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PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 5ª REGIÃO 

PROCESSO nº 0000669-43.2017.5.05.0018 (ROT)
RECORRENTE: ESTADO DA BAHIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
RELATOR(A): HUMBERTO JORGE LIMA MACHADO

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. O dano moral
coletivo caracteriza-se como uma injusta lesão a direitos incidentes
sobre uma coletividade, ultrapassando o âmbito individual, sendo
passível de reparação.

ESTADO DA BAHIA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
interpuseram RECURSOS ORDINÁRIOS contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 18ª Vara do

Trabalho de Salvador (ID 4de9d6b), complementada pela Decisão em sede de Embargos de

Declaração (ID 2640da2), nos autos da Reclamação Trabalhista em que contendem entre si. Os

fundamentos dos Apelos encontram-se nos IDs 19109de e 95204ce. Contrarrazões oferecidas no ID

11ffe2e. O Ministério Público do Trabalho emitiu parecer opinativo sob o ID a1b8635. Presentes os

pressupostos de admissibilidade do Recurso do Reclamante (tempestividade:  apresentado em

24/09/2019; preparo desnecessário; representação desnecessária) e do ente público

(tempestividade:  apresentado em 20/08/2019; preparo desnecessário; representado por

Procuradoria).

É o relatório.

V O T O

ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467/17. REFORMA TRABALHISTA

Alguns esclarecimentos preliminares são necessários em face da

entrada em vigor, a partir de 11/11/2017, da Lei 13.467/17, que altera a Consolidação das Leis do

Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis 6.019/1974,

8.036/1990 e 8.212/1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. Com a

edição de tal lei, houve alteração da CLT tanto da parte do direito material quanto do direito

processual trabalhista, bem assim mudança das regras que dispõem sobre o trabalho temporário

(Lei 6.019/1974), FGTS (Lei 8.036/1990) e organização da Seguridade Social (Lei 8.212/1991).

Em nome dos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da

vedação à surpresa, aos contratos de trabalho extintos antes da entrada em vigor da Lei nº

13.467/2017 aplicam-se as regras do direito material previstos na CLT e nas Leis 6.019/1974,

8.036/1990 e 8.212/1991 vigentes até 10/11/2017.
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Ao lado disso, quanto aos contratos vigentes, aplicam-se à Lei nº

13.467/2017 para fatos e atos ocorridos a partir de 11/11/2017. Tanto é assim que a Medida

Provisória nº 808 de 14/11/2017, dispõe em seu art. 2º que: "O disposto na Lei nº 13.467, de 13 de

julho de 2017, se aplica, na integralidade, aos contratos de trabalho vigentes".

Com relação ao direito processual, destaque-se o que ensina o Ministro

MAURO CAMPBELL MARQUES, do STJ, no REsp nº 1404796/SP:

"4. Ocorre que, por mais que a lei processual seja aplicada imediatamente aos
processos pendentes, deve-se ter conhecimento que o processo é constituído por
inúmeros atos. Tal entendimento nos leva à chamada 'Teoria dos Atos Processuais
Isolados', em que cada ato deve ser considerado separadamente dos demais para o
fim de se determinar qual a lei que o rege, recaindo sobre ele a preclusão
consumativa, ou seja, a lei que rege o ato processual é aquela em vigor no momento
em que ele é praticado. Seria a aplicação do Princípio tempus regit actum. Com base
neste princípio, temos que a lei processual atinge o processo no estágio em que ele se
encontra, onde a incidência da lei nova não gera prejuízo algum às parte, respeitando-
se a eficácia do ato processual já praticado. Dessa forma, a publicação e a entrada em
vigor de nova lei só atinge os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros,
não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores
de processos em curso não serão atingidos."

Dessa forma, no caso sub judice, esta Casa apreciará os Apelos

interpostos considerando, no tocante ao direito processual modificado pela Lei 13.467/17, a teoria

dos atos isolados, segundo o qual cada ato processual deve ser considerado separadamente dos

demais para o fim de se determinar qual a lei que o rege. Assim, ao ato processual se aplica a lei

vigente no momento em que ele é praticado.

Por seu turno, no tocante às alterações do direito material empreendidas

pela Lei 13.467/17, tal não atingirá o presente feito, pois o alegado vínculo de emprego debatido

vigorou antes da vigência da Lei 13.467/17, quando ainda em vigor as regras anteriores à

denominada "Reforma Trabalhista de 2017". Assim, as referências feitas aos artigos da CLT e das

citadas leis esparsas, no curso deste voto, dizem respeito ao antigo texto. Quando me referir à nova

legislação, farei referência expressa neste sentido.

Necessário, ainda, destacar a situação peculiar dos honorários

sucumbenciais, uma vez que possuem natureza processual e material. Considerando que a nova lei

processual não pode surpreender as partes de forma prejudicial, a fixação dos honorários

sucumbenciais deve considerar o momento do ajuizamento da ação. O mesmo raciocínio jurídico

deve ser aplicado à Justiça gratuita. Em outras palavras, as novas regras acerca dos honorários de

sucumbência e gratuidade de Justiça somente poderão ser aplicadas às ações propostas a partir de

11/11/2017, quando já em vigor a Lei 13.467/2017.

