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ANO 5 - SEMANA 4 – 27/01/2020 

Prof. Leonardo Acosta 

 

PEÇA PRÁTICA 

No dia 02/12/2020, foi recebida pela Procuradoria do Trabalho no Município de 

Blumenau/SC notícia de fato em que a trabalhadora Luiza Costa denuncia a prática de irregularidades 

por parte da Beauty Fashion Ltda, empresa do setor de confecções daquela cidade. 

De acordo com a NF, o gerente do setor de qualidade, Sr. Riaj Guedes, estaria 

praticando os seguintes atos em face das empregadas da área: 

- Brincadeiras de cunho libidinoso, durante o horário de expediente (assobios, 

comentários sobre aparência e roupas, elogios exagerados); 

-  Favorecimentos (no que tange à concessão de folgas, horário de trabalho e 

premiações) em relação às trabalhadoras que aceitavam referidas atitudes e prejuízos àquelas que não 

tolerassem tal comportamento; 

- Exigência de uso de vestimentas inapropriadas, como minissaias, sapatos de salto e 

blusas com decote; 

- Monitoramento do vestiário utilizado por tais empregadas, por meio de câmera 

escondida. 

Junto à NF, foi encaminhada lista com os nomes das trabalhadoras do setor de qualidade 

e respectivos dados para contato. 

Diante de tais informações, foi instaurado inquérito civil para investigar a procedência da 

denúncia. 
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Já no despacho de apreciação prévia, foi determinada a notificação da denunciante e 

mais duas trabalhadoras do setor de qualidade da empresa inquirida para participarem de audiências 

extrajudiciais por videoconferência, na condição de testemunhas. 

Em seu depoimento, a denunciante, que trabalha no setor de qualidade da empresa 

Beauty Fashion Ltda, confirmou as informações constantes da NF. 

Disse “QUE fez a denúncia ao MPT porque não estava mais aguentando a situação 

vivenciada diariamente e que a “gota d’água” foi a descoberta, por ela, de uma câmera escondida no 

vestiário das empregadas do setor de qualidade”; questionada especificamente acerca desse episódio, 

relatou “QUE o vestiário também é utilizado pelo gerente, Sr. Carlos, antes das mulheres; QUE sempre 

estranhou o fato de o Sr. Carlos deixar uma calça pendurada no vestiário, com uma caneta no bolso; 

QUE ela e as demais trabalhadoras também estranhavam algumas falas do Sr. Carlos sobre questões 

pessoais que nunca haviam contado a ele; QUE, recentemente, ao se aproximar da calça, percebeu que 

a caneta que ali estava se tratava de uma caneta espiã, com uma câmera nela escondida; QUE pegou 

tal caneta e, ao plugar o pen-drive nela embutido em um computador, teve acesso a dezenas de horas 

de gravações do vestiário, veiculando sons e imagens do local, inclusive em momentos em que as 

empregadas trocavam de roupa”. 

A seu turno, a testemunha Marina Chaves relatou “QUE trabalha no setor de qualidade 

da empresa investigada há dois anos; QUE, desde o início da prestação de serviços, o gerente do 

departamento exige o uso de certas roupas durante o trabalho, como minissaias, blusas com decotes e 

sapatos de salto alto; QUE tais peças de vestuário fazem parte do mostruário da empresa e são 

fornecidas gratuitamente às trabalhadoras; QUE nunca entendeu essa exigência, já que as atividades 

exercidas são de natureza técnica, de modo a verificar a qualidade dos produtos confeccionados na 

fábrica; QUE já presenciou o gerente, Sr. Riaj, fazer brincadeiras com as demais mulheres do setor, 

dizendo que estava difícil resistir à beleza das moças e fazendo constantes elogios; QUE, em relação à 

depoente, já houve convite do gerente para ir a uma boate; QUE recusou o convite, já que é casada; 

QUE tem conhecimento acerca de colega que foi promovida à condição de supervisora após aceitar sair 

com o Sr. Riaj; QUE fica constrangida com essas atitudes, mas tem receio de sofrer represálias caso 

fale com os diretores da empresa sobre o assunto”. Questionada se haveria algo a acrescentar, relatou 

“QUE também não se sente confortável com as revistas que ocorrem em seus pertences ao final da noite, 

principalmente porque ocorrem apenas com as empregadas do setor de qualidade; QUE tais revistas 

são feitas por trabalhadora contratada por empresa de vigilância terceirizada; QUE não ocorre contato 

físico, mas apenas nos pertences, como bolsas”. 



3 
 

É proibida a divulgação e/ou reprodução, parcial ou integral,  

do conteúdo sem prévia e expressa autorização do autor (Lei 9.610/98). 

Por fim, Teresa Fagundes, que atualmente também labora no setor de qualidade da 

Beauty Fashion Ltda, há 1 ano, disse “QUE ao entrar na empresa foram fornecidas gratuitamente roupas 

específicas para o trabalho, como, minissaia, camisas com decote acentuado e sapatos de salto alto; 

QUE não vê utilidade nesse vestuário, pois é desconfortável seu uso durante toda a jornada; QUE já foi 

alvo de galanteios do gerente do setor, Sr. Riaj, o qual costuma frequentemente falar sobre sua aparência 

e fazer piadas de cunho sexual; QUE fica envergonhada com a atitude já tendo inclusive encaminhado 

e-mail à diretoria da empresa em duas ocasiões, reclamando do ocorrido, ambas sem resposta; QUE 

uma vez reclamou diretamente com o Sr. Riaj sobre seu comportamento, o qual de imediato disse que 

‘se você quiser crescer dentro da empresa é melhor baixar a bola’; QUE teve acesso às imagens 

capturadas pela câmera escondida implantada pelo gerente no vestiário do departamento de qualidade; 

QUE inclusive acabou sendo filmada durante o período de troca de roupa; QUE, após a questão da 

câmera vir à tona, o clima no setor está cada vez mais difícil com a presença do Sr. Riaj, tendo algumas 

trabalhadoras inclusive se demitido; QUE ao final da jornada é feita revista nos pertences das 

trabalhadoras do setor de qualidade, por empregada de empresa de vigilância terceirizada, sem contato 

físico; QUE, ao que sabe, esse procedimento é feito apenas com as empregadas do setor de qualidade 

da empresa”.   

