
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO
36ª Vara do Trabalho de Salvador
ACP 0001340-80.2015.5.05.0036
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
RÉU: BEMATECH S.A

 

 SENTENÇA

 

 

Vistos etc.

 

I. RELATÓRIO

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - Procuradoria Regional do Trabalho da 5a

Região propôs AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA

. O reclamado apresentou defesa. Houve manifestação por parteTUTELA em face de BEMATECH S/A

do Autor. Fixado, em tempo próprio, valor da causa para efeito de alçada. A fase de provas constou da

oitiva de testemunhas através de cartas precatórias, bem como por utilização de prova emprestada por

parte do Ministério Público que anexou peças do Processo 0000078-61.2011.5.05.002. Razões Finais

reiterativas. Rejeitadas as propostas conciliatórias. Tudo visto e examinado. É o Relatório.

 

II. FUNDAMENTOS DA DECISÃO

 

DA ILEGITIMIDADE DE PARTE

Inicialmente cumpre registrar que a ação civil pública no contexto atual, valoriza a
universalização da tutela jurisdicional sendo instrumento eficaz na solução dos conflitos que envolvem
interesses difusos e coletivos nas suas diversas formas. É ação pela qual o  desempenha suaparquet
relevante função de defender a ordem jurídica que assegura aqueles direitos, traduzindo anseio
transindividual, indivisível, relativo a pessoas ligadas por circunstâncias de fato.

Destarte, o Ministério Público é definido no art. 127, caput, da Constituição Federal, como uma
instituição permanente, essencial à função jurisdicional, "incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático, de interesses sociais e individuais indisponíveis".

No que se refere às funções institucionais do , incumbe-lhe, quanto às ações coletivas,parquet
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promover a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros
interesses difusos e coletivos. A Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, dispõe ainda sobre a
organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, que dispõe: Art. 6º. Compete ao
Ministério Público da União: VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para: d) outros
interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos. Na JT, a Ação Civil
Pública foi prevista para a proteção de interesses vinculados aos direitos dos trabalhadores, reconhecidos
no plano constitucional.

Ante o exposto, rejeito a arguição de ilegitimidade de parte.

 

DA PRESCRIÇÃO/PERDA DO OBJETO DA AÇÃO

Rejeita-se a arguição da Acionada de prescrição/perda do objeto da ação, haja vista este Juízo

concordar com entendimento majoritário de imprescritibilidade de pretensão relativa a interesse e direitos

difusos coletivos haja vista pertencer às pessoas indeterminadas. Portanto, tratando-se de direitos

metaindividuais é imprescritível.

 

DO OBJETO DA AÇÃO

 

Informa o Ministério Público do Trabalho haver instaurado o Inquérito Civil de Número

2445.2014.05.000/2-12 em face da Acionada a fim de apurar assédio moral, demonstrado através de peças

extraídas do processo judicial 0000078-61.2011.5.05.002. Aduz, que a Sentença prolatada no referido

processo reconheceu a prática de assédio moral por parte dos gerentes da Reclamada, configurado através

de ofensas aos seus funcionários.

Relata que os gerentes da Ré, de forma habitual ofendiam seus subordinados com insultos,

palavras ofensivas, constrangendo e humilhando-os de forma reiterada, atingindo ainda todo o povo

baiano com discriminação de origem, pois usavam expressões como "baianos lerdos", associando essa

condição à incompetência e ineficiência.

A reclamada em sua defesa alega jamais haver violado ordem jurídica estabelecida, tendo sempre

cumprido todas as determinações legais e normativas, agindo dentro da mais absoluta conformidade.

Inicialmente, cabe analisar a prova produzida nos autos: o Autor utiliza-se da chamada prova

emprestada, tendo anexado aos autos depoimentos colhidos nos autos do Processo n.

0000078-61.2011.5.05.002., bem como da respectiva Sentença que culminou com a condenação da Ré

por dano moral.

