
 

 

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO

DO TRABALHO (MPT) contra ato praticado pelo Excelentíssimo Juiz da 2ª Vara do Trabalho de

Presidente Prudente, nos autos do Processo nº 0011519-46.2018.5.15.0115, que indeferiu a tutela

de urgência requerida pelo autor.

O impetrante alega, em síntese, que chegou a seu conhecimento, "notícia de

atuação lesiva ao direito dos trabalhadores da empresa NATURAFRIG, no seu livre direito de

escolha política e voto". Com base em vídeo cujo "link" é indicado na peça de ingresso,

https://drive.google.com/open?id=1OGQ6lHPW3Adeza__ZiIBWoC2zAK5Frjs, informa que "em

reunião promovida na data de 2 de outubro passado, o litisconsorte Osmar, no pátio da empresa,

em discurso aflitivo, dirigiu-se aos empregados conduzindo-os ao entendimento de que seu voto

(ou não) teria direta influência no fechamento do negócio e perda de postos de trabalho".

Menciona que o Sr. Osmar Capuci, ora litisconsorte, é "sócio de fato" da empresa Naturagrig

Alimentos Ltda, que também figura neste "mandamus" como litisconsorte. Defende que o ato não

observou "a liberdade de expressão, de opção política, de preservação de pensamento dos

obreiros estivesse em perigo, ainda que esse direito fosse garantido pela norma constitucional,

notadamente no artigo 5º, IV e VII da Lei Maior". Acresce que "o discurso levado a cabo na

unidade empresarial evidenciou a prática assediadora abusiva de direitos, imposta pela empresa

que, ao não aceitar eventual orientação política diferente da que pessoalmente defende, induz

direta e indiretamente, grupo de trabalhadores a votarem em candidato ou partido que defende",

não se tratando de "mero aconselhamento para um bom voto", conforme entendimento da

autoridade dita coatora.

O MPT formula, por fim, os seguintes pedidos, inclusive em caráter liminar:

 

"1) ABSTENÇÃO, 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 à Presidência da

República no próximo domingo, dia 07/10/2018 e, se houver segundo turno,

no dia 28/10/2018; (2) ABSTENÇÃO, 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, pré-candidato ou partido político; (3) DIVULGAÇÃO comunicado

por escrito e em vídeo, a ser compartilhado no mesmo aplicativo, website,
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assim como nas redes sociais dos réus, com o escopo de cientificar os

empregados quanto ao direito de escolherem livremente os candidatos a

cargos eletivos, bem como quanto à ilegalidade de se realizar campanha pró

ou contra determinado candidato, coagindo, intimidando, admoestando e/ou

influenciando, ainda que indiretamente, o voto de seus empregados com

abuso de poder diretivo; (4) AFIXAÇÃO, no quadro de avisos de todas as

suas unidades, por determinação do Juízo a ser cumprida por Oficial de

Justiça, cópia de inteiro teor da decisão judicial".

 

De início, registro o cabimento deste "writ", pois, nada obstante as decisões

interlocutórias sejam irrecorríveis de imediato no Processo do Trabalho, é cediço na jurisprudência

do C. TST que a ação mandamental é cabível, de forma excepcional, diante de ato judicial abusivo

ou teratológico. Ilustrativamente, confira-se o seguinte precedente: RO - 22239-06.2016.5.04.0000,

Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 05/09/2017, Subseção II

Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 08/09/2017.

A r. decisão atacada está assim redigida:

"Vistos etc.

Trata-se de PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM

CARÁTER ANTECEDENTE ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO

TRABALHO em face de NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA e OSMAR

CAPUCI em que o autor postula, em caráter emergencial, que os réus:

[mesmos pedidos desta ação]

Pois bem.

Após a análise dos autos, sobretudo da mídia anexada pelo autor, constato

que o pedido de tutela de urgência não comporta o acolhimento, pois

inexistentes os requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC.

Em primeiro lugar, consigno que não há nenhum impedimento legal que

obste a empresa de

proceder à conscientização de seus empregados acerca do voto consciente,

desde que tal conduta não culmine em coação, ameaça, assédio,

perseguição ou mesmo exposição dos trabalhadores, hábeis a macular o
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direito constitucional ao exercício da soberania popular previsto no caput do

artigo 14 da Carta Magna.

Feito esse prólogo, entendo, sem margem de dúvida, que o pronunciamento

realizado pelo réu OSMAR CAPUCI no vídeo em análise (cujo link de acesso

foi inserido na petição inicial e também entregue em mídia física na

Secretaria desta Vara - DVD, de teor idêntico ao que foi transcrito às fls. 04

da petição inicial), não tem, de forma alguma, o condão de violar a liberdade

dos empregados à escolha de seus candidatos nas eleições que se

aproximam.

Diversamente do que pretende fazer crer o autor, o discurso do réu OSMAR

CAPUCI não contém, direta, ou indiretamente, ameaça de "dispensa em

massa", como expressamente constou da peça de ingresso. Não há como

chegar a essa conclusão pelo mero fato de o referido réu ter dito aos

empregados para que tivessem atenção no próximo domingo, "pra nós não

continuar do jeito que tamo, porque é perigoso daqui seis meis tá fechado"

(sic.).

