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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

 

PROCESSO nº: 0011188-27.2019.5.15.0116 (ROT)
RECORRENTE: AMAZONIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A - AMAZUL
RECORRIDO: SIND.DE TRABALHADORES EM ATIV.PESQ.DES.CIE.TEC.CAMP REG,
AMAZONIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A - AMAZUL

AN

A partir da r. sentença (id. 5c91c6f), que julgou procedentes em parte os

pedidos, recorre a reclamada (id. f45b60e), quanto ao restabelecimento do fornecimento de transporte aos

empregados, danos materiais, danos morais coletivos e honorários advocatícios.

Contrarrazões do sindicato autor, combatendo as alegações recursais da

reclamada.

O Ministério Público do Trabalho se manifestou pugnando apenas pelo

não provimento do recurso. (id. Id 946f54c)

É o relatório.

 

VOTO

 

I - ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, decido conhecer do

recurso ordinário interposto.

Destaque-se também o fato de que o julgamento deste feito observará as

recentes disposições contidas na Instrução Normativa nº 41/2018 do C. TST, a qual passou a regular a

aplicação das normas processuais da Consolidação das Leis do Trabalho alteradas pela Lei 13.467/2017.
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II - DO MÉRITO

DO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE

TRANSPORTE AOS EMPREGADOS

Em suma, o sindicato afirma que houve supressão do transporte fornecido

aos empregados, devendo haver o seu restabelecimento pela empresa reclamada. Esta, por sua vez,

afirma que o transporte referido era fornecido por mera liberalidade pela tomadora dos seus serviços, a

União, de forma que não deve ser responsabilizada pela supressão.

O d. Juízo de origem deu razão ao sindicato autor e, da decisão, a

reclamada recorre.

Pois bem.

A recorrente, empresa pública da União, prestava serviços relacionados a

tecnologia à Marinha do Brasil, também vinculada à União. Ao longo do tempo o contrato entre as

partes, devido à magnitude dos serviços prestados, superou a mera prestação de serviços e se transformou

em uma cooperação ativa entre as partes.

E de fato, a situação pode ser considerada análoga à contratação de uma

empresa de um grupo econômico por outra, caso em que logicamente se a tomadora de serviços fornecer

transporte aos empregados da prestadora, deverá esta responder pelo caso de supressão, embora não seja

ela quem diretamente tenha tomado decisões a esse respeito. O mesmo raciocínio se aplica ao caso em

tela, já que tanto a prestação de serviços quanto o transporte aproveitou a União e a recorrente, já que

facilitava o acesso dos empregados à empresa, em benefício de todos os envolvidos.

Afinal, a situação presente não é a mesma do empregado que pega carona

solidária todo dia para o trabalho com alguém totalmente desinteressado da relação de trabalho. Em

verdade, quem fornecia o transporte era justamente quem se beneficiava dos serviços de transporte e

remunerava a empregadora, a qual por sua vez também se beneficiava dos serviços dos empregados

transportados.

Portanto, claramente houve violação da proibição da alteração contratual

lesiva - artigo 468 da CLT - uma vez que o fornecimento do transporte, no caso, aderiu ao contrato de

trabalho dos empregados da recorrente, devendo mesmo ser restabelecido, tal como decidiu o d. Juízo de

origem.
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Diferente do que afirma a recorrente, ainda que os trabalhadores não

tenham parado de ir trabalhar por conta da falta de fretado, é evidente que houve prejuízo aos

trabalhadores, posto que agora precisam utilizar do transporte público ou próprio ou qualquer outro meio,

do contrário seriam privados do salário, seu meio de subsistência.

Ademais, o fato de se tratar de empresa pública não lhe retira o dever de

cumprir as mesmas obrigações dos empregadores privados, posto que ao contratar via vínculo celetista o

empregador se despe de seu poder de império, salvo raras exceções, não sendo o artigo 468 da CLT uma

destas.

