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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO 
7ª VARA DO TRABALHO DE SANTOS 

 ACPCiv 1000214-77.2021.5.02.0447
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
RÉU: TSL - TRANSPORTES SCATUZZI LTDA E OUTROS (3) 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO exerce a presente em

face de TSL - TRANSPORTES SCATUZZI LTDA; SAMA S.A. - MINERACOES

, alegando o que consta da inicial eASSOCIADAS e ETERNIT S A

aditamento (ids 45b78e4, 99ec5bf), baseado em que pleiteia: tutela

de urgência; determinação para que a ré se abstenha de realizar

qualquer atividade de movimentação, recebimento e transporte de

amianto crisotila ou de produtos que a contenham, independentemente

de sua origem, destino ou forma de acondicionamento da fibra

mineral; remoção e a destinação ambientalmente adequada de qualquer

carga de amianto crisotila ou de produtos que a contenham;

proibição de envio dos municípios de Cubatão, Santos e Guarujá da

carga de amianto crisotila ou de produtos que o

contenham,  independentemente de sua origem, destino ou forma de

acondicionamento da fibra mineral; dano moral coletivo;

responsabilidade solidária. Deu à causa o valor de R$ 200.000,00.

Juntou documentos.

Por decisão exarada em 23 de março de 2021 (id

b93161f), foi deferida a tutela de urgência requerida.

Devidamente citadas, as rés compareceram à sessão

realizada no dia 06 de maio de 2021 (id 37b62eb). As 2ª e 3ª rés

apresentaram defesa escrita em conjunto, arguindo preliminares e

impugnando os pedidos do autor. 

Réplica e razões finais oportunizadas.

Sem outras provas, restou encerrada a instrução

processual.
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Propostas de conciliação recusadas.

É o relatório.

 

DECIDO:

 

1. VALOR DA CAUSA

 

Nos termos do art. 292, I, do CPC o valor da causa deve

corresponder, na cobrança de dívida, à soma dos valores das

parcelas corrigidas monetariamente até a propositura da ação.

 

Assim, em face do aditamento da inicial (id 99ec5bf), determino a

retificação do valor da causa para constar R$ 5.200.000,00. Atente-

se a Secretaria.

 

2. CERCEAMENTO DE PROVA

 

Em razões finais, o autor alega cerceamento de prova em razão do

indeferimento da produção de provas orais. As 2ª e 3ª rés reiteram

seus protestos contra a decisão que indeferiu a suspensão do

processo e a produção de provas orais.

 

Em que pese seus argumentos, razão não lhes assistem, uma vez que

este magistrado entende que o deslinde da questão exige prova

documental e demanda análise de matéria de direito.
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Quanto à suspensão do feito, reporto-me à decisão de id 6950400.

 

Por fim, nos termos do art. 765 da CLT, o juiz é o presidente do

processo e determina as medidas que devem ser tomadas para garantir

a celeridade processual e a observância dos princípios processuais

pertinentes.

 

Assim, mantenho as decisões atacadas por seus próprios fundamentos.

 

3. SUSPENSÃO DO PROCESSO

 

A 2ª ré requer a suspensão do feito até o julgamento da ADI nº

6.200.

 

Sem razão, uma vez que não há determinação na ADI 6.200 para

suspensão das ações que tratem sobre temas a ela relacionados, bem

como aquela demanda tratar-se de discussão sobre lei com vigência

no Estado de Goiás.

 

Rejeito.

 

4. ILEGITIMIDADE ATIVA
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A legitimidade do autor para promover a ação civil pública para a

proteção de interesses difusos e coletivos (inclusive os

individuais homogêneos) decorre dos arts. 129, III da CF, 11º c/c

art. 5º, I, da Lei nº 7.347/85; art. 83, III, da Lei Complementar

nº 75/93; art. 81, parágrafo único, c/c art. 82, I, da Lei nº 8.078

/90.

