
responsabilidade para com a construção da sociedade livre, justa e solidária delineada
na Constituição seja um compromisso palpável e inarredável."

 

DO PEDIDO DEFINITIVO

Ante todo o exposto, requer o Ministério Público do Trabalho o acolhimento de todos 
os pedidos listados abaixo atinentes às obrigações de fazer e não fazer constantes desta ação civil pública
e, consequentemente, a obrigatoriedade do Réu de adequar o meio ambiente do trabalho, notadamente,
nas unidades prisionais do Estado da Bahia localizadas em Salvador e Região Metropolitana:

 

1. Manter nas unidades prisionais esquemas unifilares atualizados das instalações
elétricas com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de
proteção, em atendimento ao disposto no item 10.2.3 da NR-10;

  2. Constituir e manter o Prontuário de Instalações Elétricas nas unidades prisionais
com carga instalada superior a 75 kW, atentando-se para o disposto no item 10.2.4 da NR-10;

  3. Realizar reforma predial nos alojamentos, banheiros, salas e demais locais de
trabalho dos agentes penitenciários, de forma a reparar as instalações elétricas e hidráulicas, além de
garantir equipamentos de trabalho (mesas, cadeiras etc.) em bom estado de conservação;

  4. Manter as instalações hidrossanitárias em bom estado de conservação e
funcionamento, as quais deverão estar funcionais de acordo com projeto técnico elaborado por
profissional qualificado e legalmente habilitado, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART);

5. Manter em bom estado de conservação e funcionamento as grades de acesso às áreas
de circulação dos detentos;

 6. Manter a estrutura física em bom estado de conservação, de tal sorte que não haja
patologias como infiltrações, bolores etc. nas estruturas de concreto, paredes, forros e tetos;

  7. Realizar periodicamente a manutenção dos condicionadores de ar, mantendo-os
sempre em bom estado de funcionamento, bem como garantindo o acionamento seguro deles (liga
/desliga);

 8. Adequar as instalações elétricas, mantendo-as em condições de uso e segurança, de
forma a evitar falta de energia elétrica (devido à sobrecarga, principalmente), fiação exposta, fiação em
contato com inflamáveis (especialmente na área destinada a preparação dos alimentos), ligação
simultânea de mais de um aparelho à mesma tomada de corrente (uso de "T") e improvisações, atentando-
se ao disposto nos itens 10.4.1 e 10.4.4 da NR-10. Tais instalações deverão estar funcionais de acordo
com projeto técnico elaborado por profissional qualificado e legalmente habilitado, com a respectiva
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

  9. Identificar a tensão nominal de todas as tomadas, atentando-se especialmente ao
disposto na alínea "a" do item 10.10.1 da NR-10;

  10. Manter os quadros de força devidamente fechados, protegendo-os do acesso de
pessoas não autorizadas, sinalizados quanto ao perigo de choque elétrico, em bom estado de conservação,
protegidos adequadamente em função do ambiente de uso e com seus circuitos identificados, atentando-
se para o disposto nos itens 10.10.1 da NR-10 e 12.18 da NR-12;
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  11. Adequar e manter em funcionamento a iluminação das áreas de circulação e de
acesso às celas;

 12. Submeter a processo permanente de higienização as instalações sanitárias, de sorte
que sejam mantidos limpos, em estado de asseio e desprovidos de quaisquer odores, durante toda a
jornada de trabalho, em atendimento ao disposto nos itens 24.1.3, 24.1.25.2 e 24.1.26 da NR-24;

  13. Revestir o piso e as parede dos banheiros com material resistente, liso,
impermeável e lavável, em atenção ao disposto na alínea "e" do item 24.1.11 da NR-24;

  14. Manter recipientes com tampa nas instalações sanitárias, para guarda de papéis
servidos, em atendimento ao disposto na alínea "f" do item 24.1.26 da NR-24;

 15. Manter o lavatório provido de material para limpeza, enxugo ou secagem das mãos,
proibindo-se o uso de toalhas coletivas, em atendimento ao disposto no item 24.1.9 da NR-24;

 16. Guarnecer com papel higiênico os banheiros dotados de vasos sanitários;

  17. Adequar em relação ao total de funcionários o número de mictórios, vasos
sanitários, chuveiros e lavatórios, atentando-se para o disposto nos itens 24.1.2, 24.1.7 e 24.1.8 da NR-24;

