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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA ___ VARA DO 
TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS/SC 

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, Procuradoria Regional do 

Trabalho da 12ª Região, presentado pelos Procuradores do Trabalho que ao final 

subscrevem, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro nos 

artigos 127 e 129, incisos III e IX, da Constituição da República, combinados com o art. 

6°, inciso VII, “a” e “d” e art. 83, incisos I e III, da Lei Complementar nº 75/93, arts. 81, 

III, 82 e 91 e seguintes da Lei n° 8.078/90, Lei n° 7.347/85 e demais disposições legais 

aplicáveis, propor o presente 

 

PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE 

 

em face da empresa HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA., 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 79.379.491/0001-83, 

com endereço na Rodovia Antônio Heil, 200, Centro, Brusque, CEP 88353-100, e de 

LUCIANO HANG, sócio proprietário, CPF 516.814.479-91, residente à Rua Oswaldo 

Loos, 31, Centro, Brusque, CEP 88353-100, pelas razões de fato e de direito a 

seguir expostas. 

 

1. QUESTÕES ANTECEDENTES 

 

Antes de se adentrar nas considerações fáticas e jurídicas quanto à matéria 

tratada nos presentes autos, que cuida do direito à intimidade e ao exercício pleno 

da cidadania, com liberdade de orientação política, pelos trabalhadores da Ré, 
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pretende o Ministério Público do Trabalho deixar muito clara a finalidade da presente 

demanda e traçar os exatos limites e extensão do tema que se pretende discutir.  

Não há nessa demanda nenhuma intenção de adentrar em questões de 

cunho político, muito menos partidárias, eis que tais temas sequer têm lugar dentro 

atribuições previstas ao Ministério Público do Trabalho pela Constituição Federal.  

O que se pretende é defender o primado da Constituição Federal, assegurar a 

liberdade de orientação política e o direito à intimidade dos trabalhadores que 

laboram na empresa Ré. A finalidade, portanto, é alcançar a garantia que a esses 

trabalhadores seja resguardado o direito de exercício da cidadania plena, que não 

pode sofrer restrição ou coação dos Réus. 

Cumpre salientar que o momento pré-eleitoral, permeado pela peculiaridade 

da fase pós-impeachment, por si só, inflama os ânimos da população e tenciona as 

relações sociais, exigindo das instâncias decisórias de nosso país, serenidade para 

lidar com questões relacionadas ao tema.  

Períodos como os ora vivenciados exigem que nossos esforços se voltem 

para o que há de objetivo e democrático no nosso país: a Constituição Federal, fruto 

de construção social, cidadã e democrática. 

 

 

2. DO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO 

 

Nos dias 01 e 02 de outubro de 2018 foram recebidas 47 notícias de fato 

(DOC. 1) na Procuradoria do Trabalho relatando que o Sr. Luciano Hang, proprietário 

da empresa Havan Lojas de Departamentos LTDA (CNPJ 79.379.491.0008-50), 

estaria coagindo os trabalhadores daquela empresa a votarem em candidato de sua 

preferência, sob pena de serem demitidos. 

Analisando o teor dos fatos denunciados a este Parquet, verifica-se que o réu, 

Luciano Hang, promoveu, um  “ato cívico” ao qual todos os empregados da 

administração foram obrigados a participar. 

https://www.facebook.com/LucianoHangOficial/videos/2159029844417622/?fref=gs&

dti=2205327913074430&hc_location=group.  

https://www.facebook.com/LucianoHangOficial/videos/2159029844417622/?fref=gs&dti=2205327913074430&hc_location=group
https://www.facebook.com/LucianoHangOficial/videos/2159029844417622/?fref=gs&dti=2205327913074430&hc_location=group
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Em tal ato, o proprietário da rede de lojas, após fazer com que os funcionários 

cantassem o hino nacional, fez a defesa do candidato à presidência da república de 

sua predileção, por quase meia hora, constrangendo os seus funcionários a votarem 

em referido candidato, sob ameaças abertas de fechamento de lojas e dispensa de 

funcionários.  

Mencionou, ainda, que realiza pesquisas eleitorais frequentes entre seus 

empregados para saber em quem irão votar, que é de seu conhecimento que cerca 

de 30% dos empregados votariam em branco ou anulariam seus votos, e quem não 

votar no candidato por si indicado seria prejudicial ao país, à empresa e aos 

empregos dos colaboradores ouvintes, reforçando novamente as ameaças veladas 

de perda de empregos.  

Dentre outras manifestações de cunho político-eleitoreiro, o réu Luciano Hang 

falou sobre uma suposta ameaça comunista, desferindo ofensas e menosprezo a 

outros partidos não alinhados com a ideologia propagada pelo candidato por si 

defendido.  

São partes do que afirma o réu: 

 

“A esquerda, nos últimos 30 anos, e estou dizendo hoje, o PSDB, 

o PT, principalmente, esses partidos de esquerda como PSOL, 

PcdoB, PDT, são partidos alinhados com o comunismo. E o 

comunismo do mal, aquele comunismo que quer destruir a 

sociedade, destruir a família, destruir os empregos” 

(...) 

Talvez a Havan não vai abrir mais lojas (sic). E aí se eu não abrir 

mais lojas ou se nós voltarmos para trás? Você está preparado 

para sair da Havan? Você está preparado para ganhar a conta da 

Havan? Você que sonha em ser líder, gerente, e crescer com a 

Havan, você já imaginou que tudo isso pode acabar no dia 7 de 

outubro? E que a Havan pode um dia fechar as portas e demitir os 

15 mil colaboradores” 

(..) 