 

No presente caso, pretende-se a tutela de interesses coletivos,

isto é, “de natureza indivisível de que seja titular grupo,

categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte

contrária por uma relação jurídica base” (art. 81, parágrafo único,

II, do CDC), qual seja, o respeito às normas trabalhistas relativas

à segurança e saúde dos trabalhadores.

 

Assim, rejeito a preliminar.

 

5. ILEGITIMIDADE PASSIVA

 

Não prospera a defesa quanto à alegação preliminar de ilegitimidade

de parte da 3ª ré.

 

Cumpre salientar inicialmente que a legitimidade passiva da parte

merece ser apreciada em abstrato, ou seja, "in status assertionis",

tendo em vista os parâmetros trazidos na petição inicial. 

 

Aliás, segundo a teoria da asserção, adotada pelo nosso ordenamento

jurídico, basta à simples demonstração das condições da ação pelo

demandante, indicando a correspondência lógica entre o direito
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material controvertido e os integrantes da relação jurídica

material na petição inicial, para a análise  dain abstrato

pertinência subjetiva da ação. 

 

Ademais a análise de responsabilidade desafia o mérito e juntamente

com este serão apreciadas.

 

6. INÉPCIA DA INICIAL

 

Nos termos do art. 330, parágrafo primeiro, do novo CPC, considera-

se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de

pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais

em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não

decorrer logicamente a conclusão; e quando contiver pedidos

incompatíveis entre si.

 

O art. 840, parágrafo primeiro da CLT, por sua vez, exige uma breve

exposição dos fatos e o pedido.

 

Na hipótese dos autos, não ocorreram quaisquer das hipóteses

ventiladas no art. 330, parágrafo primeiro, do novo CPC, sendo

observado o disposto no art. 840, parágrafo primeiro da CLT.

 

Ademais, as questões suscitadas pelas 2ª e 3ª rés desafiam decisão

de mérito, de acordo com a distribuição do ônus da prova.
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Diante disso, rejeito a preliminar de inépcia arguida.

 

7. INTERESSE PROCESSUAL

 

Ao contrário do alegado pelas rés as condições da ação restaram

inteiramente preenchidas. As partes titularizam os interesses em

conflito, os pedidos formulados não encontram veto no ordenamento e

a resistência na satisfação espontânea da pretensão faz emergir o

interesse do autor em obter um provimento jurisdicional, tornando o

processo instrumento útil e necessário.

 

Ainda, não há se falar em inadequação da via eleita, pois

satisfeita a determinação contida no art. 303, § 1º, I, do CPC.

 

Eventual rejeição do pedido demanda incursão no mérito da causa e a

decisão respectiva deve ter o formato do artigo 487, I do novo

Código de Processo Civil.

 

Rejeito.

 

8. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA; CONEXÃO

 

As 2ª e 3ª rés suscitam a preliminar sob o argumento de que o

objeto da ação não está inserido nas hipóteses do art. 114 da CF/88.
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Sem razão. A fixação da competência material da Justiça do Trabalho

depende daquilo que realmente o autor leva para o processo, isto é,

repousa na causa de pedir e nos pedidos deduzidos em juízo mesmo se

as decisões de mérito envolver a aplicação de normas de outros

setores do mundo jurídico.

Nos termos do artigo 114 da Constituição Federal, é desta

Especializada a competência para dirimir o tipo de conflito posto

em juízo, isto é, decorrente da alegação de ambiente de trabalho

precário e do não cumprimento de normas de saúde, higiene e

segurança do trabalho.

 

A respeito, a Súmula nº 736 do E. STF reconhece a competência da

Justiça do Trabalho para “julgar as ações que tenham como causa de

pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à

segurança, higiene e saúde dos trabalhadores.”

 

Acrescento que o Ministério Público encontra-se atuando na tutela

dos direitos difusos e coletivos relativos à preservação dos

direitos constitucionais sociais, concernentes a segurança e saúde

dos trabalhadores. Vale dizer, eventual obrigação de reparação tem,

em seu fundo, o objetivo de resguardar a observância pela ré dos

direitos sociais, inclusive de valorização do trabalho e ambiente

de trabalho sadio, garantidos constitucionalmente.