A seguir Decisão do c. STJ no mesmo sentido em situação análoga:

"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA JURÍDICA. LEI NOVA. MARCO
TEMPORAL PARA A APLICAÇÃO DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. (...) 7.
Os honorários advocatícios repercutem na esfera substantiva dos advogados,
constituindo direito de natureza alimentar. 8. O Superior Tribunal de Justiça propugna
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que, em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar-se
o direito adquirido, AS NORMAS SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO SÃO
ALCANÇADAS PELA LEI NOVA. 9. A sentença, como ato processual que qualifica o
nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada
o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. 10. Quando o
capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, for publicado
em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas as regras do antigo diploma
processual até a ocorrência do trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de
sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novo CPC regularão a
situação concreta. 11. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em
consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de esta Corte
Superior reformar o acórdão recorrido após a vigência do novo CPC, incidem, quanto
aos honorários, as regras do diploma processual anterior." (STJ, 4ª Turma, Recurso
Especial Nº 1.465.535 - SP (2011/0293641-3, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Publicação DJ Eletrônico: 07/10/2016, grifos nossos).

Passo ao exame dos Apelos.

RECURSO DO RECLAMADO - ESTADO DA BAHIA

INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

O Reclamado contrapõe-se ao reconhecimento da competência material

desta Especializada para conhecer e julgar a presente Demanda. Afirma que a Justiça do Trabalho

não é competência para julgar irregularidades nas condições de trabalho das Unidades Prisionais de

Salvador e regiões metropolitanas, por envolver apenas trabalhadores com vínculo estatutário.

Sem razão.

Inicialmente, transcrevo os termos da Sentença:

"A presente Ação Civil Pública tem por escopo a concretização das normas de saúde e
segurança do trabalho das unidades prisionais do Estado da Bahia localizadas em
Salvador e Região Metropolitana, matéria esta afeta à competência da Justiça do
Trabalho, nos termos do Art. 114 da Constituição Federal.

Destaca-se, que no caso sub judice não está em discussão a natureza do vínculo
existente entre as partes, mas o cumprimento das normas relativas ao meio ambiente
laboral, objetivando um local de trabalho adequado e seguro. Nesse sentido, o
Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento sobre o tema, in verbis: "Súmula
736. Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir
o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos
trabalhadores"."

Com bem salientado no entendimento a quo, a ação não visa a discutir

matéria afeta ao vínculo estatutário entre o Estado da Bahia e seus servidores, mas sim a

observância das normas relativas ao ambiental laboral.

Portanto, malgrado estejam envolvidos servidores estatutários na

resolução da controvérsia, a matéria sob análise cinge-se à verificação das normas de segurança,

higiene e saúde laboral, inserida na seara de atuação deste ramo Judiciário Federal.

Em recente decisão proferida no processo 60000-40.2009.5.09.0659, o

TST reafirmou posição nesse mesmo sentido:

"RECURSO DE EMBARGOS. REGÊNCIA DA LEI Nº 11.496/2007 . AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO. SERVIDORES
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ESTADUAIS ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO . 1. A
eg. Quarta Turma não conheceu do recurso de revista, sob o fundamento de que a
Justiça do Trabalho é incompetente para resolver controvérsias envolvendo servidor
público estatutário mesmo nos casos que envolvam o meio ambiente e a segurança do
trabalho e as condições de saúde do servidor. 2. O Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da Reclamação nº 3.303/PI, DJe 16/05/2008, concluiu que a
restrição da competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas de interesse de
servidores públicos, resultante do decidido na ADI nº 3.395/DF-MC, não alcança as
ações civis públicas propostas pelo Ministério Público do Trabalho , cuja causa de
pedir seja o descumprimento de normas de segurança, saúde e higiene dos
trabalhadores. Recurso de embargos conhecido e provido " (E-ED-RR-60000-
40.2009.5.09.0659, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator
Ministro Walmir Oliveira da Costa, DEJT 30/11/2018."

Competente, pois, a Justiça do Trabalho para conhecer e julgar a

presente lide.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO

DO DIREITO DE DEFESA

Suscita o Recorrente a preliminar em epígrafe, ao fundamento de que

houve cerceio do seu direito de defesa, uma vez que o Julgador singular indeferiu a realização de

perícia técnica, embora o Réu tenha requerido na audiência realizada em 06/11/2017.

Em seguida, reafirma a necessidade da prova pericial para a elucidação

da lide.

Com efeito, conforme se verifica da ata de audiência de ID c52193c,

houve requerimento expresso do Réu para produção da prova técnica. O Juízo proferiu decisão

acerca do requerimento no ID 64e12f8, com posterior notificação das partes.