Com efeito. Prova emprestada é aquela que não obstante ter sido produzida em outro processo é

deste transferida para demanda distinta, a fim de produzir nesta os efeitos de onde não é originária. Nesse

sentido leciona a doutrina de Moacyr Amaral Santos:
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"Muito comum é o oferecimento em um processo de provas produzidas em outro. São depoimentos de

testemunhas, de litigantes, são exames, traslados, por certidão, de uns autos para outros, com o fim de

fazer prova. Tais são as chamadas provas emprestadas, denominação consagrada entre os escritores e

pelos tribunais do país. É a prova que "já foi feita juridicamente, mas em outra causa, da qual se extrai

para aplicá-la à causa em questão".

Entende-se assim, como o material probatório produzido num processo e conduzido a outro cuja

força probatória será valorada pelo juiz, que não está adstrito a dar-lhe idêntico valor ao que teve nos

autos em que foi produzida.

Vale registrar, a conveniência do traslado de provas de um processo a outro, em face dos

princípios da celeridade e da economia processual, a fim de se evitar repetição desnecessária de atos

processuais já esgotados com o aproveitamento de provas pretéritas.

De acordo com o Novo CPC, a Prova Emprestada deixou de ser considerada como prova atípica,

para ser introduzida como prova típica, encontrando previsão legal em seu artigo 372, que dispõe que O

juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que

considerar adequado, observado o contraditório.

Assim, admite-se como meio idôneo a prova emprestada trazida aos autos pelo Autor, pelo que

não procedem as alegações da Ré quanto à sua imprestabilidade.

Observe-se que os depoimentos das testemunhas ouvidas no processo referido, corroboram as

alegações de assédio moral por parte dos Gerentes da acionada - Rodrigo Galvão e Gustavo Zuali, em

razão de humilhações perpetradas, notadamente com expressões racistas como "preguiçosos", dirigindo-se

a todos os demais empregados a eles subordinados e não apenas à Reclamante, utilizando-se de

expressões como "baianos lerdos, moles, devagar", proferindo ainda opiniões preconceituosas contra a

Bahia, humilhando-os com ameaças de demissão, evidenciando portanto comportamento discriminatório,

causando sem dúvida, dano moral aos ofendidos.

Vale registrar, que o Juízo de primeiro grau naquele processo, concluiu que de fato houve

perseguição e humilhação em relação à autora, tendo a sentença sido confirmada neste aspecto pela 1a

Turma do Tribuna do Trabalho desta Região através do Recurso Ordinário N.

0000078-61-2011.5.05.0028 RecOrd, cujo relator foi o Exmo. Dr. Luiz Roberto Matos, Juiz convocado,

que concluiu ter restado demonstrado procedimento discriminatório reiterado realizado pela acionada

através de seus prepostos, exacerbando o poder diretivo e disciplinar, o que culminou com a condenação

da Acionada ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

O Juízo de primeiro grau concluiu pela procedência da condenação da empresa por danos morais,

decisão confirmada pela Segunda Instância (Baixa do AI-TST em 30/04/2016).

Destarte, no Acórdão restou reconhecido que a indenização não tem como finalidade colocar o
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ofendido em situação anterior, mas sim oferecer-lhe uma compensação possível através do recebimento

de quantia financeira.

Vale ressaltar por fim, em relação ao tema, que da mesma forma não procedem as alegações da

Reclamada quanto ao julgamento da Ação n.0000844-41.2011.5.05.0020 onde restou indeferido o pedido

de indenização por danos morais movido por Ana Cristina Oliveira dos Santos.

Observe-se que não é raro a existência de situações semelhantes com julgados distintos, afinal é

garantido ao juiz constitucionalmente, que se baseie dentre outros princípios, o do livre convencimento

motivado em suas decisões.