 

Também não é o caso de reconhecer a conexão com o mandado de

segurança nº 5001986-65.2021.4.03.6104. Os institutos da conexão e

continência estão previstos nos artigos 55 e 56 do novo CPC. O

primeiro ocorre quando duas ações têm em comum o pedido ou a causa

de pedir. O segundo exige ações com identidade de partes e de causa

de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o da

outra.
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No caso, não restou demonstrada a identidade de pedido e causa de

pedir.

 

Rejeito.

 

9. DA DOCUMENTAÇÃO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

 

Desconsidero os documentos juntados aos autos em língua estrangeira

sem tradução juramentada, conforme artigo 192, § único do Código de

Processo Civil, devendo cada parte arcar com o ônus processual.

 

10. CONFISSÃO DA 1ª RÉ

 

A 1ª ré compareceu à sessão realizada em 06 de maio de 2021

(id 37b62eb), porém não apresentou contestação, deixando de

impugnar especificamente aos pedidos declinados na inicial.

 

Nesse passo, decreto a revelia e confissão da 1ª ré quanto à

matéria de fato.

 

Todavia, face à pluralidade de réus, não se verificam os efeitos da

revelia em relação aos interesses comuns das rés e que tenham sido

alvo de impugnação específica pela ré contestante, ante os termos

dos artigos 345, I, do NCPC. 
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11. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER

 

O Ministério Público do Trabalho requer que à 1ª ré se abstenha de

realizar qualquer atividade de movimentação, recebimento e

transporte de amianto crisotila ou de produtos que a contenham,

independentemente de sua origem, destino ou forma de

acondicionamento da fibra mineral e realize a remoção e a

destinação ambientalmente adequada de qualquer carga de amianto

crisotila ou de produtos que a contenham. Quanto às 2ª e 3ª rés,

requer sejam  proibidas de enviar aos municípios de Cubatão, Santos

e Guarujá carga de amianto crisotila ou de produtos que o

contenham, independentemente de sua origem, destino ou forma de

acondicionamento da fibra mineral.

 

No caso dos autos, restou comprovado a presença da carga de amianto

junto à ré, conforme documentos acostados.

 

O E. STF declarou a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 9.055

/95 que permitia a extração, industrialização, comercialização e a

distribuição do uso de amianto na variedade crisotila no país (ADIs

9347 e 3406), tendo a decisão efeito vinculante e erga omnes.

 

A manifestação do STF encontra respaldo na comunidade científica,

segundo a qual, o amianto crisotila possui natureza cancerígena e,

como tal, representa ameaça ao direito à saúde (art. 6º e 196, CF

/88), ao dever estatal de redução dos riscos inerentes ao trabalho

por meio de normas de saúde, higiene e segurança (art. 7º, inciso

XXII, CF/88), e à proteção do meio ambiente (art. 225, CF/88).
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Ainda, foi determinado o sobrestamento da ADPF 234 na qual havia

sido deferida parcialmente medida cautelar para suspender as

interdições ao transporte de amianto crisotila, em consonância com

a inconstitucionalidade declarada do art. 2º da Lei 9.055/95.

 

Por sua vez, a Lei Estadual 12.684/2007, que proíbe o uso de

produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de

amianto ou asbesto ou outros materiais minerais que,

acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição, foi

declarada constitucional pelo STF.

 

A alegação de que o deferimento da pretensão autoral violaria o

livre exercício da atividade econômica de transporte não prospera.

É de se observar que o amianto crisotila apresenta grave risco de

dano à saúde dos trabalhadores e o efetivo alcance dos princípios

constitucionais elencados somente será alcançado proibindo-se

também o transporte do produto. 