Vamos trabalhar até 07 de outubro para fazermos nossa parte 

para levarmos o nosso barco para um porto do bem. Que nós não 
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venhamos a ser uma Venezuela, uma Cuba ou uma Coréia do 

Norte. Não vote em comunistas e em socialistas que destruíram 

este país. Nós somos hoje frutos dos votos errados que nós 

demos no passado. Nós não podemos errar. Conto com cada um 

de vocês. Dia 07 de outubro vote 17, Bolsonaro para nós 

mudarmos o Brasil. Obrigado pessoal. Conto com cada um de 

vocês” 

 

Tal ato foi filmado e transmitido ao vivo nas redes sociais, bem como 

divulgado amplamente para todos os empregados de todas as filiais da empresa 

espalhadas pelo país. 

Com efeito, os fatos são de conhecimento notório ganhando abrangente 

repercussão em todo o Brasil. 

Tais atitudes intimidam, constrangem, coagem, admoestam e ameaçam os 

empregados da empresa ré quanto a suas escolhas políticas, em evidente prejuízo 

aos seus direitos fundamentais à intimidade, igualdade e liberdade política. E tem 

especial gravidade considerando a proximidade das eleições presidenciais no 

próximo domingo.  

Em vista disso, dada a urgência que o caso requer, a fim de obter um 

provimento jurisdicional capaz de resguardar os direitos dos trabalhadores, sem 

prejuízo da ação principal a ser ajuizada no prazo legal, não resta outra alternativa a 

este Ministério Público, que não o ajuizamento da presente ação. 

 

 

 3. DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL TERRITORIAL DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO 

 

Inicialmente, cumpre destacar que as ilicitudes que fundamentam os pedidos 

deste incidente estão sendo praticadas no âmbito da relação de emprego havida 

entre a Havan e seus empregados, resultando na violação dos direitos desse grupo 

de trabalhadores. Trata-se, portanto, de matéria afeta à relação de emprego, o que 

atrai a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da CF/88. 
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Além disso, o presente incidente tem como objetivo condenar o Réu ao 

cumprimento da obrigação de fazer e não fazer em todos os seus 

estabelecimentos no país. Outrossim,  

Tratando-se, pois, de cautelar antecedente de futura ação civil pública de 

abrangência nacional, a competência é extraída do art.  

2º da Lei nº 7.347/85, que dispõe: 

 

Art. 2º. As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do 

local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional 

para processar e julgar a causa. 

 

Prevê ainda o artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor: 

 

Art. 93 - Ressalvada a competência da Justiça Federal, é 

competente para a causa a Justiça local: 

I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de 

âmbito local;  

II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos 

de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de 

Processo Civil aos casos de competência concorrente. 

 

             Da correta interpretação desses dispositivos teve origem a nova redação da 

OJ 130 da SDI-II do Tribunal Superior do Trabalho que, superando as dificuldades 

impostas pelo teor da redação anterior, assim determinou: 

 

Orientação Jurisprudencial 130/TSTSDI-II. Ação civil 

pública. Competência territorial. Extensão do dano causado 

ou a ser reparado. Aplicação analógica do art. 93 do CDC. Lei 

7.347/85, art. 2º. I – A competência para a Ação Civil Pública 

fixa-se pela extensão do dano. Res. 186, de 14/09/2012 - DJ 25, 

26 e 27/09/2012 (Nova redação a súmula. Seção do Pleno de 

14/09/2012). II – Em caso de dano de abrangência regional, que 

atinja cidades sujeitas à jurisdição de mais de uma Vara do 
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Trabalho, a competência será de qualquer das Varas das 

localidades atingidas, ainda que vinculadas a Tribunais Regionais 

do Trabalho distintos.  

III – Em caso de dano de abrangência suprarregional ou 

nacional, há competência concorrente para a Ação Civil 

Pública das Varas do Trabalho das sedes dos Tribunais 

Regionais do Trabalho. 

IV – Estará prevento o juízo a que a primeira ação houver sido 

distribuída. 

 

Conforme já referido, o vídeo ora juntado foi gravado em Brusque. Todavia, os 

Réus vêm praticando os ilícitos referidos em desfavor de todos os seus empregados, 

nas 129 filiais da empresa espalhadas por todo o país. 

Sendo assim, a competência territorial para processar e julgar a demanda é 

de qualquer uma das Varas do Trabalho da sede do respectivo Tribunal Regional 

onde houver dano, restando prevento o juízo que receber a primeira ação. 

Dessa maneira, indubitável a competência de qualquer uma das Varas do 

Trabalho desta Capital para o julgamento da ação. 

 

4. DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE 

 

Nos termos do art. 303 do atual CPC, aplicável no âmbito da Justiça do 

Trabalho conforme art. 3º, VI, da Instrução Normativa n.º 39/2016 (aprovada pela 

Resolução nº 203/2016) do TST, “Nos casos em que a urgência for contemporânea 

à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela 

antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do 

direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”.  

Nessa hipótese, nos termos § 1º, inciso I, do referido dispositivo legal, 

concedida a tutela antecipada “o autor deverá aditar a petição inicial, com a 

complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a 
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confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior 

que o juiz fixar”.  