Não obstante, na primeira audiência subsequente (ata de ID 9d5e326) o

Reclamado não compareceu e, por conseguinte, não protestou pelo cerceamento de defesa

tampouco suscitou a nulidade processual, em franca desobediência ao quanto determinado no caput

do art. 795 da CLT, que determina que as nulidades não serão declaradas senão mediante

provocação das partes, as quais deverão argui-las à primeira vez em que tiverem de falar em

audiência ou nos autos. Precluso, pois, o seu direito de fazê-lo em grau de recurso.

Inexistiu cerceamento de defesa.

REJEITO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Suscitada pelo Recorrente a preliminar em epígrafe, ao fundamento de

que o Juízo de origem não apresenta qualquer fundamento para as suas condenações. Alega que

"A sentença recorrida não se debruça sobre qualquer das prestações materiais objeto da
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condenação, motivo pelo qual reputa-se inexistente elemento essencial, qual seja a

fundamentação".

Examino.

De início, registro que o possível erro de julgamento não autoriza a

nulidade da sentença, mas tão-somente sua correção, se for o caso.

Ademais, noto que o Julgador de origem apreciou todos os pontos

suscitados na presente lide, fundamentando corretamente a condenação do Vindicado. Com efeito,

a Sentença encontra-se devidamente embasada, não apresentando qualquer vício quanto aos seus

requisitos de validade.

REJEITO a preliminar.

PRESCRIÇÃO

Quanto ao tema em destaque, o Recorrente sustenta que deverá incidir

a prescrição ao caso sob exame pois "Consta da inicial que a principal denúncia que motivou a

abertura do Inquérito Civil Público foi realizada em 2008 e, somente em 2017, o MPT decidiu pela

sua propositura da presente Ação Civil Pública".

Eis os termos da Sentença:

"No presente caso, pretende-se o Demandante compelir o Demandado ao
cumprimento de obrigações de fazer e não fazer de natureza continuada concernente
as normas de saúde e segurança do trabalho das unidades prisionais do Estado da
Bahia localizadas em Salvador e Região Metropolitana que, segundo a petição inicial,
permanecem sendo descumpridas.

Além disso, pugna pela condenação do Acionado ao pagamento de indenização por
danos morais coletivos em razão de tal descumprimento. Os documentos colacionados
aos autos, especialmente os de ID's n. 3e2f91f, 67625db, 70c36b5, corroboram com a
ideia de infrações que se perpetuam no tempo, uma vez que as irregularidades citadas
pelo Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador - CESAT (2008) ainda persistiam
quando da Inspeção realizada pelo Ministério Público do Trabalho (2016). Sendo
assim, a questão fática trazida nos autos sugere a hipótese de danos contínuos e
permanentes, o que acarreta a renovação sucessiva e diária da fluência do prazo
prescricional, ao contrário de outros danos, sendo impossível cogitar da prescrição
total. Rejeito."

Primeiramente, para se identificar a aplicabilidade da prescrição na ação

civil pública, que tem por finalidade a tutela de direitos coletivos, se faz necessário aferir se são

disponíveis ou indisponíveis os direitos pleiteados.

Entendo que o ambiente de trabalho sadio se encontra inserido no rol

dos direitos indisponíveis, sendo, portanto, imprescritíveis as obrigações de fazer, relativas ao

cumprimento de normas de saúde e segurança no trabalho.
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Destarte a Ação Civil Pública que objetiva a proteção das obrigações

tuteladas por tais normas, aqui pleiteadas, não está sujeita ao instituto suscitado.

Neste sentido, cito Acórdãos deste Regional, in verbis:

"Ementa: I - PRESCRIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. O não exercício do direito de ação
civil pública não pode ser atribuído à inércia do titular, pois este não possui
legitimidade para defendê-los, como in casu, o Ministério Público detém essa
legitimidade. Destarte, entende-se que a pretensão sobre direitos difusos e coletivos,
sejam disponíveis ou indisponíveis é imprescritível. (...) - (Processo 0000968-
69.2011.5.05.0102 RecOrd, Origem SAMP, ac. nº 192979/2014, Relator Juiz
Convocado PIRES RIBEIRO, 5ª. TURMA, DJ 29/01/2015)" - grifei.

"(...) Os direitos metaindividuais são indisponíveis, indivisíveis e possuem por titulares
pessoas indeterminadas. Assim, não há como a inércia dos legitimados extraordinários
para a propositura da demanda ensejar a condenação do titular do direito, uma vez
que este não possui legitimidade para pleitear em juízo individualmente. Cumpre gizar,
ainda, a relevância dos bens resguardados, de interesse de toda a sociedade, razão
pela qual incabível a aplicabilidade do prazo prescricional do inciso XXVII do art. 7º da
CF/88. Por fim, penalizar o Ministério Público pelo fato de averiguar preliminarmente a
existência de indícios da ocorrência de ato ilícito tutelavel pela via da ação civil pública
e privilegiar a solução extrajudicial da controvérsia implica em permitir ao infrator
beneficiar-se da própria torpeza. - (Processo 0010145-90.2013.5.05.0036, Origem
PJE, Relator Desembargador JEFERSON MURICY, 5ª. TURMA, DJ 13/09/2016)".