 

Insta registrar que a 1ª ré impetrou mandado de segurança contra

decisão deste juízo, distribuído sob nº 1002220-40.2021.5.02.0000,

sendo que a Exma. Desembargadora Relatora Ana Maria Moraes Barbosa

Macedo indeferiu a liminar postulada e entendeu que o transporte de

amianto é incompatível com a CF/88, nos termos da seguinte decisão:

 

“O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI n° 3.937, declarou,

de forma incidental, a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei

Federal n° 9.055/1995, com eficácia e efeito vinculante.erga omnes 

Eis a ementa do mencionado julgado (grifos acrescidos):
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“EMENTA. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 12.684/2007

do Estado de São Paulo. Proibição do uso de produtos, materiais ou

artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto.

Produção e consumo, proteção do meio ambiente e proteção e defesa

da saúde. Competência legislativa concorrente. Impossibilidade de a

legislação estadual disciplinar matéria de forma contrária à lei

geral federal. Lei federal nº 9.055/1995. Autorização de extração,

industrialização, utilização e comercialização do amianto da

variedade crisotila. Processo de inconstitucionalização. Alteração

nas relações fáticas subjacentes à norma jurídica. Natureza

cancerígena do amianto crisotila e inviabilidade de seu uso de

forma efetivamente segura. Existência de matérias-primas

alternativas. Ausência de revisão da legislação federal, como

determina a Convenção nº 162 da OIT. Inconstitucionalidade

superveniente da Lei Federal nº 9.055/1995. Competência legislativa

plena dos estados. Constitucionalidade da Lei estadual nº 12.684

/2007. Improcedência da ação.

1. A Lei nº 12.684/2007, do Estado de São Paulo, proíbe a

utilização, no âmbito daquele Estado, de produtos, materiais ou

artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto,

versando sobre produção e consumo (art. 24, V, CF/88), proteção do

meio ambiente (art. 24, VI) e proteção e defesa da saúde (art. 24,

XII, CF /88). Dessa forma, compete, concorrentemente, à União a

edição de normas gerais e aos estados suplementar a legislação

federal no que couber (art. 24, §§ 1º e 2º, CF/88). Somente na

hipótese de inexistência de lei federal é que os estados exercerão

a competência legislativa plena (art. 24, § 3º, CF/88).

2. A Constituição de 1988 estabeleceu uma competência concorrente

não cumulativa, na qual há expressa delimitação dos modos de

atuação de cada ente federativo, os quais não se sobrepõem. Compete

à União editar as normas gerais (art. 24, § 1º), não cabendo aos

estados contrariar ou substituir o que definido em norma geral, mas

Assinado eletronicamente por: ATHANASIOS AVRAMIDIS - Juntado em: 09/06/2021 10:35:01 - a1f12a2

ID. a1f12a2 - Pág. 11

Documento assinado pelo Shodo



sim o suplementar (art. 24, § 2º). Se, por um lado, a norma geral

não pode impedir o exercício da competência estadual de suplementar

as matérias arroladas no art. 24, por outro, não se pode admitir

que a legislação estadual possa adentrar a competência da União e

disciplinar a matéria de forma contrária à norma geral federal,

desvirtuando o mínimo de unidade normativa almejado pela

Constituição Federal. A inobservância dos limites constitucionais

impostos ao exercício da competência concorrente implica a

inconstitucionalidade formal da lei.

3. O art. 1º da Lei Federal nº 9.055/1995 proibiu a extração, a

produção, a industrialização, a utilização e a comercialização de

todos os tipos de amianto, com exceção da crisotila. Em seu art.

2º, a lei autorizou a extração, a industrialização, a utilização e

a comercialização do amianto da variedade crisotila (asbesto

branco) na forma definida na lei. Assim, se a lei federal admite,

de modo restrito, o uso do amianto, em tese, a lei estadual não

poderia proibi-lo totalmente, pois, desse modo, atuaria de forma

contrária à prescrição da norma geral federal. Nesse caso, não há

norma suplementar, mas norma contrária /substitutiva à lei geral,

em detrimento da competência legislativa da União.