Assim, em observância ao que determina o § 5º do mesmo dispositivo legal 

(“O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício 

previsto no caput deste artigo”), esclarece-se que o Parquet pretende fazer uso do 

requerimento de tutela antecipada “em caráter antecedente”, dada a urgência da 

medida ora postulada, bem como a necessidade de o Órgão Ministerial dar 

prosseguimento à colheita de novos elementos que irão embasar a argumentação e 

o pedido final.  

 

4.1 EXPOSIÇÃO DA LIDE E DO DIREITO QUE SE BUSCA REALIZAR  

 

Nos termos do precitado art. 303 do atual CPC, cumpre ao autor, ao realizar o 

pedido antecipatório em caráter antecedente, proceder à exposição da lide e do 

direito que se busca realizar.  

Assim, por ora, tendo em vista a necessidade de futura complementação da 

argumentação e da juntada de novos documentos, esclarece-se, em apertada 

síntese, que o presente pedido busca a obtenção de comando judicial que determine 

de maneira imediata aos réus que cumpram as seguintes obrigações de fazer e não 

fazer: (1) ABSTENHA-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 à Presidência da 

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

dia 28/10/2018; (2) ABSTENHA-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; (3) ABSTENHA-SE, por si ou por seus prepostos, de 

realizar pesquisas eleitorais entre seus empregados; (4) DIVULGUE 

comunicado por escrito e em vídeo, em todas as lojas da rede no Brasil, assim 

como nas redes sociais dos réus, com o escopo de cientificar os empregados 

quanto ao seu direito de escolher livremente candidatos a cargos eletivos, bem 
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como quanto à ilegalidade de se realizar campanha pró ou contra determinado 

candidato, coagindo, intimidando, admoestando e/ou influenciando o voto de seus 

empregados com abuso de poder diretivo; (5) ASSEGURE a veiculação do direito 

de resposta da coletividade representada pelo Ministério Público do Trabalho, às 

expensas dos réus, em pelo menos três canais de grande audiência da rede 

nacional, em horário nobre, por pelo menos três dias até as eleições presidenciais, 

com o seguinte teor ou com teor semelhante a ser definido por este r. juízo: 

“Atenção: A Havan e seu proprietário, Luciano Hang, em atenção à DECISÃO 

JUDICIAL proferida na Ação Cautelar n. (...), ajuizada pelo Ministério Público do 

Trabalho, vêm a público afirmar o direito de seus empregados livremente 

escolherem seus candidatos nas eleições que ocorrerão neste domingo, 

independente do partido ou ideologia política, garantindo a todos os seus 

funcionários que não serão tomadas medidas de caráter retaliatório, como a perda 

de empregos, caso manifestem escolhas diversas das professadas pelo 

proprietário da empresa”; (6) AFIXE, 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. 

 

4.1.1 DO DIREITO FUNDAMENTAL DO TRABALHADOR À LIVRE 

ORIENTAÇÃO POLÍTICA  

 

A Constituição da República consagra, em seu Título II, no rol dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e 

a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou 

moral decorrente de sua violação (artigo 5º, inciso X).   

O Constituinte de 88 estabeleceu no artigo Art. 1º, incisos I a V, os princípios 

fundamentais, sob o qual se assenta o Estado Democrático de Direito, são eles a 

soberania; cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do trabalho 

e da livre iniciativa; e o pluralismo político. Tais fundamentos-base de uma sociedade 

democrática devem pautar as relações sociais como um todo, notadamente as 

relações de trabalho.   
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Ainda, elegeu como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, a 

promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação (artigo 3º, inciso IV), para, logo em 

seguida, dispor que “a lei  punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e 

liberdades fundamentais” (artigo 5º, inciso XLI).   

Além disso, assegurou a homens e mulheres o exercício de direitos políticos, 

entre estes o de participação política na sociedade através do voto (art. 60, II), no 

capítulo IV, do título II, como direitos e garantias fundamentais, elegendo a cidadania 

como princípio fundamental do Estado Democrático de Direito (artigo 1°, III). 

Nesse sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), prevê: 

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. 

Dotados de razão e consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de 

fraternidade” (artigo 1º); “Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer 

distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer 

discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal 

discriminação” (artigo 7º) e que “Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua 

vida privada, na sua família, no seu domicílio e na sua correspondência, ataques à 

sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques toda pessoa tem direito 

à proteção da lei” (artigo 12).   

E ainda, estabelece que “Todo ser humano tem direito à liberdade de 

pensamento, consciência e religião” (artigo 18). “Todo ser humano tem direito à 

liberdade de opinião e expressão; esse direito inclui a liberdade de, sem 

interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por 

quaisquer meios e independentemente de fronteiras”. (artigo 19). “Todo ser humano 

tem o direito de tomar parte no governo de seu país diretamente ou por intermédio 

de representantes livremente escolhidos.” (artigo 21) 

O livre exercício dos direitos políticos e orientação política dos trabalhadores 

também decorre de normativas internacionais, ratificadas pelo Estado brasileiro, que 

asseguram o respeito aos direitos civis e políticos e às liberdades fundamentais.  

Nesse sentido, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 

16.11.1966, ao estabelecer que:  
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Ninguém poderá ser objetivo de ingerências arbitrárias ou ilegais 

em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua 

correspondência, nem de ofensas ilegais às suas honra e reputação. 

