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DECISÃO

1 RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, através da
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO, ajuíza  emAção Civil Pública
face de MELINA ESTEVES FRANCA, aduzindo os fatos e formulando os pedidos contidos
na exordial de ID 6e0a766.

Requer a acionante a concessão de tutela inibitória, de forma
antecipada, para que seja a ré compelida a cumprir as obrigações de fazer e não fazer
elencadas nas páginas 85 a 90 da exordial, em relação aos empregados domésticos
que a mesma venha a admitir, sob pena de pagamento de multas.

Relata, em apertada síntese, que foi apurada no bojo do
Inquérito Civil n. 001614.2021.05.000/1 notícia veiculada na imprensa de grave violação
à integridade física e psíquica de trabalhadora contratada como babá pela demandada,
com indícios de maus tratos e redução da trabalhadora à condição análoga à
escravidão. A vítima em questão seria Raiana Ribeiro da Silva, que teria descrito as
condutas perpetradas pela ré ao longo de todo o tempo em ocorreu a prestação de
serviço em sua residência, consistentes, majoritariamente, em agressões, violações de
direitos e cerceamento de liberdades, e que levaram a obreira a optar pelo ato
desesperado de se lançar da janela do apartamento onde trabalhava, localizado no 3º
andar de um prédio residencial. 

Aponta ainda o  que acompanhou o interrogatório da réparquet
junto à 9ª Delegacia Territorial de Salvador, quando então teria ficado demonstrada a
existência inequívoca de um ambiente de trabalho extenuante, degradante e abusivo. 

Com o aprofundamento da instrução, após a oitiva de 10 (dez)
trabalhadoras e 2 (dois) funcionários do prédio, a Procuradoria afirma ter se
evidenciado a situação promovida pela ré nos últimos anos, definida como de absoluta
violação à dignidade, integridade e liberdade de diversas trabalhadoras vulneráveis,
que eram contratadas de forma precária, notadamente em relação à jovem Raiana
Ribeiro da Silva e à idosa Maria Domingas Oliveira dos Santos.
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O autor arremata pontuando terem sido confirmadas através
dos depoimentos e imagens das câmeras de vigilância do local que a demandada é
reincidente na prática de não formalizar os vínculos empregatícios, submeter as
trabalhadoras a jornadas diárias exaustivas, trabalho forçado, xingamentos, maus-
tratos, intensas agressões físicas, verbais e psicológicas, ameaça, tortura, restrição da
liberdade e restrição de contato com os familiares.

Apresentados documentos com a inicial, dentre os quais,
relatórios de fiscalização elaborados pela Superintendência Regional do Trabalho e
depoimentos prestados pelos envolvidos perante autoridade policial.

É o breve relatório. Decide-se.

2 FUNDAMENTOS 

A tutela provisória de urgência, com previsão no art. 294 e
seguintes do Código de Processo Civil Brasileiro, de aplicação subsidiária no processo
trabalhista (art. 769, da Consolidação das Leis Trabalhistas), constitui medida
excepcional que somente pode ser admitida nos estritos termos da lei processual (art.
300, do CPC), quando lastreada em elementos concretos que permitam a convicção do
magistrado acerca, essencialmente, da verossimilhança das alegações formuladas e do
receio de dano irreparável ou difícil reparação.

Os fatos noticiados pela Procuradoria do Trabalho na presente
ação, ilustrados pelas imagens de câmeras de segurança do local, veiculadas nas
matérias jornalísticas destacadas na inicial, são estarrecedores. Os depoimentos
prestados pelas trabalhadoras que mantiveram contato com a ré e, principalmente, as
declarações emitidas pela própria empregadora, denotam a prática contínua e
reiterada de violações à legislação trabalhista e, mais profundamente, a princípios
elementares de proteção à vida, integridade e dignidade da pessoa humana. 