O juiz, humano, possui a obrigação de ser imparcial, mas pode avaliar provas produzidas em um

processo atribuindo-lhes pesos diferentes razão pela qual existem ações procedentes, improcedentes,

valores de danos morais distintos, etc..., não estando o Juízo adstrito a decisões anteriores, podendo

valorar as provas segundo o princípio da livre convicção.

Por outro lado, o depoimento através de Cartas Precatórias, de testemunhas arroladas pelo Réu

foram insuficiente à desconstituição da prova testemunhal produzida pelo autor, mormente em razão de

que nenhuma delas prestou serviços no nesta Capital.

Mesmo não estando este Juízo adstrito às provas e conclusões do Processo cujos depoimentos

foram trazidos aos autos como prova emprestada, uma vez tendo sido a prova testemunhal segura e

convincente há de ser considerado que restou comprovada a conduta lesiva perpetrada pelos superiores da

Ré em relação aos seus empregados que laboravam no Estado da Bahia, com atitudes persecutórias,

discriminatórias e xenófobas, que evidenciam a ocorrência de Assédio Moral.

Com efeito. É no mínimo curioso estar nesse momento sob apreciação da Justiça a presente ação

justamente quando muitos Países passam por grave crise humanitária, com a migração de povos em razão

de conflitos étnicos/políticos/religiosos, reclamando a prática da solidariedade e da tolerância. Ademais, o

próprio Brasil vem passando por sérios problemas jurídicos institucionais, que deveriam ocupar seus

cidadãos em busca da união de esforços para combater os retrocessos sociais impostos. Não é demais

registrar que a aceitação da diversidade do ser humano vem cada vez mais sendo tema de lutas e

bandeiras.

O Brasil em razão de sua formação apresenta grande dimensão territorial e vasta diversidade

cultural. Os colonizadores europeus, a população indígena e os escravos africanos foram os primeiros

responsáveis pela disseminação cultural no Brasil. Em seguida, os imigrantes italianos, japoneses,

alemães, árabes, entre outros, contribuíram para a nossa diversidade cultural. Aspectos como a culinária,

dança e religião são elementos que integram a cultura de um povo. As regiões brasileiras apresentam

diferentes peculiaridades culturais, não se podendo afirmar de modo algum que uma região é melhor que

outra.

O estigma do Baiano lerdo, preguiçoso e com aversão ao trabalho não possui qualquer dado de

realidade. Na verdade, segundo estudos antropológicos, o estigma de preguiçoso do baiano teve origem na
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elite branca que dominava o Brasil na época da escravidão dos negros e era usada para desdenhar desses

escravos que laboravam até a exaustão. A denominação "ladeira da Preguiça", aqui na nossa Capital

decorreu exatamente das ofensas proferidas pelos brancos, que de suas janelas, as proferiam aos negros

que subiam essa ladeira íngreme com pesos inimagináveis.

Assim, depois de abolida a escravidão, a imigração nordestina fez vicejar o racismo no Sudeste e

Sul do Brasil. O êxodo nordestino em razão da falta de investimento no Nordeste fez com que estes

trabalhadores migrassem em busca de trabalho, passando a ser chamados indistintamente de baianos. O

Dicionário Houaiss (https://houaiss.com.br) define o termo "baiano" como tolo, negro, mulato, ignorante,

fanfarrão reforçando este estereótipo. Este estigma vem atingindo principalmente trabalhadores, alguns

pouco qualificados.

Entretanto, o povo baiano assim como os demais brasileiros é um povo trabalhador, forte e

resiliente, com grande capacidade de adaptação.

O Estereótipo "Dorival Caymmi" de que o baiano só quer festa, rede e água de coco não pode

prosperar. A arte e poesia de Caymmi, com liberdade criativa não pode jamais servir para definir um

grupo social. Ao contrário, há estudos, de conhecimento geral, a exemplo do artigo "Uma verdade sobre o

povo baiano" de Leandro Isola (mundoconectado.net;), constatando que o baiano possui facilidade para

relacionar-se com colegas de trabalho, bom humor e leveza, habilidades certamente decorrentes da

herança da cultura africana e experiência em produzir grandes eventos, a exemplo do Carnaval. Há

inclusive uma tese de doutorado de autoria da Professora Doutora Elizete Zanlorenzi/PUC Campinas,

cujo estudo conclui que a "preguiça baiana" não passa de uma faceta do racismo.