4. No entanto, o art. 2º da Lei Federal nº 9.055/1995 passou por um

processo de inconstitucionalização, em razão da alteração nas

relações fáticas subjacentes à norma jurídica, e, no momento atual,

não mais se compatibiliza com a Constituição de 1988. Se, antes,

tinha-se notícia dos possíveis riscos à saúde e ao meio ambiente

ocasionados pela utilização da crisotila, falando-se, na época da

edição da lei, na possibilidade do uso controlado dessa substância,

atualmente, o que se observa é um consenso em torno da natureza

altamente cancerígena do mineral e da inviabilidade de seu uso de

forma efetivamente segura, sendo esse o entendimento oficial dos

órgãos nacionais e internacionais que detêm autoridade no tema da

saúde em geral e da saúde do trabalhador.

5. A Convenção nº 162 da Organização Internacional do Trabalho, de

junho de 1986, prevê, dentre seus princípios gerais, a necessidade
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de revisão da legislação nacional sempre que o desenvolvimento

técnico e o progresso no conhecimento científico o requeiram (art.

3º, § 2). A convenção também determina a substituição do amianto

por material menos danoso, ou mesmo seu efetivo banimento, sempre

que isso se revelar necessário e for tecnicamente viável (art. 10).

Portanto, o Brasil assumiu o compromisso internacional de revisar

sua legislação e de substituir, quando tecnicamente viável, a

utilização do amianto crisotila.

6. Quando da edição da lei federal, o país não dispunha de produto

qualificado para substituir o amianto crisotila. No entanto,

atualmente, existem materiais alternativos. Com o advento de

materiais recomendados pelo Ministério da Saúde e pela ANVISA e em

atendimento aos compromissos internacionais de revisão periódica da

legislação, a Lei Federal nº 9.055/1995 – que, desde sua edição,

não sofreu nenhuma atualização -, deveria ter sido revista para

banir progressivamente a utilização do asbesto na variedade

crisotila, ajustandose ao estágio atual do consenso em torno dos

riscos envolvidos na utilização desse mineral.

7. (i) O consenso dos órgãos oficiais de saúde geral e de saúde do

trabalhador em torno da natureza altamente cancerígena do amianto

crisotila, (ii) a existência de materiais alternativos à fibra de

amianto e (iii) a ausência de revisão da legislação federal revelam

a inconstitucionalidade superveniente (sob a óptica material) da

Lei Federal nº 9.055/1995, por ofensa ao direito à saúde (art. 6º e

196, CF/88), ao dever estatal de redução dos riscos inerentes ao

trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança (art. 7º,

inciso XXII, CF/88), e à proteção do meio ambiente (art. 225, CF

/88).

8. Diante da invalidade da norma geral federal, os estados-membros

passam a ter competência legislativa plena sobre a matéria, nos

termos do art. 24, § 3º, da CF/88. Tendo em vista que a Lei nº

12.684/2007 do Estado de São Paulo proíbe a utilização do amianto

crisotila nas atividades que menciona, em consonância com os

preceitos constitucionais (em especial, os arts. 6º, 7º, inciso

XXII; 196 e 225 da CF/88) e com os compromissos internacionais
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subscritos pelo Estado brasileiro, não incide ela no mesmo vício de

inconstitucionalidade material da legislação federal.

9. Ação direta julgada improcedente, com a declaração incidental de

inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 9.055/1995, com efeito erga

omnes e vinculante. (ADI 3937, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator

(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/08

/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-

2019)”.

 

Ao contrário do alegado pelo impetrante, não há que se falar em

ausência de proibição legal; ao contrário, após a declaração de

inconstitucionalidade do artigo 2° da Lei n° 9.055/1995, em 2017,

ficou expressamente proibida, em todo território nacional, a

extração, industrialização, comercialização e transporte do amianto

e de produtos que o contenham.