Trago ainda à colação Julgado do c. TST, na mesma linha de

entendimento:

"RECURSO DE REVISTA. (...) PRESCRIÇÃO. Em função da peculiaridade do caso,
consistente em ação civil pública, movida pelo Ministério Público do Trabalho, em que
pleiteia declaração de nulidade de cláusulas abusivas e de obrigação de não fazer,
sem razão de ser a argumentação de prescrição de tais pedidos, pois estes guardam
natureza coletiva. Recurso de revista não conhecido. (...) - (RR - 31000-
16.2007.5.10.0019, Relator Ministro: Augusto César Leite de Carvalho, Data de
Julgamento: 20/03/2013, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 12/04/2013).

REJEITO a prejudicial de mérito.

MÉRITO

NORMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO AMBIENTE DE TRABALHO

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do

Trabalho contra o Estado da Bahia, na qual o Parquet aduz que (Id. ba70a25):

"(...) Feito o registro, passa-se a análise das questões tratadas no Relatório de
Inspeção da perícia realizada em 23/08/2016, emitido pelo Setor de Perícias desta
PRT. Tendo como norte para a realização da inspeção os Documentos Técnicos do
CESAT elaborados em 2008 e 2009, o perito desta PRT, surpreendemente constatou,
nas unidades inspecionadas, a persistência de diversas irregularidades que já
constavam dos referidos Documentos Técnicos, tais como: falta de capacitação
específica para o exercício da função de agente, número insuficiente de agente em
face à população carcerária, precarização das condições de higiene, ausência de
suporte psicoterápico para os trabalhadores, ausência de EPI's, ausência de reparos
nos problemas elétricos detectados quando da última inspeção por parte do CESAT,
oferecimento de equipamentos de trabalho (mesas, cadeiras, etc) em bom estado de
conservação, ausência de capacitação dos trabalhadores, quer na admissão, quer no
curso da relação de trabalho, realização de programa de saúde ocupacional incluindo
vacinação, ausência de disponibilização de número adequado e suficiente de EPI's
(luvas, apito, lanternas, etc) bem assim de fardamento. Sequer foram implementadas
as ações previstas no próprio Plano Diretor do Sistema Penitenciário, quais sejam:
Melhoria das condições de trabalho do pessoal penitenciário; Prevenção de doenças e
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Assistência à Saúde do Agente Penitenciário e Aprimoramento e otimização do
trabalho desenvolvido pelo pessoal penitenciário técnico e administrativo.

Identificaram-se situações condizentes com as denúncias apresentadas pelo
SINSPEB-Ba em 2014, no tocante à falta de equipamento básicos de segurança para
uso médico hospitalar e ausência de treinamentos básicos aos agentes penitenciários.
Também foi constatada que a maioria das unidades que formam o Sistema Prisional
baiano (que possui 17 unidades) "foi construída há mais de 30 (trinta) anos e sem
qualquer manutenção passa por um processo de degradação na estrutura física e
arquitetônica que coloca em risco a saúde tanto dos trabalhadores quanto dos presos".
Frise-se que também se encontrou situação contrária à determinação da NR 10, itens
10.2.3 e 10.2.4, além da deficiência e precariedade da estrutura física dos locais
inspecionados, notadamente, a existência de grades danificadas onde há circulação de
detentos (verificou-se grade danificada com mais de 27 centímetros de abertura),
existência de portão que permanece aberto - PASMEM - 24 horas devido à dificuldade
de fechá-lo, paredes e teto com infiltrações e com estrutura de concreto danificados,
área de circulação danificada com obstáculos e esgoto a céu aberto, forro danificado e
ainda a informação prestada pelos agentes penitenciários durante a inspeção de que
não há no complexo equipe de manutenção predial, sendo que eventuais
manutenções hidráulica, sanitária ou elétrica são feitas por detentos ou com recursos
financeiros dos próprios agentes. No tocante às instalações elétricas foi confirmada a
precariedade das mesmas, eis que existente instalação elétrica improvisada e com
fiação exposta, em desacordo com a NR 10, itens 10.4.1 e 10.4.4; tomadas sem
identificação da tensão nominal em desacordo com a alínea "a" do item 10.10.1, da NR
10, ambiente sem a sinalização devida acerca da restrição e impedimento de acesso,
iluminação precária, precariedade no fornecimento da energia elétrica decorrente da
instalação elétrica improvisada e possível sobrecarga elétrica, tudo isso de acordo com
os agentes entrevistados durante a realização da inspeção. Em relação às instalações
hidráulicas e sanitárias constatou-se a sua precariedade notadamente no que
concerne à falta de higienização, existência de paredes mofadas colocando em risco a
saúde dos trabalhadores devido à exposição a riscos biológicos em desacordo com o
preceituado na NR 24, itens 24.1.3, 24.1.11, 24.1.25.2 e 24.1.26.