Com efeito, as bases principiológicas fundamentais que
norteiam a Constituição Federal de 1988, e todo o seu sistema jurídico infralegal,
confirmam que o Brasil se comprometeu a promover o combate a situações
degradantes de trabalho, incorporando o propósito de erradicação do trabalho
escravo, matéria que, como bem pontuou a Procuradoria, encontra amplo respaldo
na Convenção de Genebra sobre a Escravatura, de 1926, Convenções nº 29 e 105 da
OIT, Declaração Universal dos Direitos Humanos (artigo IV), o Pacto Internacional sobre
os Direitos Civis e Políticos, Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de San
José da Costa Rica (artigo 6) e Declaração de Viena de 1993.

Nessa esteira de ideias, o ordenamento jurídico pátrio propõe a
regulação do natural desequilíbrio das relações de trabalho, entre empregado e
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empregador, evitando abusos e a supressão de direitos mínimos, atribuindo-se ao
Estado e a toda a sociedade o papel de zelar incessantemente pela manutenção dessas
garantias através de mecanismos que rechaçam situações tidas como violadoras da
dignidade da vida humana. 

A Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/1985) é uma das
ferramentas postas à defesa dos interesses coletivos, munindo os agentes do Estado e
da sociedade de instrumentos capazes de promover a restauração da ordem e da paz
social, sempre que identificadas ações irregulares, causadoras de danos ou mesmo
risco de dano aos bens sob a sua tutela. 

No caso vertente, faz-se necessário, primeiramente, destacar
alguns trechos dos depoimentos apresentados pelo acionante, que comprovam a
narrativa da inicial em torno das práticas de submissão de trabalhadores a jornadas
excessiva, agressões, cárcere privado, dentre outras ações reprováveis:

“antes de ter seu celular subtraido por
MELINA foi obrigada a desbloquear e liberar o acesso da
biometria a MELINA para que esta tivesse livre acesso ao
aparelho”; 

“a declarante teve o seu direito de se
alimentar e beber água restrito do início das agressões na
terça-feira, 24/08/2021 até o momento que conseguiu fugir”; 

“não tinha horário de trabalho, quando
precisasse teria que ficar disponível, inclusive dormir no
quarto com as crianças, Que tinha que acordar quando as
crianças acordassem e começava os afazeres da casa as 6h da
manhã; Que durante a madrugada era comum a vítima
acordar normalmente duas ou três vezes para prestar auxílio
as crianças para dar mamadeira e trocar fraldas; Que sempre
a 01h da manhã, a vítima tinha que acordar para dar
mamadeiras as crianças independente de qualquer coisa;
Que durante o dia a jornada de trabalho começa as 06h da
manhã e terminava até aproximadamente as 23h; Que não
tinha horário de descanso para almoço ou lanche”;

“que desde Piatã já apanhava; que teve
uma vez que Melina empurrou a depoente na mesa, quebrou
um vidro na parede e sangrou mas não lembra mais direito
porque foi muita pancada que tomou na cabeça e nesse dia
Marcos foi até socorrer”;
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“Melina dizia que sabia onde o filho
dela morava e que ia entregar a depoente e o filho ao
traficante de nome Tubarão lá de Piatã e outro de Valeria de
nome Coelho; que o traficante Tubarão falou com a depoente
por mensagem de áudio no celular de Melina e a depoente
ouvia os áudios”; 

“não podia comer a comida do dia, que
só podia comer comida velha (...)comia sempre o  resto de
comida  da geladeira e era para comer pouco, que Melina
controlava a quantidade de comida”; 

“Melina  tirou esse colchão e passou a
dormir no chão em um tapetinho, no corredor”;

“percebeu  algo estranho logo que
Neguinha chegou para morar no prédio, que Neguinha
andava mal vestida e mal cuidada, cinzenta, com roupas de
homem e muitas vezes com marcas e pancada, já tendo visto
com olho rôxo”;

“dois dias depois disso a moradora
falou que ela tinha fugido de lá, que além desse caso, achou
estranho uma solicitação de Melina para que a portaria
impedisse uma mulher que estava na casa dela de sair o
prédio”.