Ora, em momento algum o réu OSMAR CAPUCI ameaça (de forma expressa

ou velada) que a empresa será fechada a depender do resultado das

eleições. A menção de que pode correr o risco de fechamento das portas

dependendo das consequências do resultado das eleições é algo tão amplo e

genérico quanto os demais pronunciamentos constantes do vídeo, não

caracterizando nenhum indício de coação, ameaça, assédio ou perseguição.

Friso, a manifestação do réu OSMAR CAPUCI não leva a crer que a empresa

ré cobrará dos empregados o nome dos candidatos em que votaram.

Nenhum ponto do discurso teve o condão de macular a garantia

constitucional do voto secreto. Não houve pedido de vinculação dos

empregados a votar neste ou naquele candidato; neste ou naquele partido.

Não houve sequer menção ao nome de algum candidato. Não houve, ainda,

questionamento, individual ou coletivo, acerca de qual candidato os

empregados pretendem votar.

Nada disso se constata do documento apresentado.

O que fica claro no vídeo é apenas um pronunciamento, uma opinião acerca

do cenário econômico do país, com o pedido de conscientização para que os

empregados daquela empresa votem de forma consciente.
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Inexistentes, portanto, quaisquer elementos que evidenciem a

probabilidade do direito vindicado, o perigo de dano ou o risco ao

resultado útil do processo, rejeito o pedido de tutela de urgência

pretendida pelo autor." (fls. 11/14, com grifos acrescidos e negritos no

original)

 

Antes de adentrar ao mérito da discussão, o impetrante comprovou que o Sr.

Osmar Capuci atua, ao menos, como representante da Naturafrig Alimentos Ltda. O sobrenome do

litisconsorte coincide com o do proprietário das empresas acionistas da Naturafrig (fl. 45). Além

deste importante indício, reportagens jornalísticas apresentadas pelo MPT apontam o Sr. Osmar

como efetivo sócio da Naturafrig (fls. 05/06).

A controvérsia, cinge-se, então, à conduta retratada no vídeo constante no

"link" https://drive.google.com/open?id=1OGQ6lHPW3Adeza__ZiIBWoC2zAK5Frjs. Como

destacado pela própria autoridade impetrada, foi dito aos empregados para que tivessem atenção

no próximo domingo, "pra nós não continuar do jeito que tamo, porque é perigoso daqui seis meis

tá fechado" (sic).

Mas não é só. O Sr. Osmar, ao fazer referência à inaptidão de determinado

governo, responsável pelo fechamento de vagas de emprego, ameaça, ainda que indiretamente,

seus empregados, caso mantida a atual situação. Confira-se o teor das afirmações do Sr. Osmar,

consoante transcrição constante à fl. 04:

"Eu fato, irmão, protegendo, nós tamo de joelho. Então, eu quero que cês

presta atenção: domingo, pra nós não continua do jeito que tamo, porque é

perigoso daqui seis meis tá fechado. No ano que vem vai ter, e eles pode dá

deflação né, perigoso acontecer isso. Então cada um vai em casa em pensa,

pense bem antes de votar. Nóis tivemo a experiência, e eu também acreditei,

acreditei em quem tava no poder. Fomo enganado igual a vocês. Eu quero

que cês pensa (...)"

 

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.
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É necessário relembrar que a relação de emprego é marcada pela

subordinação do empregado ao empregador. Vólia Bonfim Cassar leciona: "A subordinação nada

mais é que o dever de obediência ou o estado de dependência na conduta profissional, a sujeição

às regras, orientações e normas estabelecidas pelo empregador inerentes ao contrato, à função,

desde que legais e não abusivas." (Direito do Trabalho - 13ª ed. rev. atual. Ampl. - Rio de Janeiro:

Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, pg. 246). Portanto, não é difícil deduzir o temor incutido nos

trabalhadores, que têm o dever de obediência e se sujeitam às regras e orientações dadas pelo

seu empregador, com a realização de reunião que os direciona a aceitar uma determinada posição

ideológica na eleição que se aproxima.