Por sua completude e brilhantismo, transcreve-se abaixo um trecho da

decisão de origem, o qual este relator toma como suas próprias razões de decidir:

"De acordo com os correspondentes teores da resposta patronal acima, tem-se que a ora
reclamada era, à luz do princípio da primazia da realidade sobre a forma, prestadora de
serviços contratada pela Marinha do Brasil, por meio do Centro Tecnológico da Marinha
em São Paulo - CTMSP (contrato, esse, inicialmente celebrado com a EMGEPRON mas
que, em virtude de cisão parcial desta, passou à ora demandada). Corroborando essa
situação verificada entre a ré e a Marinha, relembre-se o (já acima transcrito) trecho da
defesa que diz: "... embora a AMAZUL e a Marinha do Brasil tenham uma parceria de
natureza de convênio, conforme exposto anteriormente, para fins trabalhistas, a relação
entre os dois entes pode ser equiparada a uma prestação de serviços, em que a Marinha é
a "tomadora dos serviços" e a AMAZUL é a "prestadora". (...)".

Sendo assim, a Marinha do Brasil, por intermédio do supracitado CTMSP, afigurou-se
como tomadora dos serviços prestados pelos empregados da AMAZUL. Diante de tal
circunstância, em nada aproveitam aos interesses defensivos da ora reclamada o fato de a
União, via CTMSP, haver celebrado, gerido e custeado o transporte dos empregados em
questão, uma vez que a realização de tal transporte, efetivada para levar a força de
trabalho ao estabelecimento da ré, afigurou-se necessária à consecução dos objetivos
sociais da AMAZUL - daí decorrendo, inequivocamente, que tal empresa beneficiou-se,
de modo direto, do transporte dos trabalhadores a ela propiciado em tais termos.

Destarte, se tal transporte dos obreiros erigiu-se em condição necessária à regular
exploração da atividade econômica por parte da reclamada, tal condição tornou-se,
consequentemente, indissociável dos contratos individuais de trabalho dos empregados
envolvidos - independentemente da entidade que haja promovido a contratação e custeio
do aludido transporte. Não fosse assim, estar-se-ia abrindo a possibilidade de criação, no
âmbito dos referidos pactos laborais, de verdadeiros "subcontratos", dotados de objeto
específico, no intuito de isentar das correspondentes responsabilidades a contratante dos
trabalhadores em questão - e esse escopo, além de constituir flagrante desrespeito aos
princípios norteadores das relações empregatícias (especialmente os da proteção ao
trabalhador e da primazia da realidade), de todo modo encontraria vedação nos arts. 9º e
444, caput, da CLT.

Portanto, seja quando fornecido pelo próprio empregador, seja quando concedido
mediante contratação às expensas do tomador dos serviços, o transporte proporcionado
aos empregados da empresa prestadora de serviços erige-se em condição/cláusula que
adere aos respectivos contratos individuais de trabalho.

3.4. De outra parte, constitui argumento deveras frágil e incapaz de convencer este Juízo
o de que a cessação do fornecimento de transporte fretado não teria ensejado prejuízos
aos empregados em razão de pouquíssima alteração no nível de absenteísmo. Isso
porque, à luz inclusive da razoabilidade, os trabalhadores precisam se deslocar ao
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ambiente laboral em busca de sua própria subsistência - e essa necessidade, na situação
ora apreciada, obviamente continuou existindo mesmo após aquela supressão do
transporte fretado.

Assim, referida ausência de mudança (ou mudança apenas sutil) nas quantidades de
ausências ao trabalho não serve a afastar os prejuízos no particular presumivelmente
causados aos obreiros pela supressão do transporte fretado.

3.5. As alegações defensivas amparadas na vedação de criação de despesa sem previsão
orçamentária e na violação ao art. 167, II, da CF, à Emenda Constitucional nº 45 e à Lei
de Responsabilidade Fiscal também não aproveitam, no entender deste Juízo, aos
interesses da reclamada.

