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1) ACP nº 0002715-55.2013.5.02.0009 (ABREA x Eternit)

 TRT declarou a incompetência da JT para processar e julgar: (i) pedido de indenização
formulado por familiares que adoeceram; (ii) pedido de pensão mensal formulado por
familiares.
 TRT decretou a ilegitimidade da ABREA para representar não associados.
 Danos morais reduzidos de R$ 300 mil para R$ 100 mil para trabalhadores já diagnosticados e
para espólios de trabalhadores que faleceram em razão de contato com amianto.

 Redução de indenização de R$ 80 mil para R$ 50 mil por danos existenciais para trabalhadores
já diagnosticados.
 Excluída indenização por dano pela exposição e por danos existenciais para espólios.
 Excluída indenização por dano moral coletivo por ausência de provas dos prejuízos causados.
 Recurso de revista da ABREA admitido parcialmente.
 Oposição de declaratórios em face do despacho de admissibilidade. Pendente de
apreciação.

2) ACP nº 0011169-91.2014.5.01.0049 (ABREA x Eternit)

 Extinção da ação sem resolução do mérito por ausência de juntada de relação de
associados que trabalharam na empresa. Aplicação do entendimento firmado no RE
573.232/SC.
 TRT deu provimento ao RO da ABREA para determinar o prosseguimento da ação quanto aos
trabalhadores presentes em assembleia.
 Intervenção do MPT na condição de litisconsorte.
 Audiência designada para 24/7.

3) ACP nº 1002144-94.2017.5.02.0472 (Sindicato Solidariedade e ABREA x
Saint-Gobain)

 Intervenção do MPT na condição de litisconsorte.
 Exceção de incompetência apresentada pela ré. Juízo da 7ª Vara do Trabalho
supostamente prevento.
 Contestação já apresentada. Discussão acerca da natureza dos pedidos.
 Audiência designada para 19/07.

4) Questões em outras localidades

 Pedro Leopoldo: fábrica da PRECON. 6 ações individuais ajuizadas.
 Londrina: fábrica da Infibra. 11 ações individuais ajuizadas.
 Rio de Janeiro: fábrica da Saint-Gobain (Senador Camará).
 Preparação para ajuizamento de ações civis públicas.

5) Desafios

 Pesquisa “Ações coletivas no Brasil: temas, atores e desafios da tutela coletiva” realizada
pela Sociedade Brasileira de Direito Público por solicitação do CNJ.

 Legitimidade e alcance da representação das associações.
 Tipos de direitos envolvidos em ações civis públicas.