O E. TRT da 12ª Região já avaliou situação análoga e assim se pronunciou:

 

"ASSÉDIO MORAL. ATOS DE COERÇÃO PARA DIRECIONAMENTO DO

VOTO EM ELEIÇÕES MUNICIPAIS. ATENTADO À DIGNIDADE HUMANA E

AO LIVRE EXERCÍCIO DA CIDADANIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. A

imposição de determinada posição política afronta o livre exercício da

cidadania e a dignidade da pessoa humana. Praticada no ambiente de

trabalho, a conduta ilícita ganha contornos ainda mais perversos, pois coloca

de um lado o empregador, em inegável posição de superioridade, e de outro

o trabalhador, pressionado pela necessidade de manter o emprego. Nesse

cenário, é irrelevante que a coerção seja exercida por superior hierárquico ou

por colegas que, a mando ou por orientação do empregador, também podem

cometer o assédio moral. Recurso a que se nega provimento, no particular,

para manter a condenação pelos danos morais. (RO

TRT-PR-02535-2005-562-09-00-6, 2ª Turma, Relatora Marlene Suguimatsu,

julgado em 28.08.2007)

 

No mesmo sentido, o precedente citado pelo MPT, conforme cópia juntada

neste processo (fls. 59/78). Na decisão proferida pela 7a. Vara do Trabalho de Florianópolis,

pontuou o Excelentíssimo Juiz do Trabalho Carlos Alberto Pereira de Castro:

 

"Liberdade pressupõe responsabilidade, e não há liberdade absoluta em

nenhuma ordem jurídica, na medida em que é necessário respeitar os
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direitos dos nossos semelhantes. Não podemos fazer tudo o tem temos

vontade de fazer sem observar que impactos isso traz a outras pessoas, a

uma coletividade ou à sociedade.

É o que enuncia a Constituição da República, em seu artigo 5o, incisos IV e

V. Exerce-se a liberdade de expressão, porém assegurando-se o direito de

resposta proporcional à expressão que seja considerada em agravo a outro

indivíduo ou grupo, bem como indenização por danos causados pelo abuso

do direito de livre expressão.

Da mesma forma, o inciso X do mesmo artigo 5oassegura o direito à

manutenção da privacidade e da intimidade, apenando-se com indenização

quem viole ou ameace violar o patrimônio moral do indivíduo.

Decorre ainda das regras constitucionais fundamentais a liberdade de

consciência e de crença, de modo que `ninguém será privado de direitos por

motivo de crença religiosa ou de convicção política, salvo se as invocar para

exprimir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir

prestação alternativa, fixada em lei.´"

 

Desse modo, ao menos em exame perfunctório, típico da medida postulada,

vislumbro a plausibilidade do direito invocado, porquanto os empregados da Naturafrig se viram

induzidos a votar conforme posição ideológica divulgada por preposto da empresa, medida que

violou a liberdade de exercício pleno da convicção política dos trabalhadores.

Quanto ao  perigo de dano, não se pode olvidar a proximidade do pleito

eleitoral.

Por tais fundamentos, numa análise não exauriente e considerando a

plausibilidade das alegações do autor e a urgência do provimento postulado, na medida em que

poderá resultar na sua ineficiência caso concedida apenas ao final, DEFIRO parcialmente a

 liminar postulada, nos seguintes termos:

 Quanto ao primeiro e segundo pedidos - "1) ABSTENÇÃO, 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 à Presidência da República no próximo domingo, dia

07/10/2018 e, se houver segundo turno, no dia 28/10/2018" e "(2) ABSTENÇÃO, por si ou por

seus prepostos, a não obrigar, exigir, impor, induzir ou pressionar trabalhadores para realização de
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qualquer atividade ou manifestação política em favor ou desfavor a qualquer candidato,

 pré-candidato ou partido político", acolho-os pelos fundamentos acima expostos.

Quanto ao terceiro pedido- "DIVULGAÇÃO comunicado por escrito e em

vídeo, a ser compartilhado no mesmo aplicativo, website, assim como nas redes sociais dos réus,

com o escopo de cientificar os empregados ao direito de escolherem livremente os candidatos a

cargos eletivos, bem como quanto à ilegalidade de se realizar campanha pró ou contra

determinado candidato, coagindo, intimidando, admoestando e/ou influenciando, ainda que

 indiretamente, o voto de seus empregados com abuso de poder diretivo", acolho-o em parte.

O primeiro turno das eleições terá início amanhã, ou seja, em menos de 24

horas. Na petição inicial não há notícia de divulgação do vídeo pela litisconsorte em redes sociais.

Desse modo, em regime de urgência do plantão, a fim de evitar o perecimento do direito e garantir

a liberdade de exercício da consciência política, determino que a litisconsorte NATURAFRIG

ALIMENTOS LTDA dê ciência a seus empregados do inteiro teor da presente decisão, o que

poderá ocorrer via utilização de aplicativos para celulares, no prazo de 12 horas, a contar da

intimação da presente.

Quanto ao quarto pedido- "(4) AFIXAÇÃO, no quadro de avisos de todas as

suas unidades, por determinação do Juízo a ser cumprida por Oficial de Justiça, cópia de inteiro

 teor da decisão judicial", acolho-o, pelos mesmos motivos expostos na fundamentação.

Remeta-se cópia desta decisão, com urgência, ao Excelentíssimo Juiz

Plantonista de Presidente Prudente nesta data (Comunicado GP/AAM Nº 036/2018), a quem

caberá o cumprimento da liminar ora deferida.

Após, redistribuam-se os autos por sorteio.

 

Campinas, 06 de outubro de 2018.

 

 

ELEONORA BORDINI COCA

Desembargadora Plantonista

 

cp
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