  18. Não permitir que haja nos banheiros: vasos sanitários sem assentos; aparelhos
sanitários com defeitos ou soluções de continuidade, com base no item 24.1.13 da NR-24;

  19. Adotar medidas de prevenção de incêndios - consubstanciadas em projeto de
segurança de prevenção e combate a incêndio, elaborado por profissional qualificado e legalmente
habilitado, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) -, em conformidade com a
legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis, de acordo com o disposto no item 23.1 da NR23. A
implementação de tais medidas pode ser comprova por meio do Auto de Vistoria ou da Autorização para
adequação expedido pelo Corpo de bombeiros Militar da Bahia, de acordo com a Lei do Estado da Bahia
nº 12.929, de 27 de dezembro de 2013;

 20. Dispor de saídas de emergência os locais de trabalho, atentando-se ao disposto nos
itens 23.2, 23.4 e 23.5 da NR-23;

 21. Manter as aberturas, saídas e vias de passagem claramente assinaladas por meio de
placas ou sinais luminosos, indicando a direção da saída, em atendimento ao disposto no item 23.3 da
NR-23;

 22. Manter os alojamentos em permanente estado de conservação, higiene e limpeza,
atentando-se ao disposto nos itens 18.4.2.10.9 da NR-18 e 24.5.28 da NR-24;

 23. Proibir, nos dormitórios, a instalação para eletrodomésticos e o uso de botijão de
gás, fogão, fogareiro ou similares, em atendimento ao disposto na alínea "d" do item 24.5.28 da NR-24;

 24. Disponibilizar aos trabalhadores local apropriado para vestiário dotado de armários
individuais e sem quaisquer danos físicos, observada a separação de sexos, em atendimento ao disposto
no item 24.2.1 da NR-24, atentando-se para a proibição prevista no item 24.2.16;

 25. Manter nos dormitórios ventilação direta, atentando-se ao disposto no 24.5.26 da
NR-24, o qual veda a ventilação feita somente de modo indireto;

 26. Manter nos alojamentos portas em bom estado de conservação e funcionamento,
com abertura para fora e dimensões mínimas de 1,00m x 2,10m para cada 100 funcionários, em
atendimento ao disposto no item 24.5.10 da NR-24;
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  27. Manter nos alojamentos camas em bom funcionamento, em número suficiente e
com jogo de cama limpo, atentando-se para o dimensionamento previsto no item 24.5.2.2 da NR-24;

  28. Oferecer a seus funcionários condições de conforto e higiene que garantam
refeições adequadas por ocasião dos intervalos previstos na jornada de trabalho, em atendimento ao
disposto no item 24.6.1 da NR-24;

  29. Garantir condições de conservação e higiene adequadas e os meios para o
aquecimento em local próximo ao destinado às refeições, na hipótese de o trabalhador trazer a própria
alimentação, em atendimento ao disposto no 24.6.3 da NR-24;

  30. Adquirir os equipamentos individuais necessários para a proteção dos agentes
penitenciários, sendo que tais equipamentos devem ser adequados aos riscos aos quais estão expostos
esses agentes, substituindo-os imediatamente quando danificados ou extraviados, responsabilizando-se
pela higienização e manutenção periódica deles, atentando-se para os ditames do item 6.6.1 da NR-6;

  31. Disponibilizar número adequado e suficiente de fardamento aos agentes
penitenciários, se abstendo de redistribuir o mesmo fardamento (usado) para mais de uma pessoa;

  32. Manter os locais de trabalho dos agentes penitenciários em estado de higiene
compatível com a atividade desenvolvida, em conformidade com os ditames da NR-24, a exemplo de seu
item 24.7.5;

  33. Adequar as condições ambientais de trabalho às características psicofisiológicas
dos agentes penitenciários e à natureza do trabalho a ser executado, em atendimento ao disposto no item
17.5.1 da NR-17;

  34. Adequar às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do
trabalho a ser executado todos os equipamentos, mobiliários e estruturas que compõem os postos de
trabalho dos agentes penitenciários, a exemplo dos suportes para cassetete, em atendimento ao disposto
no item 17.4.1 da NR-17;