O assédio moral no ambiente de trabalho é caracterizado por várias ações executadas por parte do

empregador ou seus prepostos contra o empregado, como violência psicológica, constrangimento,

humilhação e perseguição.

A Justiça do Trabalho tem se posicionado independentemente da existência de leis específicas,

visando coibir abusos na relação empregatícia.

No julgamento de casos em que se alega a ocorrência de assédio moral, alguns aspectos são

essenciais: a regularidade dos ataques, que se prolongam no tempo, e a determinação de desestabilizar

emocionalmente a vítima, visando afastá-la do trabalho.

Trata-se, portanto, de um conjunto de atos nem sempre percebidos como importantes pelo

trabalhador num primeiro momento, mas que, vistos em conjunto, têm por objetivo expor a vítima a

situações incômodas, humilhantes e constrangedoras.

Dito isto, constata-se que no caso em exame, através das provas produzidas nos autos, que os superiores
hierárquicos dos empregados do Reclamado agiriam com racismo e preconceito em relação aos
empregados da Ré que aqui nesta Cidade desenvolviam suas atividades, havendo extrapolação do poder
diretivo e a submissão de seus empregados a ofensas e humilhações. Destarte, a prova testemunhal
produzida pela acionada foi insuficiente à descaracterização do dano moral como pretendido.

Do mesmo modo, o fato de não mais possuir a acionada filial nesta Capital, não tem o condão de
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anular fazer desaparecer o Dano perpetrado. Tampouco o fato de um dos gestores ser nordestino também

não induz à conclusão de que por este motivo não ofenderia um outro nordestino, até porque infelizmente,

não raro um oprimido assume o lado do opressor.

Os resultados dos processos que envolvem alegações de assédio moral, quando favoráveis ao

empregado, geram basicamente três tipos de reparação. A primeira é a rescisão indireta do contrato de

trabalho, hipótese semelhante à justa causa, só que em favor do empregado, que se demite mas mantém o

direito ao recebimento de todas as verbas rescisórias, como se tivesse sido demitido sem motivação. Outra

é a indenização por danos morais, que, na esfera trabalhista, visa à proteção da dignidade do trabalhador.

A ausência de critérios específicos para fixação de dano moral na legislação trabalhista "leva o

julgador a lançar mão do princípio da razoabilidade, cujo corolário é o princípio da proporcionalidade,

pelo qual se estabelece a relação de equivalência entre a gravidade da lesão à imagem e à honra e o valor

monetário da indenização imposta.

A fixação de valores para dano moral, conforme vem sendo adotada pelo TST, tem dupla

finalidade: compensar a vítima pelo dano moral sofrido e, também, punir o infrator, a fim de coibir a

reincidência nesse tipo de prática. O que se busca é um possível equilíbrio entre as "possibilidades do

autor do ato" - o porte e o poder econômico da empresa - e as "condições do lesado" - a extensão do dano

causado.

O dano moral coletivo por sua vez, 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.

O dano moral já foi conceituado como tudo aquilo que não fosse patrimonial ou mesmo aquilo que

atingisse a psique. Modernamente, principalmente após a Constituição brasileira de 1988, é mais

apropriado falar em dano moral como uma lesão à dignidade da pessoa humana, tendo como característica

a violação à igualdade, liberdade, solidariedade e integridade psicofísica. No sentido posto, afirma

Cavalieri Filho (2008, p. 80):

"(...) dano moral é violação do direito à dignidade, (...) que já começou a ser assimilado pelo judiciário,
conforme se constata do aresto a seguir transcrito: "Qualquer agressão à dignidade pessoal lesiona a
honra, constitui dano moral e é por isso indenizável [ rectius: compensável, reparado]. Valores como a
liberdade, a inteligência, o trabalho, a honestidade, aceitos pelo homem comum, formam a realidade
axiológica a que todos estamos sujeitos. Ofensa a tais postulados exige compensação indenizatória" (Ap.
cível 40.541, rel. Des. Xavier Vieira, in ADCOAS 144.719).