E ainda; recipientes sem tampa para guarda de papéis servidos, inexistência de
sabonete líquido e toalha ou outro meio para os trabalhadores enxugarem as mãos,
ausência de papel higiênico, vasos sanitários sem assentos com tampa, instalação
sanitária sem lavatório (em desacordo com a NR 24, itens 24.1.2 e 24.1.7 e 24.1.8),
descargas de vaso danificadas, vaso sanitário e mictório com defeito, chuveiro com
instalações elétricas improvisadas e expostas. Encontrou-se irregularidades também
quando avaliadas as proteções contra incêndio e pânico citando-se como exemplo a
ausência de saídas de emergência nos locais de trabalho, ausência de sinalização
luminosa indicativa da direção de saída, extintores de incêndio postos em locais
inadequados e com obstruções, extintores sem realização de teste hidrostático no
período correto, acionador de emergência e abrigo de hidrante de parede danificados.
Sequer os alojamentos estavam indenes de irregularidades, eis que constatado na
inspeção falta de limpeza adequada, existência de eletrodomésticos nos dormitórios
em desacordos com o previsto na alínea "d" do item 24.5.28, da NR 24, insuficiência
do número de armários, armários danificados apoiados em pedaços de madeira,
ausência de ventilação direta nos dormitórios, condicionadores de ar "Split" instalado
de forma insegura, portas danificadas e/ou com aberturas para dentro, cama apoiada
em pedaço de madeira, número insuficiente de camas, alimentos acondicionados
inadequadamente, paredes mofadas, risco de choque elétrico por conta de instalação
elétrica exposta, risco de acidentes proveniente de terminais hidráulicas encontradas
acima das camas, etc. No que concerne ao local previsto para refeições verificou-se a
existência de 1 (um) único refeitório adequado que atende apenas o COP, a Central
Médica Penitenciaria e o Conjunto Penal Feminino, sendo que considerando-se o fato
de que muitos trabalhadores levam a sua própria alimentação até mesmo nas
unidades atendidas pelo refeitório citado foram verificados locais inapropriados tanto
para refeição quanto para seu preparo. Constatou-se ainda a existência de
eletrodomésticos e mobiliários em condições precárias de conservação, local de
refeição e preparo em área de circulação, inclusive, de detentos, cozinha improvisada,
higienização e limpeza deficientes, etc. Em relação ao fornecimento de água potável
para ingestão foram inúmeras as irregularidades constatadas, a exemplo de: uso de
recipientes (copos) para ingestão de água coletivo, bebedouros em condições
precárias de higienização e bebedouro sem tubulação para recebimento da água não
utilizada.

Também nos postos de trabalho encontrou-se diversas situações irregulares: higiene
inadequada; estruturas de suporte dos cassetetes instaladas em alturas inadequadas,
do ponto de vista ergonômico exigindo que a mão do agente esteja a mais de 2 metros
de altura, assentos inadequados e/ou danificados, mobiliários inadequados e/ou
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improvisados, armazenamento inadequado de produtos químicos, instalação elétrica
improvisada, equipamento elétrico danificado, etc. A insuficiência no fornecimento do
fardamento e a ausência de fornecimento de fardamento adequado também é outra
situação preocupante e que foi constatada na ocasião da inspeção. Segundo as
afirmações dos agentes entrevistados somente há o fornecimento de luvas
descartáveis nos dias de visitas. Gorro, luva adequada e fiel para chave de algema são
adquiridos com recursos próprios dos agentes, sendo informado ainda que havia
decorrido quase dois anos (da data da inspeção) desde o último fornecimento de
fardamento (2 peças de camisa polo, camiseta com manga e calça e 01 par de
calçados). Pior, foi informado também que quando da contratação de novos
trabalhadores ocorrida em maio/junho de 2016, os mesmos não receberam fardamento
novos, mas sim usados, os quais foram herdados dos agentes contratados por meio
do REDA. Outrossim, foram constatadas situações irregulares atinentes a saúde dos
trabalhadores que já haviam sido identificadas anos atrás, em 2009, quando da
inspeção por parte do CESAT, tais como número insuficiente de agentes penitenciários
para se responsabilizarem por tantos detentos (conforme poderá ser constatado na
tabela juntada ao relatório do analista pericial em saúde e segurança da PRT5);
ausência de programa de suporte psicoterápico para os trabalhadores que lidam
cotidianamente com situação de tensão e estresse, exposição de agentes sem
proteções adequadas a detentos com doenças das mais variadas, como também
exposição a insetos, roedores, gatos e cachorros."

Pleiteou que o Ente Público fosse instado a cumprir as normas atinentes

à saúde, a segurança e ao ambiente laboral.

Em sede de Recurso, o Acionado alega que há observância das normas

relativas ao ambiente nas Unidades Prisionais de Salvador e região metropolitana. Sustenta ainda

que os laudos e relatórios apresentados pelo órgão ministerial estão defasados, não demonstrando

a situação atual das unidades prisionais.

Aduz ainda que as normas regulamentadoras elaboradas pelo Ministério

do Trabalho não se aplicariam aos servidores estatutários.