 

No depoimento da demandada (ID  a0d739e), destacam-se
algumas declarações que confirmam as práticas denunciadas:

“acertaram para iniciar o trabalho no
dia 19/08/2021, para receber um salário mínimo, como
contrato de experiência até janeiro e após caso desse certo
assinaria a carteira”;

“lhe informou ter conseguido nova
proposta de emprego; Que a interrogada disse a RAIANA:
´amanhã vou lhe mostrar se você vai´; Que a interrogada
agiu desta forma porque estava nervosa”;
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“após ouvir RAIANA gritar mais uma
vez, a interrogada se descontrolou e entraram em vias de
fato, tendo a interrogada também puxado o cabelo”;

“o interfone tocou e a interrogada
atendeu e o porteiro perguntou se no apartamento tinha
alguma pessoa com o nome de RAIANA, tendo negado e em
seguida retornou para a portaria querendo saber quem ligou
procurando RAIANA”;

“a interrogada durante a noite ficou a
todo tempo com o celular de RAIANA e percebeu que
familiares haviam ligado pois estavam preocupados pois a
referida havia mandado localização de onde estava”;

“a interrogada falou para RAIANA que o
aparelho celular iria ficar retido para posteriormente ser
vendido e juntamente com ROSE arcarem com o prejuízo do
guarda-roupa”.

Não há dúvidas de que os elementos de prova apresentados
pelo  se revelam idôneos o suficiente para permitirem que este julgador formeparquet
convicção de que a demandada, de forma reiterada, age ao arrepio da legislação
trabalhista no intento de se beneficiar da força de trabalho de pessoas que, muitas
vezes, são trabalhadores em estado de visível vulnerabilidade social, sonegando-lhes o
mínimo existencial à dignidade da pessoa humana. 

Os depoimentos apresentados descrevem a atuação abusiva da
ré, que adota práticas reprováveis (trabalho extenuante, degradante e abusivo), com
requintes de crueldade (agressões físicas e psicológicas), e de forma repetida (10
trabalhadoras), numa deliberada redução de seres humanos a condições de verdadeira
degradação física e moral, com o potencial de ser enquadrada em condição análoga à
escravidão, na forma como prescreve a legislação penal:

  “Art. 149 do Código Penal -  Reduzir
alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o
a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-
o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por
qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída
com o empregador ou preposto: Pena - reclusão, de dois a
oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência. 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: 
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I – cerceia o uso de qualquer meio de
transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no
local de trabalho; 

II – mantém vigilância ostensiva no
local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos
pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de
trabalho”. 

Os aspectos narrados na presente ação, respaldados pelo
robusto contexto probatório, ao revelarem prática sistemática da mais pura crueldade
de seres humanos contra próprios seres humanos, causaram estado de imensa
perplexidade neste julgador. Tais ações não violam apenas a esfera privada das vítimas
diretas, mas representam verdadeiro atentado contra a humanidade. O Juiz não pode
ser indiferente diante de relatos de extrema gravidade, sob pena de se permitir o
triunfo da subversão da ordem pacificadora que dirige nosso pacto social. 

As situações demonstradas expõem a faceta mais nefasta da
maldade humana, em suas expressões mais perversas, de desprezo à vida, à empatia e
às condições humanas. Cumpre ao Poder Judiciário, no exercício do seu papel de
pacificador social e garantidor da lei, o dever de responder à altura as práticas
delinquentes, fazendo-as cessar tão logo tome conhecimento da sua ocorrência, e
garantir que as mesmas não se perpetuem. Daí a necessidade de se conferir a essa
atuação caráter amplamente pedagógico, repercutindo na sociedade como um todo o
reforço das ações positivas em respeito e proteção da vida e dignidade humana.

O número considerável de trabalhadores que corroboraram a
prática ilícita da empregadora ré, e a natureza das lesões perpetradas, têm o condão
de elevar o interesse da tutela ora perseguida à esfera coletiva, sendo inegável, nesse
contexto, a legitimidade do Ministério Público do Trabalho para propor a presente ação
e formular os pedidos que foram efetivamente articulados. E são os mesmos
elementos ora invocados, à vista do escorço fático analisado, que confirmam o perigo
de dano, de difícil reparação, caso a medida postulada seja submetida ao esgotamento
dos trâmites processuais regulares.  