(art. 17) 

Todo cidadão terá o direito e a possibilidade, sem qualquer das 

formas de discriminação mencionadas no artigo 2 e sem restrições 

infundadas: a) de participar da condução dos assuntos públicos, 

diretamente ou por meio de representantes livremente escolhidos; b) de 

votar e de ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por 

sufrágio universal e igualitário e por voto secreto, que garantam a 

manifestação da vontade dos eleitores; c) de ter acesso, em condições 

gerais de igualdade, às funções públicas de seu país. (art. 25) 

Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem 

discriminação alguma, a igual proteção da Lei. A este respeito, a lei 

deverá proibir qualquer forma de discriminação e garantir a todas as 

pessoas proteção igual e eficaz contra qualquer discriminação por 

motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra 

natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou 

qualquer outra situação. (art. 26) 

 

Como se vê, conjuntamente à liberdade de orientação política é consagrado o 

direito de não discriminação por convicções político-partidárias, como deixa clara a 

Convenção Americana de Direitos Humanos: 

 

Art. 1º, 1. Os Estados-partes nesta Convenção comprometem-se 

a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu 

livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, 

sem discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, 

religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem 

nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra 

condição social. 

 

A discriminação é vedada, especialmente nas relações de emprego, nos 

claros termos do art. 1º da Convenção n. 111 da Organização Internacional do 
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Trabalho, ratificada pelo Brasil e promulgada por meio do Decreto n. 62.150/1968, 

pelo qual se define que: 

 

1. Para fins da presente Convenção, o termo 'discriminação' 

compreende: 

a) toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, 

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 emprego 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 emprego 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. 

 

Na Constituição Federal a vedação à discriminação vem prevista nos arts. 3O, 

inciso IV, como objetivo fundamental da República, e no art. 5O, “caput”, que 

estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O 

inciso XLI do mesmo art. 5O ainda prevê que as discriminações atentatórias dos 

direitos e liberdades fundamentais serão punidas. 

Com base em todo esse contexto normativo, a exigência temerária de 

direcionar o voto dos empregados em determinado candidato ou partido, e, 

mais que isso, submetendo-os a exposição vexatória nas redes sociais, não 

apenas caracteriza violação ou limitação de direitos, mas também configura 

ato flagrantemente discriminatório.  

Deve-se ressaltar que no mundo do trabalho, especialmente em decorrência 

do poder hierárquico do empregador, a prática torna-se ainda mais perversa, pois 

coloca o trabalhador em conflito entre o direito de exercer a plena cidadania, em 

contraposição à necessidade de garantir a própria subsistência. Não há como negar, 

portanto, que essas circunstâncias revelam a situação de vulnerabilidade dos 

empregados, tornando-os suscetíveis às exigências abusivas empresariais. 
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A interferência do empregador nas opções pessoais, políticas, filosóficas ou 

eleitorais do empregado é vedada não apenas por não ser comportamento com 

fundamento em lei - art. 5O, “caput”, inc. II da Constituição Federal – mas por ser 

contrário à previsão constitucional de tais direitos, prevista como fundamento da 

República Federativa do Brasil no art. 1o, inc. V, e por ser contrário à configuração 

republicana de Estado Democrático de Direito. 

Ora, se o estado é democrático, pressupõe-se a coexistência de distintas 

interpretações políticas e filosóficas interferindo na administração da vida, pelo 

prisma estatal e pelo prisma interpessoal. Estas interpretações políticas são um 

direito que forma e é pressuposto para a própria existência da democracia 

desenvolvida pela República. 

Assim é que a liberdade de pensamento é tutelada pelos incs. VI, VIII e IX do  

art. 5O da Constituição Federal, e a liberdade política é protegida no art. 14 da 

Constituição Federal, que sobre os direitos políticos assevera que: 

 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio 

universal e pelo voto direto e secreto, COM VALOR IGUAL PARA 

TODOS (…). 

 

A conduta viola, ainda, o direito dos trabalhadores de exercerem livremente o 

voto, tornando ineficaz o parágrafo único do art. 1O da Constituição Federal, que 

estabelece que: 

 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por 

meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição. 

 

Augusto César Leite de Carvalho, na obra Direito do Trabalho: Curso e 

Discurso, destaca o cabimento de “tutelas inibitórias ou mesmo reparatórias pela 

vulneração da liberdade de opinião política titularizada pelos empregados, como 

emanação de sua cidadania”. E isso porque a possibilidade de livre escolher um 

candidato ou de professar uma opinião política é corolário da liberdade de 
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pensamento, de forma que a indução do trabalhador “a colaborar para o sucesso ou 

fracasso de uma campanha ideológica ou política, tolhendo-lhe a expressão de suas 

convicções ou impondo-lhe, por exemplo, a participação em debates, comícios, 

passeatas etc”., é violada da liberdade de opinião política. (2ª ed. LTr: São Paulo, 

2018, p. 358). 

Até mesmo a reforma trabalhista reafirma a liberdade de consciência e de 

opção política por parte dos empregados, na medida em que atribui à comissão de 

representes de empregados a atribuição de “assegurar tratamento justo e imparcial 

aos empregados, impedindo qualquer forma de discriminação por motivo de sexo, 

idade, religião, opinião política ou atuação sindical”. (art. 510-B, inciso V, CLT). 

