – comprova a 
continuidade da ré na discriminação em contratar  empregados e terceirizar sua mão-de-
obra.

                   Deste modo, mantida a condenação a obrigação de não fazer, impõe-se 
elevação  da  multa  inibitória  para  o  teto  da  pretensão  –  R$100.000,00  -  por  dia  e  por 
trabalhador, a partir da ciência desta, exequível nos moldes do § 2º, art. 12 da Lei 7347/85.
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        No tocante ao dano moral coletivo, perfez-se violação à dignidade laboral 
superior à individualidade, seja pelo senso comum vitimizado, seja pelo ataque ao defensor 
de liberdades laborais, o sindicato, em suma, a sociedade.

                 Neste diapasão, abre-se capítulo, ainda na esteira do “Juiz de Fora”, pois o 
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador fica muito distante de Angra dos 
Reis.  Escopo maior  a  efetividade  na destinação dos  recursos,  pois  um dos  objetivos  da 
compensação vem a ser a recomposição de benesses locais, para ressarcimento integral.

      Acolhido pleito ministerial, no montante postulado na exordial – R$5.000.000,00, 
determina-se seu pagamento em dez parcelas de R$500.000,00, semestralmente, vencendo 
a primeira, após intimação do trânsito em julgado. 

      Destinação dos recursos, exclusivamente, para melhorias da unidade de saúde 
hospitalar no bairro Jacuecanga - Av. Conde Maurício de Nassau, 400 - Verolme, Angra dos 
Reis – RJ, na proximidade da sede da ré, visando prevenção e pronto atendimento aos casos 
de acidente  do trabalho, sob responsabilidade do gestor  público de saúde em exercício, 
devendo  a  aplicação  de  recursos  ser  fiscalizada  por,  comissão  paritária  integrada  pelo 
Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis, Secretário Municipal de Saúde de Angra dos 
Reis, Ministério Público Federal, Representante patronal e dos trabalhadores na Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes da ré.

ISTO POSTO,  esta  Vara  do  Trabalho  JULGA PROCEDENTE o  pedido,  para 
condenar BRASFELS SA a não praticar qualquer ato motivador de desistência de reclamação 
trabalhista  ou  renúncia  de  direitos  do  trabalho,  não  praticar  qualquer  ato  restritivo  de 
contratação de trabalhadores, não praticar ato resolutório motivado em regular exercício de 
direito de ação ou de direito sindical; direta ou de modo intermediado por terceiros. Impõe-
se  multa  de  R$100.000,00,  por  inadimplemento,  diária  e  para  cada  trabalhador  vítima. 
Condena-se, ainda ao pagamento de compensação moral,  nos limites do pedido,  em R$ 
5.000.000,00, observados termos da fundamentação supra.

Juros e correção monetária na forma da lei, observado o teor da Súmula 381 
e 439 do Colendo TST.

Após o trânsito em julgado, execute-se a multa fixada em tutela de urgência, 
bem como a majoração, a partir desta sentença.

Imediatamente, independente de trânsito em julgado, divulgue-se a presente 
decisão, para ciência dos trabalhadores e empresas, através de (i) edital, publicação em (ii) 
periódico local, em dois domingos em dois meses sucessivos, mediante custeio pela ré, bem 
como fixação por 30 dias na sede do (iii) Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis, bem 
como seu (iv) sítio virtual e nas (v) portarias de acesso à ré, esta sob pena de, igual, multa 
diária, acima fixada, cuja observância deverá ser aferida por Oficial de Justiça, bem como 
juntada cópia nos autos das publicações.

Custas de R$100.000,00 calculadas sobre o valor arbitrado à condenação de 
R$5.000.000,00, pela parte reclamada.

Intimem-se as partes.
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_______________________________
BRUNO DE PAULA VIEIRA MANZINI

Juiz do Trabalho
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