Nessa perspectiva, os danos morais coletivos estão atrelados à 3ª geração do constitucionalismo: a

solidariedade. Segundo Bittar Filho (apud TARTUCE, 2009), estão presentes quando há violação a

direitos da personalidade em seu aspecto individual homogêneo ou coletivo em sentido estrito, em que as

vítimas são determinadas ou determináveis (correspondem ao art. 81, parágrafo único, incisos II e III do

CDC).

Os danos sociais, nas palavras de Antônio Junqueira de Azevedo (apud TARTUCE, 2009), são aqueles

que causam um rebaixamento no nível de vida da coletividade e que decorrem de conduta socialmente
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reprováveis. Tal tipo de dano dá-se quando as empresas praticam atos negativamente exemplares, ou seja,

condutas corriqueiras que causam mal estar social. Envolvem interesses difusos e as vítimas são

indeterminadas ou indetermináveis (correspondem ao art. 81, parágrafo único, inciso I do CD)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra, tem-se que restou demonstrada a conduta

socialmente reprovável dos prepostos da Ré, razão pela qual fixa-se verba compensatória de caráter

punitiva a título de dano social.

Tal indenização entretanto, não é para a vítima, podendo ser destinada a um fundo de proteção

consumerista (art. 100 do CDC), ambiental ou trabalhista, por exemplo, ou até mesmo instituição de

caridade, a critério do juiz (art. 883, parágrafo único do CC). Enfim, é a aplicação da função social da

responsabilidade civil (é cláusula geral; norma de ordem pública.

Assim, julgo PROCEDENTE a presente Ação para determinar à Reclamada que abstenha-se de

adotar conduta que ofenda a honra, moral ou dignidade de seus empregados; elabore programa

permanente de prevenção ao assédio moral no ambiente de trabalho; promova palestra acerca de práticas

discriminatórias.

Condeno, ainda a acionada ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de

R$300.000,00 a serem revertidos em partes iguais (R$100.000,00) ao Fundo De Promoção ao Trabalho

Decente (Lei Estadual n. 12.356/2011), Associação de Pais e Amigos de Crianças e Adolescentes com

Distúrbios de Comportamento - EVOLUÇÃO, declarada de Utilidade Pública Federal publicado no

Diário da União (Lei 10.007 de 02/02/2006) CNPJ. 15.184.823/001-91 e Lar Irmã Benedita Camurugi (

de acolhimento a crianças e adolescentes em situação de risco) CGC/MF 00.237.052/0001-86 reconhecida

pela Lei de Utilidade Pública n. 7.287 de 22/01/1998 e Registrada na Secretaria do Trabalho e Ação

Social sob o n. 8393.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A AÇÃO CIVIL PÚBLICA para condenar o Reclamado a

pagar em OITO DIAS, após o trânsito em julgado da presente decisão, a importância de R$300.000,00.

Os juros deverão ser aplicados de acordo com a Lei 8.177/91 e art. 883 da CLT. A atualização monetária

será em conformidade com os termos do art. 39 da Lei 8.177/91, que prevê a TR como índice de

atualização das verbas trabalhistas, observando-se o critério estabelecido na Súmula 381 do TST. Custas

de R$ 800,00, pelo reclamado, calculadas sobre R$ 40.000,00, valor arbitrado.

INTIMEM-SE.

 

 

 

 

 

 

SALVADOR, 20 de Novembro de 2017
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LUCYENNE AMELIA DE QUADROS VEIGA
Juiz(a) do Trabalho Titular
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