Assim, dada a relevância dos bens jurídicos ora tutelados (vida,
saúde e integridade dos trabalhadores), o caráter pedagógico da medida, e a
demonstração, no caso concreto, do cumprimento dos requisitos previstos em lei (art.
300, CPC), admitem-se presentes o  em relação à verossimilhança dasfumus boni iuris
alegações da inicial, e o , caso o provimento não seja imediatamentepericulum in mora
concedido, a justificar o acolhimento da pretensão liminar. 
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3 CONCLUSÃO

Sendo assim, e sem embargo de posterior revisão da decisão e
de seus parâmetros, a tutela liminar requerida para determinar que a réDEFERE-SE 
MELINA ESTEVES FRANCA, a partir do recebimento da notificação desta decisão,
cumpra as seguintes ordens, sob pena de multa fixa de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais) por cada trabalhador submetido a condição análoga à de escravo, na hipótese de
infringência à obrigação n. 1; R$50.000,00 (cinquenta mil reais) quanto à obrigação n.23
e; R$1.000,00 (um mil reais) quantos às demais: 

1. Abster-se de manter empregado doméstico trabalhando sob
condições contrárias às disposições de proteção do trabalho, submetendo-o a regime
de trabalho forçado, à jornada exaustiva, à restrição de locomoção, a trabalho
degradante ou o reduzindo, em qualquer das suas formas, à condição análoga à de
escravo, nos termos do artigo 149 do Código Penal, consoante Convenções da OIT n.
29, 105, 110 e 111; Convenção sobre Escravatura (Decreto n. 58.563/1966); e
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto São José da Costa Rica – Decreto
n. 678/1992), ratificadas pelo Brasil e incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio com
força normativa supralegal (STF, RE 349,703/RS). 

2. Abster-se de admitir ou manter empregado doméstico sem o
respectivo registro eletrônico no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial. (Arts. 19 e 32 da Lei Complementar 150, de
2015, c/c Portaria Interministerial 822, de 30 de Setembro de 2015, c/c art. 41 caput da
CLT.) 

3. Anotar a CTPS do empregado doméstico, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, contado do início da prestação laboral (Art. 9º da Lei
Complementar 150, de 2015.)

4. Consignar em registro mecânico, manual ou sistema
eletrônico, os horários de entrada, saída e período de repouso efetivamente praticados
pelo empregado doméstico. (Art. 12 da Lei Complementar 150, de 2015.) 

5. Respeitar os limites constitucionais e legais de duração
normal da jornada de trabalho do empregado doméstico, quais sejam, 8 (oito) horas
diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais. (Art. 2º da Lei Complementar 150, de
2015.)

6. Abster-se de prorrogar a jornada normal de trabalho do
empregado doméstico, além do limite legal de 2 (duas) horas diárias, sem qualquer
justificativa legal (Art. 59, caput c/c art. 61, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art.
19 da Lei Complementar 150, de 2015).
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7. Conceder ao empregado doméstico um descanso semanal de
24 (vinte e quatro) horas consecutivas ou em feriados. (Art. 16 da Lei Complementar
150, de 2015.)

8. Conceder período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas
para descanso entre duas jornadas de trabalho de empregado doméstico. (Art. 15 da
Lei Complementar 150, de 2015.)

9. Conceder a empregado doméstico intervalo para repouso ou
alimentação de, no mínimo, 1 (uma) hora e, no máximo, 2 (duas) horas, em qualquer
trabalho contínuo cuja duração exceda de 6 (seis) horas (Art. 13 da Lei Complementar
150, de 2015).

10. Abster-se de reduzir intervalo para repouso ou alimentação
de empregado doméstico para menos de 1 (uma) hora, respeitado o limite mínimo de
30 minutos, sem previsão em acordo escrito entre empregado e empregador (Art. 13
da Lei Complementar 150, de 2015). 

11. Abster-se de conceder a empregado doméstico que reside
no local de trabalho intervalo para repouso ou alimentação desmembrado em mais de
2 (dois) períodos ou com duração entre os 2 (dois) períodos inferiores a 1 (uma) hora
ou, ainda, com mais de 4 (quatro) horas ao dia entre eles. Art. 13, § 1º da Lei
Complementar 150, de 2015.