 

Cabe esclarecer que o direito ao exercício da atividade econômica e

à livre locomoção de pessoas e bens não se sustenta nos casos em

que constatado efetivo risco à vida e à saúde das pessoas.

 

E, relativamente ao amianto crisotila, é consenso científico,

bem como entre os órgãos nacionais e internacionais responsáveis

pela regulação da saúde (aí incluída a saúde do trabalhador), de

que se trata de substância altamente cancerígena, não havendo a

possibilidade de uso seguro de tal substância.

 

Tem-se, portanto, que o pedido de autorização para o transporte do

amianto é incompatível com a Constituição da República, não

caracterizando direito líquido e certo. 
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Registre-se, ainda, que a determinação de que a ora impetrante

proceda à destinação ambientalmente correta do produto que se

encontra em sua posse deve ser mantida, uma vez que é consequência

lógica da conclusão de que o transporte do amianto ofende a

Constituição Federal. Trata-se de obrigação que decorre da

responsabilidade social e ambiental que devem nortear a atuação de

todas as pessoas físicas e jurídicas, tanto no âmbito público,

quanto no privado.” (grifei)

 

Nessa senda, com base na atual jurisprudência do STF, resta claro o

perigo de dano à vida e à segurança daqueles que estão em contato

com amianto, ante o seu poder cancerígeno.

 

Por fim, o autor requer a condenação solidária das 2ª e 3ª rés para

que sejam proibidas de enviar aos municípios de Cubatão, Santos e

Guarujá carga de amianto crisotila ou de produtos que o contenham,

independentemente de sua origem, destino ou forma de

acondicionamento da fibra mineral.

 

Conforme disposição do artigo 2º, § 2º, da CLT, o grupo econômico

consiste na união de duas ou mais empresas, cada uma com

personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle

ou administração de outra. Ainda, o § 3º do art. 2º da CLT,

determina que “não caracteriza grupo econômico a mera identidade de

sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a

demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de

interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.”
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A 3ª ré admite que tem participação acionária na 2ª ré. Ademais, a

conduta das rés demonstram interesse integrado e que atuam em

conjunto, pois constituíram o mesmo patrono e valeram-se da mesma

peça de defesa. 

 

Portanto, resta evidenciado que as 2ª e 3ª rés pertencem ao mesmo

grupo econômico, ensejando a responsabilidade solidária.

 

Pelo exposto, julgo procedente o pedido para ratificar a decisão de

id b93161f e determinar que a 1ª ré se abstenha de realizar

qualquer atividade de movimentação, recebimento e transporte de

amianto crisotila ou de produtos que o contenham, independentemente

de sua origem, destino ou forma de acondicionamento da fibra

mineral e realize a remoção e a destinação ambientalmente adequada

de qualquer carga de amianto crisotila ou de produtos que o

contenham que receba, independentemente de sua origem, destino ou

forma de acondicionamento da fibra mineral, de forma definitiva,

conforme previsto na Resolução Conama 348/2004, após obtenção do

CADRI - Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse

Ambiental junto à CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São

Paulo, no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem

mil reais) por dia de atraso.

 

Ainda, julgo procedente o pedido para determinar que as 2ª e 3ª

rés, de forma solidária, abstenham-se de enviar aos municípios de

Cubatão, Santos e Guarujá carga de amianto crisotila ou de produtos

que o contenham, independentemente de sua origem, destino ou forma

de acondicionamento da fibra mineral, sob pena de multa de R$

100.000,00 (cem mil reais) por quilo de amianto enviado.
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12. DANO MORAL COLETIVO

 

O dano moral coletivo pressupõe a sensação de revolta, de perda de

valores fundamentais, afetando de forma negativa e prejudicial uma

sociedade que passa a duvidar do poder público e a ordem jurídica e

social.

 

O artigo 23 da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948

declara que “todo homem tem direito ao trabalho, livre escolha do

emprego, condições justas e favoráveis de trabalho e proteção

contra o desemprego (…)”.