Dessa forma, requer que seja julgada improcedente a demanda.

O Julgador de origem assim se pronunciou:

"(...) A investigação procedida pelo Ministério Público do Trabalho, por meio dos
inquéritos civis públicos 000677.2008.05.000/7 e 000424.2013.05.000/5, demonstrou a
veracidade da denúncia formalizada neste feito. Assim, restou evidenciado que o
Demandado descumpria as normas de saúde e segurança do trabalho. Nesse sentido,
oportuno destacar a inspeção realizada na Unidade Penitenciária Lemos de Brito, no
ano de 2008, pelo Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador - CESAT (ID n.
3e2f91f), bem como a inspeção concretizada pelo Setor de Perícias da Procuradoria
Regional do Trabalho (ID's n. 67625db e 70c36b5), no ano de 2016, no Complexo
Penitenciário localizado na Mata Escura, abrangendo o Centro de Observação Penal,
Central Médica Penitenciária, Penitenciária Feminina e Penitenciária Lemos de Brito,
onde foram constatadas inúmeras irregularidades atinentes ao meio ambiente do
trabalho, em especial destaque:

I) estrutura física em péssimo estado de conservação; II) instalações elétricas
precárias - risco de curso circuito;III) instalações hidrossanitárias em desacordo com o
previsto na NR 24; IV) água potável para ingestão do agentes penitenciários com
diversas impropriedades; V) postos de trabalho com condições ambientais
inadequadas em relação ao disposto na NR 17. Note-se, ainda, que não há nos autos
qualquer elemento que infirme a condição de precariedade do ambiente laboral dos
agentes penitenciários, uma vez que o Demandado não colacionou documento em
sentido contrário.

Assim, os fatos e nenhum provas obtidos por meio dos mencionados inquéritos devem
prevalecer, ante ausência de contraprova. Esse é o entendimento do C. TST sobre o
tema:
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"RECURSO DE REVISTA. 1. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. Deixa-se de examinar a preliminar, com base no art. 249, § 2º, do
CPC. 2. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. LAUDO DE INSPEÇÃO
DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MEIO DE PROVA. VALIDADE. À luz do disposto no
art. 364 do CPC, os documentos públicos gozam de presunção de legitimidade e
somente podem ser desconstituídos por meio de contraprova produzida pela parte
adversa, não bastando para tanto, a singela impugnação. O laudo de inspeção do
Ministério do Trabalho e as peças de inquérito civil público, promovido pelo Ministério
Público do Trabalho, desfrutam de valor probante e, sem elementos que contradigam
os fatos neles descritos, não podem ser ignorados como meios de prova. Recurso de
revista conhecido e provido. (ED-RR - 57600-73.2005.5.03.0105 , Relator Ministro:
Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Data de Julgamento: 24/06/2009, 3ª Turma,
Data de Publicação: DEJT 14/08/2009)

Impende, por fim, ressaltar que o Demandado teve diversas oportunidades de se
adequar a legislação vigente atinente à segurança, saúde e higiene do trabalho. Mas
não o fez, o que vem demonstrar total descaso com o ambiente de trabalho sadio e
seguro para seus trabalhadores. Desta forma, considerando a precariedade das
condições de trabalho dos agentes penitenciários de Salvador e Região Metropolitana,
os pedidos de DEFIRO obrigação de fazer e não fazer contidos na inical, a saber: itens
"1" a "38" , no prazo de seis meses, a contar do trânsito em julgado da presente ação,
sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), por pedido descumprido, a ser
revertido em favor do Fundo de Promoção do Trabalho Decente (FUNTRAD), na forma
do art. 13, da Lei 7.347/1985. Além disso, por entender que o patrimônio imaterial da
coletividade foi violado, porém em medida menor que a pretendida na inicial, (...)"

Analiso.

Convém destacar que o Ente Público limita-se a contestar a idoneidade

da investigação promovida pelo Ministério Público, bem como a alegar que cumpria corretamente as

normas relativas à segurança e medicina do trabalho.

Inicialmente, quanto à arguição de que os laudos e relatórios utilizados

pelo Parquet se encontram defasados, cabe destacar que existe denúncia do Sindicato dos

Servidores Penitenciários do Estado da Bahia em 24/03/2014, com lista de testemunhas e Relatório

de precariedades do sistema penitenciário.

Constam ainda denúncias efetivadas por servidores/trabalhadores das

unidades prisionais no ano de 2015, indicando a manutenção das condições do ambiente laboral.

Ademais, mediante inspeção realizada em 23/08/2016 (IDs 67625db e

70c36b5) no Complexo Penitenciário da Mata Escura, apenas 10 meses antes do ajuizamento desta

ação, o Ministério Público concluiu que persistiam as precariedades observadas em 2008.

Quanto ao conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que

todas as provas colacionadas ao feito, os inquéritos civis, as denúncias realizadas pelos servidores

e o relatório elaborado pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários, convergem para uma patente

violação das regras relacionadas ao ambiente laboral. As conclusões apontadas, bem como as fotos

tiradas no local, evidenciam situações degradantes do local de trabalho.