  35. Disponibilizar assentos em número suficiente e que atendem aos seguintes
requisitos mínimos de conforto: altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento; borda frontal arredondada, em
atendimento ao disposto no item 17.3.3 da NR-17;

 36. Disponibilizar aos agentes penitenciários meios eficazes de comunicação com as
demais unidades do complexo penitenciário, a exemplo de telefones em bom estado de funcionamento;

  37. Realizar capacitação para os trabalhadores, na admissão da função, bem como
capacitação permanente, a exemplo de defesa pessoal, ética profissional, preparação física, prevenção de
doenças de alta prevalência em ambientes carcerários;

 38. Elaborar e implementar Programa de Saúde Ocupacional em atenção aos agentes
penitenciários, incluindo-se: Programa de Vacinação, conforme o Calendário do Ministério da Saúde;
diagnóstico das condições de saúde física e mental, sob a ótica ergonômica, especialmente da ergonomia
cognitiva, nos moldes da NR-7.

 

Em caso de descumprimento de quaisquer dos itens listados acima condenar o Réu a
pagar multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por cláusula descumprida, a ser revertida em favor de
entidade ou órgão apontado pelo Ministério Público do Trabalho, tendo em vista a reconstituição dos
bens lesados, ou, caso esse Juízo assim não entenda, sucessivamente, em favor do FUNTRAD, nos
termos do art. 5º, §6º e 13 da Lei 7.347/85.
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Postula, ainda, pela condenação do réu ao pagamento de importância não inferior a R$ 1
 a título de reparação pelos danos morais coletivos causados aos.000.000,00 (Hum milhão de reais)

direitos difusos e coletivos dos trabalhadores e da sociedade, corrigidos monetariamente até o efetivo
recolhimento, a ser revertido em favor de entidade privada sem fins lucrativos e com finalidade
filantrópica ou assistencial ou órgão público a ser indicado pelo Ministério Público do Trabalho ou,
sucessivamente, ao FUNTRAD -  nos termos dos artigos 5º, §Fundo de Promoção do Trabalho Decente,
6º e 13 da Lei nº 7.347/85, que a juízo de V. Exa. sirva à recomposição dos danos causados aos
trabalhadores.

 

DOS REQUERIMENTOS FINAIS

 

Requer, por fim, o Ministério Público do Trabalho:

 a) a citação do Réu para, querendo, responder aos termos da presente ação, assumindo,
caso não o faça, os efeitos decorrentes da revelia e confissão, prosseguindo-se o regular processamento
do feito;

b) a intimação do representante do Ministério Público do Trabalho de todos os atos
processuais, conforme disposto nos arts. 18, II, alínea "h", e 84, IV, ambos da Lei Complementar nº 75
/93;

c) a produção de todos os meios probatórios em direito admitidos, especialmente
juntada de novos documentos, depoimento pessoal do representante da Ré, oitiva de testemunhas, além
de outros que venham a se mostrar relevantes para o deslinde das questões trazidas a juízo através da
presente demanda;

d) a condenação do Réu ao pagamento das custas e despesas processuais;

e) o julgamento pela procedência de todos os pedidos formulados na presente ação.

 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais).

 

Acompanha a presente documentos referentes aos Inquéritos Civis nºs
000677.2008.05.000/7 e 000424.2013.05.000/5.

 

Nestes Termos, pede deferimento.

 

Salvador, 27 de junho de 2017

 

 Cleonice Maria Rodrigues Moreira Sampaio
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Procuradora do Trabalho

 

Pacífico Antonio Luz de Alencar Rocha

Procurador do Trabalho

 O Ministério Público do Trabalho poderá indicar, caso o Juízo requeira, a organização ou fundo[1]
pertinente.

 Nesse sentido, o dispositivo da Lei n. 9.008/95, que cria o Fundo de Defesa de Direitos Difusos[2]
(FDD),  o qual estabelece, no § 3º do art. 1º, que os  recursos arrecadados pelo FDD serão aplicados na
recuperação de bens, na promoção de eventos educativos, científicos e na edição de material
informativo especificamente relacionados com a natureza da infração ou do dano causado, bem
como na modernização administrativa dos órgãos públicos responsáveis pela execução das políticas
relativas às áreas mencionadas no mesmo artigo.
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