 

Com a evolução do direito, em especial no aspecto da tutela dos

interesses difusos e coletivos, a doutrina mais moderna vem

ampliando a possibilidade de reparação do dano moral, de forma que

alcance não apenas o dano extrapatrimonial individual, como também

coletivo, uma vez que pode abranger, alguma forma da ofensa à

honra, à vida, à liberdade de um indivíduo, qualquer ofensa a

coletividade, genericamente considerada, “que tem um interesse

comum de natureza transindividual agredido”.

 

Segundo a Ministra do STJ Eliana Calmon no julgamento do Recurso

Especial nº 1057274, “o dano moral coletivo, assim entendido o que

é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas,

é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à

moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades

percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-

base.”
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A reparação do dano moral coletivo encontra respaldo na legislação

brasileira em diversas leis esparsas. 

 

A Lei 6.938/81, ao dispor em seu art. 2º, Inc. I, que o meio

ambiente é “ (…) patrimônio público a ser necessariamente

assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo (...)”, já

assegurava a proteção a esse interesse difuso, inclusive a

reparação de eventuais danos a ele causados, impondo penalidades

administrativas, a par da obrigação de reparação dos danos.

 

Registre-se que essa norma foi recepcionada pela Constituição

Federal que pacificou a questão do direito à indenização por dano

moral, elevando-o à categoria de garantia fundamental, não se

podendo olvidar, jamais, o caráter exemplificativo das hipóteses

previstas nos dispositivos constitucionais, que não tem o condão de

tornar exclusiva a reparação dos danos morais individuais.

 

Conforme o disposto no art. 5º, § 2º da CF/88, os direitos e

garantias expressos na Constituição “não excluem outros decorrentes

do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”.

 

Da mesma forma, a Lei 8.078/90, em seu artigo 6º, incisos VI e VII,

de maneira expressa, prevê o dano extrapatrimonial tanto nas

hipóteses de violação de direitos individuais, quanto coletivos e

difusos.

 

A respeito, Raimundo Simão de Melo ensina:
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“A reparação dos danos aos direitos metaindividuais é coletiva-

preventiva, podendo ser de ordem imaterial (mora). O dano moral

coletivo é a injusta a direito e interesses metaindividuais

socialmente relevantes para a coletividade (grupos, classes,

 A degradaçãocategorias ou a coletividade difusamente considerada.

do meio ambiente, v.g. atinge a esfera moral de uma dada

coletividade de indivíduos, causando danos diretos ao meio ambiente

ou indiretamente às pessoas, mediante sentimento de angústia,

repúdio, vergonha, insatisfação, ou outro sofrimento psíquico ou

mesmo físico, como nas lesões à saúde.” (Ação Cível Pública na

Justiça do Trabalho, 2. ed., fl. 104/105). grifei

 

Para configuração do dano moral capaz de ensejar a obrigação de

indenizar é indispensável a comprovação da ocorrência de um dano

concreto, assim como sua extensão, resultante de ato doloso ou

culposo, o que restou demonstrado nos autos. 

 

A toda evidência, conforme colacionado nos autos, há consenso na

comunidade científica que o amianto crisotila é um produto de alta

natureza cancerígena e o uso, manutenção, manuseio e transporte,

ocasionam a degradação do ambiente de trabalho, uma vez que coloca

em risco a integridade física dos empregados.

 

Assim, julgo procedente o pedido para condenar a 1ª ré ao pagamento

de indenização por danos morais coletivos na ordem de R$ 200.000,00

(duzentos mil reais), bem como condenar as 2ª e 3ª rés, de forma

solidária, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos,

na importância de R$ 5.000.000,00 (cinco milhão de reais), a ser

destinada ao FAT, pela degradação do meio ambiente de trabalho,

tendo em vista a extensão do dano e a estrutura econômica do
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ofendido, valor que entendo proporcional e razoável ao evento

realizado pela ré, sendo certo que o valor indicado atingirá o

propósito pedagógico da medida.