Do lado oposto, o Estado da Bahia apenas diz que assegura o

cumprimento das normas, sem qualquer demonstração do quanto alegado. Quadra pontuar que as

alegações relacionadas à prova pericial já foram analisadas em tópico antecedente.
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Assim, coaduno com o entendimento a quo, no sentido de restar

configurado o completo descaso do Ente Público acionado com o ambiente de trabalho dos

servidores a ele vinculados.

Por fim, como também já explicado alhures, o tema relativo ao ambiente

laboral não deve se confundir com o vínculo existente entre o Estado da Bahia e seus servidores.

A lide sob análise trata de um direito indisponível, que transcende a

mera natureza do vínculo contratual, devendo ser observadas as normas regulamentadoras editadas

pelo Ministério do Trabalho por se trata da saúde e segurança de diversos trabalhadores.

Mantenho incólume o r. Decisum, quanto aos pontos analisados.

DANO MORAL COLETIVO - VALOR DA INDENIZAÇÃO (MATÉRIA

COMUM AOS APELOS)

Insurge-se o Reclamado contra a condenação ao pagamento de

indenização por dano moral coletivo, primeiramente sob o argumento de que inexiste qualquer

conduta ilícita. Aponta ainda que o Juízo a quo não apresenta fundamentos para a condenação

supra.

Subsidiariamente, requer a diminuição da condenação.

Lado outro, o Ministério Público do Trabalho pretende ver majorado o

valor fixado a título indenizatório.

A Sentença traz os seguintes fundamentos:

"(...) por entender que o patrimônio imaterial da coletividade foi violado, porém em
medida menor que a pretendida na inicial, DEFIRO o pedido de pagamento de
indenização por dano moral coletivo, arbitrando-a em R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais), a ser revertido em favor do Fundo de Promoção do Trabalho Decente
(FUNTRAD), na forma do art. 13, da Lei 7.347/1985, levando-se em consideração para
a fixação do quantum indenizatório o potencial lesivo da conduta, de modo a atender o
caráter compensatório, inibitório e pedagógico que deve revestir uma indenização
desta natureza, além da capacidade econômica da parte Ré."

Argumenta o Demandado que não existe razão para que lhe seja

imposta obrigação de indenizar a coletividade por dano moral, por entender que não houve

comprovação do ato ilícito, inexistindo dano moral coletivo no caso dos autos.

Da análise dos tópicos precedentes, tem-se que comprovada a

ocorrência das referidas lesões aos direitos da coletividade, cabendo-nos apenas averiguar a sua

gravidade e alcance, sobre os quais, data venia, não há dúvida.

De fato, as irregularidades detectadas ferem direitos que vão muito além

do âmbito individual, incidindo sobre a sociedade e sendo plenamente passível de reparação.
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Destaque-se que o quadro de servidores que atuam nas Unidades

Prisionais sofrem com os deletérios efeitos da desobediência à legislação trabalhista, o que, no

entender deste Julgador, é suficientemente grave para justificar a condenação imposta.

O descumprimento de normas de medicina, higiene e segurança enseja

um habitat laboral inidôneo, aflorando, assim, a lesão ao meio ambiente de trabalho e a necessidade

de se indenizar a coletividade de trabalhadores (titulares do direito) e de se fazer cessar tais

práticas, absolutamente condenáveis, estando, aí, o aspecto pedagógico da penalidade aplicada.

Sendo assim, resta patente o dano moral coletivo, o que autoriza o

deferimento da indenização por dano moral, a teor do artigo 186 do Código Civil, razão pela qual

mantenho a Sentença de origem, neste ponto.

No particular, Carlos Alberto Bittar Filho leciona que:

"na injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, na violação
antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano
moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma
certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira
absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico; quer dizer isso, em última
instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na
seara do dano moral individual, qual também não se há que se cogitar de prova da
culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato de violação.

Nesse sentido, decidiu esta Turma:

"DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. O dano moral coletivo corresponde à
injusta lesão a direitos que vai muito além do âmbito individual, incidindo sobre a
coletividade e sendo plenamente passível de reparação. Uma vez comprovado que o
empregador atuou ilicitamente, desobservando a legislação trabalhista de maneira a
atingir a esfera de direitos imateriais dos seus empregados, devida é a condenação ao
pagamento de indenização sob este título. Processo 0091200-77.2009.5.05.0012
RecOrd, ac. nº 145807/2013, Relatora Desembargadora LÉA NUNES.3ª. TURMA, DJ
10/05/2013. "

Quanto ao valor de tal reparação pecuniária, destaco, inicialmente, que

é sempre um desafio para o Julgador a fixação de uma quantia equânime.

Contudo, o Magistrado deve agir com prudência e razoabilidade, a fim

de não transformar a indenização em punição nem tampouco mostrar complacência com o ofensor.