A ordem jurídica há de ser inteligida como um todo que, no seu conjunto, há de
encontrar coerência e harmonia e tendo, como pano de fundo, especialmente os critérios
de Justiça.

Sendo assim, há de se ressaltar que ao permitir que o Estado explore, diretamente,
atividade econômica (situação na qual se amolda a ora reclamada), o art. 173 da Carta
Magna já prevê, logo em seu caput, que tanto só se admitirá quando tal atividade
explorada se afigure "... necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo, conforme definidos em lei".

Como se não bastasse, o § 1º e seu inciso II do mesmo dispositivo constitucional acima
estabelecem que inclusive as empresas públicas subordinam-se à "... sujeição ao regime
jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis,
comerciais, trabalhistas e tributários". E o mesmo dispositivo constitucional, desta feita
em seu § 2º, prevê que "As empresas públicas e as sociedades de economia mista não
poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado".

Cristalino, portanto, que a própria ordem constitucional, se por um lado admite a
exploração direta de atividade econômica pelo Estado somente em caráter estratégico
(isto é, como instrumento imprescindível ao atendimento de imposições relacionadas à
segurança nacional ou a relevante interesse coletivo), por outro lado impõe freios a essa
mesma exploração estatal ao nivelar os respectivos entes aos da iniciativa privada,
"inclusive quanto aos direitos e obrigações... trabalhistas".

Ou seja, em situações como a ora examinada, a reclamada, na qualidade de empresa
pública federal, não pode valer-se das normas invocadas em contestação nos moldes
acima no escopo de ver-se liberada de suas responsabilidades perante aqueles que lhe
prestaram ou ainda prestam serviços como empregados. Do contrário, estar-se-ia
admitindo o desfrute, pela empresa em questão, de verdadeiro privilégio (perante as
empresas privadas) inadmitido pela Constituição da República - situação que, de resto,
configuraria ofensa inclusive aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da
moralidade insculpidos no do art. caput 37 da CF, assim como violação aos fundamentos
da República consistentes nos "... valores sociais do trabalho e da livre iniciativa" (art.
1º, caput, IV, da CF) e, ainda, inobservância da "valorização do trabalho humano" e da
"livre iniciativa" que fundamentam a própria ordem econômica (art. 170, caput, também
da Carta Magna).

Acrescente-se ainda, à análise ora especificamente empreendida, que se a empresa
pública torna-se deficitária (como também sustentado em contestação), cabe ao Estado a
adoção das providências necessárias ou à regularização/reversão de tal estado pelo qual
passa a entidade por ele criada, ou até mesmo ao encerramento, nos termos da legislação
aplicável, das atividades da aludida entidade. A esse respeito, invoque-se a dicção do art.
174, caput, da CF:

"Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na
forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este
determinante para o setor público e indicativo para o setor privado". Mas jamais se
poderia admitir que o Poder Público, em tal situação de déficit de empresa como a ora
demandada (da qual, aliás, detém a qualidade de controlador), permitisse que ela se
desvencilhasse de suas obrigações, especialmente no que referentes aos seus
empregados, procurando invocar posição privilegiada não comportada, como já dito, pela
ordem constitucional.
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Não se perca de vista, ademais, que essa mesma ordem normativa suprema também
estabelece, em seu art. 173, § 5º, que "A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual
dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às
punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e
financeira e contra a economia popular."

Por conseguinte, porquanto não amparadas pela disciplina decorrente das próprias
normas constitucionais em seu conjunto consideradas, ficam rejeitadas as arguições de
defesa expendidas com referência à análise realizada no presente subitem desta
fundamentação.

3.6. O fato de o transporte fretado haver sido proporcionado por terceiro (no caso, a
União, por meio do CTMSP), como já visto em momento anterior desta motivação, não
afasta quaisquer responsabilidades da reclamada em decorrência da supressão de tal
benefício.