 

O valor ora arbitrado deverá ser corrigido monetariamente a partir

da prolação desta decisão e incidirão os juros de mora a partir do

ajuizamento da ação, nos termos da súmula 439 do TST.

 

 

 

DISPOSITIVO

 

Diante de todo o exposto, decido:

 

RETIFICAR o valor da causa para constar R$ 5.200.000,00. 

Atente-se a Secretaria;

 

REJEITAR as preliminares aduzidas;

 

DECRETAR, a confissão da ré TSL - TRANSPORTES SCATUZZI LTDA;

 

RATIFICAR a decisão de id b93161f;
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JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados por MINISTÉRIO

, para condenar as rés PÚBLICO DO TRABALHO TSL - TRANSPORTES

SCATUZZI LTDA, SAMA S.A. - MINERACOES ASSOCIADAS e ETERNIT S

nas seguintes obrigações, observados os termos daA, 

fundamentação, que se incorporam a este dispositivo:

 

a) determinar que a 1ª ré se abstenha de realizar qualquer

atividade de movimentação, recebimento e transporte de amianto

crisotila ou de produtos que o contenham, independentemente de

sua origem, destino ou forma de acondicionamento da fibra

mineral e realize a remoção e a destinação ambientalmente

adequada de qualquer carga de amianto crisotila ou de produtos

que o contenham que receba, independentemente de sua origem,

destino ou forma de acondicionamento da fibra mineral, de

forma definitiva, conforme previsto na Resolução Conama 348

/2004, após obtenção do CADRI - Certificado de Movimentação de

Resíduos de Interesse Ambiental junto à CETESB – Companhia

Ambiental do Estado de São Paulo, no prazo de 30 dias, sob

pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia de

atraso, nos termos dos pedidos de itens do aditamento I, II, 

da inicial;

 

b) determinar que as 2ª e 3ª rés, de forma solidária,

abstenham-se de enviar aos municípios de Cubatão, Santos e

Guarujá carga de amianto crisotila ou de produtos que o

contenham, independentemente de sua origem, destino ou forma

de acondicionamento da fibra mineral, sob pena de multa de R$

100.000,00 (cem mil reais) por quilo de amianto enviado, nos

termos do pedido de item do aditamento da inicial inicial; IV 

 

c) condenar a 1ª ré ao pagamento de indenização por danos

morais coletivos na ordem de R$ 200.000,00 (duzentos mil
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reais), bem como condenar as 2ª e 3ª rés, de forma solidária,

ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, na

importância de R$ 5.000.000,00 (cinco milhão de reais), nos

termos dos pedidos de itens  do aditamento da inicial;III, V,

 

Tendo em vista que foram deferidas verbas de natureza

indenizatória, não há que se falar em incidência de contribuição

previdenciária e de imposto de renda.

 

A presente condenação por se tratar de uma ação coletiva não se

limita as partes litigantes, pois os limites subjetivos da coisa

julgada alcançam a todos os interessados coletivos (em sentido

lato) que podem participar e influir na decisão, sendo que nesse

caso, deverá ser observado o disposto no artigo 16, na redação dada

pela Lei 9494/97:

 

"A sentença civil fará coisa julgada , nos limites daerga omnes

competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for

julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que

qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico

fundamento, valendo-se de nova prova".

 

Ainda nesse sentido, deverá ser aplicado o disposto no art. 103,

III, § 1° e 3° e art. 104 do CDC, aplicados de forma supletiva nos

termos do art. 8° da CLT.

 

Custas pelas rés, no importe de R$ 104.000,00, calculadas sobre o

valor de R$ 5.200.000,00, arbitrado à condenação para os efeitos

legais cabíveis.
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Publique-se.

Intimem-se as partes e a União.

Nada mais.

 

 

 

 

 

SANTOS/SP, 09 de junho de 2021.

ATHANASIOS AVRAMIDIS

Juiz(a) do Trabalho Substituto(a)
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