O poder diretivo do empregador não pode impedir jamais o exercício dos 

direitos de liberdade, não discriminação, expressão do pensamento e exercício do 

voto, sob pena de se configurar em abuso desse direito, violando o valor social do 

trabalho, fundamento da República (art. 1O, inc. IV) e previsto como direito social 

fundamental (arts. 6O e 7º), e como fundamento da ordem econômica (art. 170, 

“caput” e art. 190). 

A par disso, destaque-se a incitação à utilização de contrato de trabalho para 

o exercício ilícito de pressão ou obstaculização de direitos, interesses ou vontades 

do empregado é prática que viola a função social do próprio contrato, prevista como 

baliza para os atos privados em geral, vide o art. 5O, inc. XXIII e o art. 170, inc. III, 

ambos da Constituição Federal. 

Cabe destacar, por fim, que o Tribunal Regional da 9ª Região, ao analisar 

ação individual movida por trabalhador que foi coagido por seu empregador a votar 

em determinado candidato no pleito municipal de 2004, assim decidiu:  

 

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 



 
 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO 

 

14 

 

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). 

 

Em sua fundamentação, o Tribunal teceu a seguinte análise, para concluir 

quanto à ilicitude da conduta do empregador: 

 

A República Federativa do Brasil, como Estado Democrático de 

Direito, tem como um de seus pilares a soberania popular, em nome da 

qual todo o poder é exercido, nos termos do parágrafo único do art. 10 

da Constituição Federal. A soberania do povo encontra no voto universal 

a sua expressão máxima. o direito de voto, no tocante ao direito de 

eleger, é, segundo Alexandre de Moraes (In Direito Constitucional. 18a 

ed. São Paulo: Atlas, 2006, p.21O/211.), "um direito público subjetivo, 

sem, contudo, deixar de ser uma função política e social de soberania 

popular na democracia representativa". O doutrinador esclarece que o 

voto apresenta diversas características constitucionais, dentre elas a 

liberdade, que se manifesta pela livre escolha e preferência por 

determinado candidato. A atitude da ré de tentar impor ao autor e 

demais trabalhadores determinado candidato é reprovável. Tal 

coação é potencializada em razão da indubitável posição de poder 

em que a empresa se encontra em relação a seus empregados. 

Afinal, a empregadora é que detém o direito potestativo de ruptura, 

inclusive imotivada, do pacto laboral. Ainda que não se possa afirmar 

que a ré tenha declarado a seus empregados que o não apoio ao 

candidato defendido pela empresa acarretaria a rescisão contratual, 

trata-se de temor inerente na relação entre as partes, ou seja, que 

imprescinde de manifestação expressa de retaliação. Afinal, nenhum 

trabalhador quer desagradar seu empregador, em proteção à 
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manutenção do contrato de trabalho. A prática de influenciação nos 

votos é, infelizmente, ainda muito presente no Brasil, 

principalmente em relação às camadas mais simples da sociedade, 

e, de forma alguma, pode ser tolerada, sob pena de se fechar os 

olhos, não apenas aos prejuízos morais de quem sofre a coação, 

mas também aos terríveis efeitos para o regime de democracia. A 

imposição a alguém de determinada posição política afronta o livre 

exercício da cidadania e a dignidade da pessoa humana, princípios 

fundamentais da República Federativa do Brasil. Essa atitude de 

coação fere, ainda, o direito fundamental de que "ninguém será privado 

de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou 

política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos 

imposta", previsto no art. 5°, VIII, da CF. Inegável, portanto, a ilicitude do 

ato praticado pela ré. (grifou-se) 

 

A mesma solução foi dada pelo Tribunal em caso semelhante, conforme a 

seguinte ementa: 

 

IMPOSIÇÃO DE CANDIDATO A PLEITO ELEITORAL. ASSÉDIO 

MORAL. DANO MORAL. ABUSO DO PODER DIRETIVO. Quando o 

empregador valendo-se do seu poder diretivo, submete o empregado a 

pressão pasicológica, na tentativa de impor-lhe um candidato à eleição, 

suprimindo seu direito de escolha, impedindo que se manifeste a favor 

do candidato adversário e, mais grave, sempre com ameaças de não 

voltar a ser contratado na próxima safra, resta configurado o assédio 

moral, passível de indenização por dano moral. Recurso da Reclamada 

a que se nega provimento. (TRT-9 25342005562901 PR 2534-2005-

562-9-0-1, Relator: UBIRAJARA CARLOS MENDES, 1A. TURMA, Data 

de Publicação: 02/02/2007) 

 

A posição externada pelo TRT-9 se aplica, integralmente, ao presente 

processo, reforçando não ser tolerado pelo ordenamento jurídico condutas como a 

propagada dentro da Havan. 
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A conduta empresarial, impedindo os trabalhadores de exercerem livremente 

seus direitos básicos que caracterizam o ser humano moderno, que são a liberdade, 

a livre escolha política, o exercício do trabalho livre, e a não discriminação, equipara 

estes empregados a não pessoas, a seres inumanos, coisificando-os, animalizando-

os, limitando sua existência a mera execução mecânica do trabalho e a ordens 

impostas, inclusive de forma ilegal, com vistas a atender fins estranhos ao contrato 

de trabalho, de interesse do empregador. 