E a inaplicabilidade das alterações decorrentes da Lei nº 13.467/2017 também já foi
objeto de abordagem em capítulo anterior deste decisório.

3.7. A ilicitude da conduta patronal (como se verá detidamente logo adiante) residiu não
no desconto em si, dos salários dos trabalhadores, de percentual decorrente do vale-
transporte, mas sim na indevida cessação do fornecimento do transporte fretado e que,
consequentemente, acabou ensejando aquele desconto e, por isso, tornou-o descabido.

3.8. Por tudo o quanto acima se expôs, conclui-se que não havia qualquer fundamento ou
justificativa com eficácia bastante a legitimar a supressão do transporte fretado fornecido
aos empregados da reclamada.

Sendo assim, como tal fornecimento de transporte houvera-se erigido em condição
inequivocamente mais benéfica aos trabalhadores, e tendo em vista que nenhuma das
alegações de contestação se revelou apta a afastar a conclusão a que ora se encaminha,
tem-se que a cessação de tal benefício configurou inequívoco descumprimento do
princípio da inalterabilidade contratual lesiva, ínsito na dicção do art. 468, , dacaput
CLT."

Portanto, correta a decisão que determinou à reclamada promover o

restabelecimento do transporte dos seus empregados, bem como todos os seus parâmetros de

cumprimento.

Correta, ainda, a condenação da reclamada a pagar, como indenização por

danos materiais, os valores descontados dos empregados a título de vale-transporte. Isso porque,

conforme acima, foi ilegal a supressão não restabelecida do transporte antes fornecido e, frente ao

princípio da reparação integral, outra solução não há que não a restituição dos valores descontados - os

quais, afinal, não seriam descontados se tivesse havido imediato restabelecimento do transporte

suprimido pelo tomador.

Mantém-se, portanto.

 

DOS DANOS MORAIS COLETIVOS

A ré argumenta que não lesou a coletividade, de modo que deve ser

absolvida da condenação a pagar indenização a título de danos morais coletivos.
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Pois bem.

A ré argumenta que não há demonstração de dano à coletividade. Porém,

a demonstração do dano transindividual é diferente da demonstração dos demais danos, uma vez que

muitas vezes não se o pode ver, mas apenas presumir.

Observe-se que os danos morais coletivos não são cabíveis apenas quando

possível a individualização dos lesados, uma vez que tal entendimento minaria os fundamentos da

doutrina dos direitos transindividuais, sobretudo em relação aos direitos difusos. A coletividade, para não

dizer a sociedade como um todo, é que sofre o dano, não as pessoas individualmente consideradas.

No mais, diferente do que afirma a reclamada, conforma acima já

debatido, há dano, ilegalidade, nexo causal entre a conduta omissiva da ré e culpa, no caso, por não ter

restabelecido o transporte suprimido. Intactos, portanto, os artigos 186, 927 e 944 do Código Civil de

2002.

Há, portanto, danos morais coletivos.

Em relação ao  indenizatório, a legislação pátria não estabelecequantum

um parâmetro para a fixação do valor da indenização por danos morais, portanto, o valor deve ser

arbitrado com base em um juízo de equidade, que deve levar em conta dentre outros fatores: a gravidade

do ato danoso, o desgaste provocado ao ofendido, a  e a intensidadeposição socioeconômica do ofensor

de sua repercussão na sociedade. A reparação tem o duplo objetivo de minimizar a dor da vítima e punir

 para que não reincida, não podendo ser ao mesmo tempo ínfima, nem exorbitante, para nãoo ofensor

representar enriquecimento sem causa.

Com efeito, observando os princípios de razoabilidade e

proporcionalidade e tendo em vista a gravidade da lesão e a capacidade econômica da ré, este relator

entende que o valor fixado pela origem de R$ 25.000,00 é necessário e suficiente para amenizar os danos

experimentado pela coletividade e ao mesmo tempo atingir o seu efeito pedagógico no sentido de

reprimir conduta semelhante pela ré.