12. Abster-se de manter empregado doméstico trabalhando
durante o período destinado ao repouso ou alimentação (Art. 71, caput, da
Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015).

13. Conceder ao empregado doméstico férias anuais a que fez
jus. (Art. 129 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar
150, de 2015.) 

14. Conceder férias ao empregado doméstico nos 12 (doze)
meses seguintes ao período aquisitivo (Art. 17 da Lei Complementar 150, de 2015). 

15. Assegurar ao empregado doméstico, durante as férias, a
remuneração devida na data da sua concessão, acrescida de 1/3 - um terço - (Art. 142,
caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de
2015). 

16. Efetuar o pagamento da remuneração ou do abono de férias
ao empregado doméstico, mediante recibo, até 2 (dois) dias antes do início do período
de gozo (Art.145, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei
Complementar 150, de 2015).
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17. Pagar em dobro a remuneração, quando as férias do
empregado doméstico forem concedidas após o prazo de 12 (doze) meses
subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito (Art. 137, caput, da
Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015). 

18. Efetuar, até o dia 7 (sete) do mês subsequente ao vencido, o
pagamento integral do salário mensal devido ao empregado doméstico (Art. 35, caput,
da Lei Complementar 150, de 2015.)

19. Abster-se de efetuar o pagamento do salário do empregado
doméstico, sem a devida formalização do recibo (Art. 464 da Consolidação das Leis do
Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015).

20. Depositar mensalmente o percentual referente ao FGTS,
relativo a empregado doméstico. (Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990, c/c
art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.) 

21. Efetuar o pagamento do 13º (décimo terceiro) salário de
empregado doméstico até o dia 20 (vinte) de dezembro de cada ano, no valor legal.
(Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 1º, da Lei
nº 4.749, de 12.8.1965 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.) 

22. Efetuar o pagamento, a título de adiantamento do 13º
(décimo terceiro) salário, entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, da
metade do salário recebido pelo empregado doméstico no mês anterior. (Art. 1º da Lei
nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, caput, da Lei nº
4.749, de 12.8.1965 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.)

23. Informar ao Ministério Público do Trabalho, nos autos do IC
n.1614.2021.05.000, por meio de peticionamento eletrônico, a contratação de cada
novo trabalhador doméstico, no prazo de 5 dias do início efetivo da prestação do
serviço, informação que deve ser atualizada a cada contratação e em intervalos
periódicos nas datas de 10 de março e 10 setembro, durante o período de 10(dez)
anos, devendo apresentar a relação de trabalhadoras (es) contratadas (os) para a
prestação do trabalho doméstico, a qualquer título, relação que deve ser acompanhada
da qualificação: nome completo, CPF, endereço, e-mail e telefone celular e/ou fixo para
contato. Requer-se a extensão da obrigação para fins de que se apresente informações
em relação às (aos) trabalhadoras (es) que prestem serviço em eventual residência
habitada pela parte ré, ainda que o vínculo empregatício não seja estabelecido
diretamente com a Ré.

Notifiquem-se as partes sobre o teor da presente decisão, sendo
a acionada para que cumpra a decisão liminar, no prazo e condições acima fixados e
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ainda, querendo, apresentar contestação escrita e documentos, no prazo de até 15 dias
úteis, a contar da data do recebimento da notificação (art. 3º, §2º, do ATO CR TRT5 Nº
21, DE 27 DE ABRIL DE 2020), sob pena de revelia e confissão, ficando registrado, desde
já, que não se aplica o disposto no art. 800 da CLT, de modo que eventual arguição de
incompetência relativa deve ser apresentada também por meio da contestação (art.
337, II, do CPC/2015). No mesmo prazo, incumbe à parte ré o dever de especificar as
provas que pretende produzir, sua pertinência e finalidade, sob pena de preclusão.

SALVADOR/BA, 16 de setembro de 2021.

MARILIA SACRAMENTO
Juiz(a) do Trabalho Titular
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