 

4.1.2 DAS PESQUISAS ELEITORAIS 

 

Conforme estabelece a Lei n. 9.504/1997, as entidades e empresas que 

realizam pesquisas eleitorais devem registrar, perante a Justiça Eleitoral, inúmeras 

informações, que envolvem a “metodologia e período de realização das pesquisas”, 

o “plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível 

econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de 

confiança e margem de erro”, “sistema interno de controle e verificação, conferência 

e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo”, entre outros.  

Isso significa que as pesquisas eleitorais devem ser realizadas dentro da 

legalidade, e sempre em observância a uma metodologia específica, capaz de dar 

credibilidade e isenção aos resultados, pois o seu objetivo é informar 

adequadamente os eleitores, e não manipular a opinião de determinados grupos. 

É por isso que o art. 33, §5º, é expresso ao prever que “é vedada, no 

período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao 

processo eleitoral”. 

As pesquisas de voto realizadas no âmbito da Havan são, portanto, 

totalmente vedadas pelo ordenamento jurídico e se caracterizam por mera 

especulação, sem qualquer metodologia. Trata-se, em verdade, de mais uma forma 

de restringir a liberdade de escolha dos empregados e de direcionar atos de coação 

em benefício de candidatos apoiados pelo empregador e em detrimento dos 

trabalhadores que manifestam opinião contrária.  

Essa conduta deve ser devidamente rechaçada pelo Poder Judiciário. 
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4.1.2 DO ASSÉDIO MORAL E DO DANO MORAL COLETIVO 

 

Segundo o que foi até aqui exposto, é evidente a prática assediadora abusiva 

de direitos, imposta pelo réu, que, ao não aceitar eventual orientação política 

diferente da que pessoalmente defende, obriga o grupo de trabalhadores a realizar 

ações estranhas às obrigações do contrato de trabalho, em apoio a candidato ou 

partido que defende. E isso tudo sob a ameaça de fechamentos de lojas e de perda 

de empregos. 

Ao assim agir, o empregador impede que os trabalhadores exteriorizem 

livremente suas opiniões e cria um ambiente de discriminação daqueles empregados 

que não compartilham da mesma orientação política do empregador. Além disso, 

instaura uma atmosfera de terrorismo, na qual os empregados se veem coagidos a 

adotar o candidato apoiado pelo empregador sob a crença de que a eleição de outro 

candidato coloca em risco seus empregos. 

Assim, além de violar frontalmente os direitos individuais já expostos 

anteriormente, essa conduta empresarial também se caracteriza como assédio 

moral. 

O assédio moral é caracterizado a partir de uma conduta abusiva, de natureza 

psicológica, que atenta contra a dignidade humana do trabalhador, submetendo-o a 

constrangimentos, humilhações, ilegalidades: esse é o caso amplamente veiculado 

na mídia nacional, em que o réu submete grupo de trabalhadores a vestir camisetas 

de um determinado partido ou candidato, obrigando-os tanto a ouvir questões 

relacionadas ao alinhamento político que defende o patrão – o que já seria 

rechaçável e inconcebível numa sociedade livre, democrática e plural – como a 

exigir uma conduta violadora de direitos humanos mais fundamentais, como o direito 

a escolher os seus representantes e ter assegurada a sua liberdade de pensamento, 

orientação política e filosófica, sob ameaça inclusive de perda do emprego (fonte de 

sustento do trabalhador).  

Na consagrada leitura de Marie-France Hirigoyen, in  “Assédio Moral: a 

Violência Perversa no Cotidiano” (Editora Bertrand Brasil, 3ª Ed. – Rio de Janeiro, 

2002, p. 65), “Por assédio moral em um local de trabalho temos que entender toda 

e qualquer conduta abusiva manifestando-se sobretudo por comportamento, 
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palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer dano à personalidade, à 

dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu 

emprego ou degradar o ambiente de trabalho”.   

Destaca-se, ainda, que “O assédio moral começa frequentemente pela recusa 

de uma diferença. Ela se manifesta por um comportamento no limite da 

discriminação.” (Hirigoyen, Marie-France, in “Mal estar no Trabalho. Redefinindo o 

Assédio Moral.” Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002, p. 37). 

Esse comportamento abusivo, intencional, ilegal no ambiente de trabalho, 

objetivando finalidades ilícitas – quais sejam, manipular, orientar ou direcionar o voto 

dos trabalhadores na eleição que se aproxima – impõe constrangimento, 

humilhação, exposição vexatória. Os efeitos nefastos dessa conduta impõem 

sofrimento psicológicos e sociais ao trabalhador individualmente considerado e a 

todo o grupo de trabalhadores da empresa, degradando o meio ambiente de 

trabalho, atingindo a dignidade dos trabalhadores. 

Ademais, ao aproveitar-se da condição de dependência hierárquica e 

econômica dos trabalhadores, o empregador causa prejuízos não apenas aos 

obreiros, mas também a suas famílias e a toda a sociedade, afetada com a conduta 

abusiva e ilegal explicitamente veiculada nas redes sociais, em verdadeira afronta ao 

Estado Democrático de Direito, às instituições, à ordem jurídica. 

Evidencia-se, então, que a ilicitude da conduta empresarial aqui rechaçada 

afeta não apenas a individualidade de cada trabalhador, mas propriamente todo o 

grupo de trabalhadores da empresa, assim como toda a coletividade, o que 

demonstra que os danos, concretos e potenciais, ultrapassam a esfera de 

individualidade, tornando-se coletivos. 