Mantém-se, portanto.

 

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
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A reclamada pede a condenação do sindicato autor no pagamento de

honorários advocatícios.

Pois bem.

Em primeiro lugar, a condenação da reclamada é devido, tendo em vista

que a sucumbência não foi revertida - artigo 791-B da CLT.

Ademais, a CLT é omissa em relação à questão da sucumbência mínima,

então, tendo em vista o artigo 769 do diploma celetista, aplica-se o artigo 86, parágrafo único, do Código

de Processo Civil, referente à sucumbência mínima, de modo que, tendo em vista o deferimento da

grande maioria dos pedidos iniciais, nada é devido pela reclamante a esse título.

Mantém-se.

 

III - PREQUESTIONAMENTO

A SBDI-1 do C. TST, através da Orientação Jurisprudencial n. 118,

sedimentou o seguinte entendimento:

"OJ-SDI1-118 PREQUESTIONAMENTO. TESE EXPLÍCITA. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA N. 297 (inserida em 20.11.1997) Havendo tese explícita sobre a matéria, na
decisão recorrida, desnecessário contenha nela referência expressa do dispositivo legal
para ter-se como prequestionado este".

Por tal motivo, para todos os efeitos: i) consideram-se prequestionadas as

matérias tratadas nesta decisão; e ii) declara-se não haver violação a qualquer dispositivo normativo

delineado no bojo das razões recursais.

 

IV - CONCLUSÃO
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Diante do exposto, decido:  do recurso do reclamado e CONHECER NÃO

, ficando mantida, na íntegra, a decisão de origem.O PROVER

Por fim, partindo-se do princípio de que todos os argumentos e matérias

expostos no presente recurso foram efetivamente apreciados, à luz do artigo 93, inciso IX, da

Constituição Federal de 1988, e nada obstante a respeitável faculdade prevista no artigo 897-A da CLT,

convém as partes ficarem atentas para as eventuais disposições contidas na norma subsidiária dos artigos

1.026, §§ 3º e 4º, do novo CPC, sem prejuízo de eventual multa por litigância de má-fé, considerando o

teor dos artigos 79 a 81 desse mesmo diploma.

 

 

RETIRADO DE PAUTA da Sessão VIRTUAL extraordinária realizada em 10 de setembro de 2021
conforme previsão do inciso III, § 5º do art. 3º da Resolução Administrativa nº 020/2019 deste E.TRT.

Sessão de julgamento extraordinária realizada no modelo híbrido em 04 de agosto de 2022, conforme 
Portaria GP-CR nº 004/2022.        

Composição: Exmos. Srs. Desembargadores Gerson Lacerda Pistori (Relator), Thelma Helena Monteiro 
de Toledo Vieira (Presidente) e Juíza Antonia Sant'ana (atuando Vaga Aposent. da Desembargadora 
Maria Inês Corrêa de Cerqueira César Targa).

Ministério Público do Trabalho: Exmo(a) Sr (a). Procurador (a) Ciente.

Acordam os magistrados da 9ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em julgar o 
processo nos termos do voto proposto pelo(a) Exmo(a) Sr(a) Relator(a).

Votação unânime.

Sustentaram oralmente, pela recorrente AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A - 
AMAZUL, a Dra. JULIANA DE QUEIROZ GUIMARAES e pelo recorrido SIND.DE 
TRABALHADORES EM ATIV.PESQ.DES.CIE.TEC.CAMP REG , a Dra. THAIS PROENÇA 
CREMASCO.

 

 

 

ID. 3b916e1 - Pág. 8

Assinado eletronicamente por: GERSON LACERDA PISTORI - 08/09/2022 16:30 - 3b916e1
https://pje.trt15.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20120811353469600000065486890
Número do processo: ROT 0011188-27.2019.5.15.0116
Número do documento: 20120811353469600000065486890

Documento assinado pelo Shodo
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Votos Revisores
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