Assim, devem sempre ser consideradas a gravidade da ofensa, o limite

de responsabilidade do empregador, a condição sócio-cultural e econômica dos envolvidos e, ainda,

a natureza educativa e compensatória da reparação, de modo que a quantia fixada desencoraje o

ofensor a reiterar a prática abusiva, sem que possibilite o enriquecimento do ofendido, mas tão-

somente lhe atribua uma "satisfação econômica" equivalente à perda sofrida.

In casu, considerando todos os aspectos indicados, sobretudo o caráter

educativo e compensatório da reparação postulada, entendo que a indenização no importe de R$
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500.000,00, encontra-se elevada. Reduzo-a para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com correção

monetária na forma da Súmula 439 do c. TST. Prejudicada a irresignação do MPT.

CUSTAS PROCESSUAIS

Não se verifica interesse recursal quanto ao tema pois, malgrado tenha

condenado o Recorrente, o Magistrado a quo dispensou a realização do preparo (depósito e custas

processuais) nos termos do DL-779/69 e art. 790-A, I, da CLT.

Nada a reformar.

DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso do Reclamado para reduzir

o valor da indenização por danos morais coletivos para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com

correção na forma da Súmula 439 do c. TST.

RECURSO DO RECLAMANTE - MPT

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER

O Recorrente insurge-se contra a fixação de R$ 3.000,00 por

descumprimento de cada uma das 38 obrigações de fazer ou não fazer fixadas.

Pleiteia a majoração da condenação para R$ 30.000,00 por cada

descumprimento.

Examino.

Entendo ser descabido aumento do limite em questão. Deve ser levado

em consideração que foram determinadas 38 obrigações de fazer e de não fazer, fora o valor de R$

200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais coletivos. Determinar valores superiores

aos fixados pelo Juízo de piso seria onerar demasiadamente o Ente Público.

Dessa forma, embora a lei processual civil não estabeleça fronteira à

fixação de pena pecuniária pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o julgador

deve primar pela razoabilidade, sob pena de implicar ônus demasiado. Tanto é assim que o inciso I

do § 1º do art. 537 do NCPC supletivo faculta ao juiz modificar, de ofício ou a requerimento, o valor

ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

A multa prevista no § 1º do art. 536 e art. 537, ambos do NCPC

supletivo, tem por finalidade apenas assegurar a eficácia do comando judicial.

Mantenho.

PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
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Em face do grande e crescente número de Embargos de Declaração de

natureza protelatória opostos nesta Especializada, chamo especial atenção para alguns aspectos.

Os itens III e IV do art. 15 da Instrução Normativa 39 do c. TST de

15/03/2016 - que dispõe sobre as normas do Código de Processo Civil de 2015 aplicáveis e

inaplicáveis ao Processo do Trabalho, de forma não exaustiva - preconizam que:

"Art. 15. O atendimento à exigência legal de fundamentação das decisões judiciais
(CPC, art. 489, § 1º) no Processo do Trabalho observará o seguinte:

[...]

III - não ofende o art. 489, § 1º, inciso IV do CPC a decisão que deixar de apreciar
questões cujo exame haja ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão
subordinante.

IV - o art. 489, § 1º, IV, do CPC não obriga o juiz ou o Tribunal a enfrentar os
fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já tenham sido examinados na
formação dos precedentes obrigatórios ou nos fundamentos determinantes de
enunciado de súmula.

[...]". Sublinhei.

Assim, esta Casa não está obrigada a apreciar questões cujo exame

resta prejudicado em razão de análise anterior de questão subordinante nem de enfrentar

fundamentos jurídicos que digam respeito a fundamentos determinantes de enunciado de súmula.

Ademais, o prequestionamento a que alude a Súmula 297 do c. TST

não dá lugar a que se pretenda repetição de julgamento já efetuado, não carecendo de ser

prequestionada matéria analisada especificamente.

Por fim, destaque-se que inexiste violação de lei ou de dispositivos

legais e constitucionais no presente Julgamento.

NEGO PROVIMENTO ao Recurso do Reclamante.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira

Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na 18ª Sessão Ordinária Virtual, aberta em
25.08.2020 e encerrada em 31.08.2020, com pauta divulgada no Diário Eletrônico da Justiça do

Trabalho, edição do dia 13.08.2020, sob a Presidência, em exercício, da Excelentíssima

Desembargadora do Trabalho VÂNIA JACIRA TANAJURA CHAVES, e com a presença dos

Excelentíssimos Desembargadores TADEU VIEIRA e HUMBERTO MACHADO, e do

Excelentíssimo representante do Ministério Público do Trabalho,

por unanimidade, REJEITAR as preliminares de incompetência material

desta Especializada, de nulidade do processo e da sentença e a prejudicial de prescrição. Sem

divergência, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso do Reclamado para reduzir o valor da

indenização por danos morais coletivos para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com correção na
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forma da Súmula 439 do c. TST. Ainda, sem divergência, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso do

MPT.

              (assinado digitalmente)
HUMBERTO JORGE LIMA MACHADO
            Desembargador Relator
 
 

V/J