Neste ponto, cabe recordar que a Carta Magna aponta que a República 

Federativa do Brasil se constitui em Estado Democrático de 

Direito, tendo como fundamentos, dentre outros, a cidadania, a dignidade da pessoa 

humana e os valores sociais do trabalho, nos termos do artigo 1º, incisos II, III e IV, 

todos violados no caso em tela, mediante práticas abusivas, desrespeitosas, 

vexatórias, inaceitáveis numa sociedade democrática, que tem como princípios 

fundamentais a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho.   
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Assim, é URGENTE a concessão da tutela objetivando eliminar a 

continuidade do ilícito, com medidas suficientes a esclarecer aos trabalhadores e a 

toda sociedade sobre os direitos fundamentais à liberdade de pensamento, de 

orientação e convicção política, bem como do exercício livre do direito à cidadania, 

através do voto livre na eleição, sem interferência da organização empresarial, em 

última análise, que representa verdadeiramente interesses econômicos, objetivando 

interferir no processo eleitoral. 

 

5. PERIGO DE DANO  

 

Consoante o precitado art. 303 do atual CPC, ao realizar o pedido 

antecipatório em caráter antecedente, também cumpre ao autor proceder à 

exposição “do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”.  

Pois bem.  

Autoriza a Lei n.° 7.347/1985, em seu art. 12, a antecipação da tutela da 

obrigação requerida na ação civil pública.  

A par disso, os dispositivos referentes à tutela provisória constantes do Novo 

Código de Processo Civil (arts. 294 a 311) são subsidiariamente aplicáveis à ação 

civil pública, nos termos do art. 21 da Lei n.º 7.347/1985.  

O processo futuro (ação civil pública, ação civil coletiva, ou mesmo 

reclamatórias trabalhista individuais) levará tempo considerável para a instrução e 

demais atos que lhe são pertinentes. Em razão disso, é necessário que sejam 

tomadas medidas acautelatórias para preservar os direitos sociais dos 

trabalhadores.  

Nesse contexto, conclui-se que a concessão da antecipação de tutela de 

urgência, na forma do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, faz-se mister, 

máxime para assegurar a efetividade do processo.  

O art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece que a tutela de 

urgência será concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.  

Os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência estão 

presentes de forma indubitável nos presentes autos, conforme se indica a seguir. 
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A probabilidade do direito verifica-se através da documentação anexa, as 

inúmeras denúncias recebidas no Ministério Público do Trabalho, do vídeo realizado 

pelo réu 

(https://www.facebook.com/LucianoHangOficial/videos/2159029844417622/UzpfSTE

wMDAxMDEyOTAyMjY3OTo3MjgxMTMyMzc1MzYzMDQ) e pelas notícias divulgada 

em toda a mídia nacional sobre a repercussão do mesmo.  

Note-se que os fundamentos do presente pedido são altamente ponderáveis, 

pois são embasados por dispositivos constitucionais e legais expressos, seguem a 

mesma orientação perfilhada por massivo entendimento jurisprudencial dos tribunais 

pátrios, inclusive do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal, e 

harmonizam-se com a interpretação proposta pela doutrina majoritária.  

Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo mostra-se de forma 

evidente através da própria natureza das violações trabalhistas que se busca coibir. 

A coação a que foram submetidos os trabalhadores pode levá-los a realizar uma 

escolha de candidato à Presidência da República movida pelo medo da perda do 

emprego em detrimento à livre determinação de escolha política. 

Resulta também no fato de que as eleições estão marcadas para 07 de 

outubro de 2018, estando os obreiros sobre intensa pressão psicológica para votar 

em determinado candidato pela conduta do Réu, sendo necessária, a tutela 

concedida com urgência para que o réu corrija, de forma eficaz, sua conduta ilícita. 

É certo que o art. 300, §3º, do Novo Código de Processo Civil, estabelece que 

a tutela antecipada “não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão”.  

Todavia, os estudiosos do direito processual do trabalho, no decorrer da 1ª 

Reunião do Fórum Nacional de Processo do Trabalho, realizado em Curitiba/PR, 

antecipando-se à necessidade de adequação do dito dispositivo legal com as 

premissas trabalhistas, aprovaram o Enunciado n.º 25, que possui a seguinte 

redação:  

“ART. 769 DA CLT E ART. 300 DO NCPC. TUTELA DE 

URGÊNCIA. PERIGO DE REVERSIBILIDADE. A natureza e a 

relevância do direito em discussão na causa podem afastar o requisito 

da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, 

https://www.facebook.com/LucianoHangOficial/videos/2159029844417622/UzpfSTEwMDAxMDEyOTAyMjY3OTo3MjgxMTMyMzc1MzYzMDQ
https://www.facebook.com/LucianoHangOficial/videos/2159029844417622/UzpfSTEwMDAxMDEyOTAyMjY3OTo3MjgxMTMyMzc1MzYzMDQ
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quando da concessão de tutelas de urgência (art. 769 da CLT c/c art. 

300, §3º do NCPC)”.  

 

Vai no mesmo sentido o Enunciado n.º 25 do Seminário “O Poder Judiciário e 

o Novo Código de Processo Civil”, da Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM):  

 

“A vedação da concessão de tutela de urgência cujos efeitos 

possam ser irreversíveis (art. 300, § 3º, do CPC/2015) pode ser 

afastada no caso concreto com base na garantia do acesso à Justiça 

(art. 5º, XXXV, da CRFB)”.  