Todas as atas dos depoimentos mencionados em epígrafe foram juntadas aos autos do 

procedimento. 

Uma cópia das gravações foi extraída e também anexada, em sigilo, aos autos do 

inquérito civil. Ao analisá-las, visualiza-se claramente a captação de imagens e sons das empregadas 

no vestiário, inclusive nos momentos de troca de roupas. 

Diante de tais informações o gerente Sr. Riaj Guedes foi notificado para prestar 

depoimento no bojo do procedimento, por videoconferência. 

No ato, negou todas as acusações feitas. Quanto à câmera escondida, confirmou que 

foi por ele colocada no vestiário sem autorização das empregadas apenas para fins de vigilância e 

resguardo do patrimônio da empresa.  

Por fim, a empresa inquirida também foi notificada para participar de audiência 

administrativa por videoconferência com o objetivo de firmar Termo de Ajuste de Conduta. 

Na assentada, um dos sócios-diretores da empresa, acompanhado de seu advogado, 

disse: “QUE a empresa investigada atua no setor confecção de roupas; QUE as alegações feitas pelas 

trabalhadoras não são verdadeiras; QUE a Beauty Fashion Ltda é uma empresa muito séria e 



4 
 

É proibida a divulgação e/ou reprodução, parcial ou integral,  

do conteúdo sem prévia e expressa autorização do autor (Lei 9.610/98). 

reconhecida no mercado, inclusive exportando seus produtos para mais de 30 países; QUE o gerente do 

setor, Sr. Riaj Guedes é pessoa muito qualificada e de confiança, que trabalha há mais de 10 anos na 

empresa; QUE, inclusive, recebeu bonificação recentemente em razão dos resultados positivos obtidos 

em 2020, em que o faturamento da empresa alcançou o montante de R$ 50.000.000,00; QUE se recorda 

de e-mails recebidos relatando falsas acusações contra o gerente de qualidade; QUE não houve 

averiguação pois foram e-mails encaminhados por uma única trabalhadora, o que indica que, no máximo, 

houve algum desentendimento pontual com o Sr. Riaj; QUE não há um canal específico para 

reclamações e denúncias, pois a empresa é cumpridora da lei, sendo, assim, algo desnecessário; QUE 

não vê problemas em eventuais brincadeiras e elogios que tenham sido feitas pelo gerente com as 

trabalhadoras, já que inclusive geram descontração no ambiente de trabalho; QUE, quanto às 

vestimentas exigidas pelo gerente, não verifica qualquer irregularidade, já que se trata de algo inerente 

ao poder diretivo, além de serem roupas de muito bom gosto, fabricadas pela própria inquirida, 

comumente utilizadas por mulheres em festas, por exemplo; QUE, em relação à captação não autorizada 

de imagens do vestiário, nunca houve autorização da diretoria para tanto, sendo fato pontual, atribuído 

apenas ao gerente, não podendo a empresa ser responsabilizada; QUE as revistas em pertences de fato 

ocorrem; QUE não vê qualquer irregularidade no procedimento, o qual foi requerido pelo Sr. Riaj 

especificamente para fiscalizar as trabalhadoras do setor de qualidade e resguardar o patrimônio da 

empresa; QUE se recusa a assinar Termo de Ajuste de Conduta, pois nenhuma irregularidade foi 

praticada; QUE eventuais situações já foram resolvidas junto ao Poder Judiciário, no bojo de 

reclamatórias trabalhistas individuais”. 

Por meio de convênio firmado com o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, foi 

feita pesquisa acerca de processos ajuizados em face da Beauty Fashion Ltda. Dentre as reclamatórias 

trabalhistas encontradas, 10 foram aforadas por ex-empregadas do setor de qualidade, requerendo 

indenizações em face dos atos praticados pelo Sr. Riaj Guedes, em especial a captura não autorizada 

de imagens. Em 5 deles foi firmado acordo. Os outros quatro estão em fase de instrução, sendo que em 

um deles houve perícia cujo laudo confirma a autenticidade das gravações feitas no vestiário do setor de 

qualidade. 

Todos esses documentos também foram anexados ao IC. 

Após requisição ministerial, a empresa inquirida juntou: a) lista de empregados da 

empresa, totalizando 900 trabalhadores, sendo 30 mulheres no setor de qualidade; e b) procuração e 

contrato social, em que consta capital social de R$ 10.000.000,00.  
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Na condição de Procurador(a) do Trabalho da PTM de Blumenau, o(a) candidato(a)  

deve adotar a providência judicial adequada para enfrentar o caso concreto. 

 

ESSA PEÇA PRÁTICA TEM TEMPO MÁXIMO DE RESPOSTA DE 4h. 

Anotar na resposta o tempo utilizado para (1) ler o enunciado; (2) elaborar o boneco e (3) elaborar 

a peça.   

Tempo de elaboração do boneco: 15/20 minutos 

Tempo de resolução: 4h no total considerando a elaboração do boneco.  

Espaço de resolução: Livre, desde que respeitado o tempo total de 4h. 