 

Da mesma maneira pensaram os processualistas civis reunidos no Fórum 

Permanente de Processualistas Civis, ao aprovarem o Enunciado n.º 419: “(art. 300, 

§ 3º) Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis. 

(Grupo: Tutela de urgência e tutela de evidência)”.  

Tem-se, com isso, que, ainda que se possa afirmar que os pedidos liminares 

formulados pelo Ministério Público do Trabalho possuem caráter irreversível, isso 

não afasta a perfeita adequação da concessão da tutela antecipada, pois o que se 

busca com os pedidos em questão é a adequação da conduta da empresa ao 

regramento pátrio. Nessas circunstâncias, a antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência é medida que naturalmente se impõe, em caráter antecedente.  

 

 

 

 

6. PEDIDOS 

 

Diante do exposto, o Ministério Público do Trabalho indica os pedidos de 

tutela final e requer:  
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Liminarmente (art. 300, § 2º, c/c art. 303, ambos do CPC), a concessão de 

tutela de urgência antecipatória, de maneira antecedente, para o fim de condenação 

dos réus nas seguintes obrigações: 

 

1 – ABSTENHA-SE, imediatamente, 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 – ABSTENHA-SE, imediatamente, 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;  

3 – ABSTENHA-SE, imediatamente, por si ou por seus prepostos, de 

realizar pesquisas de intenção de voto entre seus empregados; 

4 – DIVULGUE, em até 24 horas da ciência da decisão judicial concessiva da 

liminar ora requerida o seu inteiro teor, a todas lojas e unidades administrativas da 

rede no Brasil, afixando-se cópia da integralidade da decisão judicial no quadro de 

aviso de todas as unidades lojistas e administrativas, de modo a cientificar os 

empregados quanto ao seu direito de escolher livremente candidatos a cargos 

eletivos, bem como quanto à impossibilidade e ilegalidade de se realizar campanha 

pró ou contra determinado candidato, coagindo, intimidando, admoestando ou 

influenciando o voto de seus empregados, com abuso de poder diretivo. 

5 – VEICULE, em até 24 horas da ciência da decisão judicial concessiva da 

liminar ora requerida, vídeo em todas as redes sociais dos Réus, cujo teor deve 

restringir-se à fiel leitura da decisão judicial concessiva da liminar ora requerida, de 

modo a cientificar os empregados quanto ao seu direito de escolher livremente 

candidatos a cargos eletivos, bem como quanto à impossibilidade e ilegalidade de 

se realizar campanha pró ou contra determinado candidato, coagindo, intimidando, 

admoestando ou influenciando o voto de seus empregados, com abuso de poder 

diretivo.  
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6 – ASSEGURE a veiculação do direito de resposta da coletividade 

representada pelo Ministério Público do Trabalho, qual seja, a coletividade de 

trabalhadores prejudicados, às expensas dos réus, em pelo menos três canais de 

grande audiência da rede nacional, em horário nobre, por pelo menos três dias até 

as eleições presidenciais, com o seguinte teor ou com teor semelhante a ser 

definido por este r. juízo: “Atenção: A Havan e seu proprietário, Luciano Hang, em 

cumprimento à DECISÃO JUDICIAL proferida na Ação Cautelar n. (...), ajuizada pelo 

Ministério Público do Trabalho, vêm a público afirmar o direito de seus 

empregados livremente escolherem seus candidatos nas eleições que ocorrerão 

neste domingo, independente do partido ou ideologia política, garantindo a todos 

os seus funcionários que não serão tomadas medidas de caráter retaliatório, como 

a perda de empregos, caso manifestem escolhas diversas das professadas pelo 

proprietário da empresa”; 

 

Como forma de impedir que a empresa continue a violar os direitos acima 

apontados, o MPT pede a fixação de multa capaz de coibir a reiteração dos ilícitos. 

Como parâmetro, requer a fixação de multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos 

mil reais) por infração, acrescida de R$10.000,00 (dez mil reais), por trabalhador 

prejudicado, nos casos dos pedidos 1 e 2, e de R$ 1.000.00,00 (hum milhão) por dia, 

no caso dos pedidos 3 e 4. 

 

7. REQUERIMENTOS  

 

Requer-se ainda: 

 

a) a procedência de todos os pedidos formulados; 

b) a citação da empresa ré na forma do inciso II do § 1º, do art. 303, 

NCPC; 

c) que o cumprimento da decisão concessiva da liminar ora requerida seja 

averiguada ou cumprida, em caso de resistência injustificada das rés, por Oficial de 

Justiça designado pelo juízo e/ou por carta precatória expedida para essa finalidade.  
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d) seja o Parquet intimado da eventual concessão da tutela liminar acima 

postulada, a fim de que tenha ciência do início do prazo para o aditamento da inicial; 

e) que as intimações dirigidas ao Órgão Ministerial sejam feitas de 

maneira pessoal e nos autos, na forma dos artigos 18, inciso II, “h”, da Lei 

Complementar nº 75/93, e 19 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria 

Geral da Justiça do Trabalho. 

f) A produção de todos os meios de prova admitidos em direito para a 

demonstração dos fatos alegados. 

 

 Atribui-se à causa, para os efeitos legais, o valor de R$ 1.000.000,00 (hum 

milhão de reais) 

  

 Nesses termos, pede deferimento. 

 

Florianópolis/SC, 02 de outubro de 2018 
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