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ANO 5 - SEMANA 4 – 10/02/2021 

Prof. Leonardo Acosta 

 

PEÇA PRÁTICA – ESPELHO DE CORREÇÃO 

1. Peça Processual: 

✓ Petição inicial de Ação Civil Pública 

2. Endereçamento: 

✓ Juiz de uma das Varas do Trabalho de Blumenau – SC 

3. Cabeçalho 

✓ Indicação e qualificação das partes; 

✓ Polo ativo: MPT 

✓ Polo Passivo: Beauty Fashion Ltda (Riaj Guedes também poderia ser inserido no polo passivo para, 

por exemplo, ser condenado ao pagamento de quantia a título de indenização por dano moral coletivo) 

4. Exposição dos fatos 

✓ Apresentação dos dados essenciais à demanda, em conformidade com o enunciado. 

Articulação lógico-temporal dos fatos que permita a compreensão da investigação e a exata exposição 

da causa de pedir. 

✓ Especificação da ação e indicação da tutela de urgência. 

 



 

2 
 

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

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

5. Competência Material 

✓ Art. 114, incisos I e VI da CF/88 e art. 83, “caput” e inciso III da LC 75/93. 

6. Competência funcional/territorial 

✓ Arts. 2º da Lei nº 7.347/1985 e 93 da Lei nº 8.078/1990. OJ 130 da SDI-II do TST: competência da 

Vara do Trabalho de Blumenau – SC. Dano de abrangência local. 

7. Cabimento e Legitimidade Ativa 

✓ Art. 129, III da CR/88; arts. 6º, VIII, 83, III e 84, caput, da LC 75/1993; art. 1º, IV da Lei 7.347/1985. 

8. Irregularidades 

8.1. Assédio Sexual 

✓ Fazer cotejo claro e articulado entre os elementos de prova colhidos no bojo do Inquérito Civil e a 

caracterização do assédio sexual praticado pelo Sr. Riaj Guedes. 

✓ Definição de Assédio Sexual. Espécies: por chantagem (quid pro quo) e ambiental.  

- Código Penal, art. 216-A, com redação dada pela Lei n. 10.224/01: “Constranger alguém com o intuito 

de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior 

hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função”. Assédio sexual por 

chantagem. 

- De acordo com cartilha elaborada pela OIT em conjunto com MPT, “Assédio  sexual  no  ambiente  de  

trabalho  é  a  conduta  de  natureza  sexual,    manifestada  fisicamente,  por  palavras,  gestos  ou  

outros  meios,  propostas  ou  impostas  a  pessoas  contra  sua  vontade, causando-lhe constrangimento 

e violando a sua liberdade sexual”. 

- Nas palavras de Rodolfo Pamplona, considera-se assédio sexual toda a “conduta de natureza sexual 

não desejada que, embora repelida pelo destinatário, é continuadamente reiterada, cerceando-lhe a 

liberdade sexual” (PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Assédio Sexual: Questões conceituais. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina.asp?d=6826). 

- A seu turno, a professora Alice Monteiro de Barros na obra intitulada Assédio Sexual no Direito do 

Trabalho Comparado assim define o assédio em questão: 
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“O assédio sexual não se caracteriza unicamente pela exigência de um superior hierárquico 

a um subordinado para que se preste a alguma atividade sexual, sob pena de perder o 

emprego ou algum benefício (assédio por chantagem), mas também por solicitações de 

ordem sexual, uso de palavras hostis, humilhantes ou ofensivas, de conteúdo sexual e por 

condutas físicas de natureza sexual (assédio por intimidação)”. (Assédio Sexual no direito 

do Trabalho Comparado. Ver. LTr, vol. 62, n. 11, nov/98). 

- Ainda de acordo com a autora, o assédio sexual poderá assumir a forma não verbal (olhares 

concupiscentes e sugestivos, exibição de fotos e textos pornográficos seguidos de insinuações, passeios 

frequentes no local de trabalho ou diante do domicílio da vítima, perseguição à pessoa assediada, 

exibicionismo, entre outros); verbal (convites reiterados para sair, pressões sexuais sutis ou grosseiras, 

telefonemas obscenos, comentários inoportunos de natureza sexual) e física (toques, encurralamento 

dentro de um ângulo, roçaduras, apertos, palmadas, esbarrões propositais, apalpadelas, agarramentos, 

etc.) Na maioria das vezes, os gestos são acompanhados de linguagem sexista. (BARROS, Alice 

Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 9 ed. rev. e ampl. São Paulo: LTr, 2013. p. 747). 

✓ Trazer à baila o aspecto histórico sociológico e cultural que permeia a questão atinente ao assédio 

sexual em detrimento de mulheres (sociedade machista e patriarcal), para então reforçar o direito da 

mulher a ser valorizada e educada livre de padrões estereotipados de comportamento e costumes sociais 

e culturais baseados em conceitos de inferioridade ou subordinação. 

✓ Bens jurídicos tutelados 

- direitos da personalidade com delineamento marcado pelos direitos fundamentais (eficácia horizontal 

dos direitos fundamentais), nos moldes do arts. art. 1º, III e IV, 5º, V e X, da CF/88 (intimidade, honra, 

boa fama, incolumidade física e psicológica). Convenção 190 da OIT. Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher — Convenção de Belém do Pará (arts. 1 e 2”b”). 

Art. 12 do Código Civil. 

- meio ambiente do trabalho. Direito à saúde e ao meio ambiente do trabalho. Arcabouço legislativo 

internacional (Declaração Universal dos Direitos do Homem, art. III, XXV; Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos e Sociais, art. 12; Protocolo de San Salvador). Citar a Constituição Federal, que em seus 

artigos 6º, 7º, 196, 200, VIII e art. 225 tratam do Meio Ambiente Trabalho Seguro. Arts. 157 e 373-A da 

CLT. As Normas Regulamentadoras são de observância obrigatória, a teor do art. 19 da Lei 8.213/91 e, 

neste aspecto, tem-se por relevante o Anexo II da NR 17, que em seu item 5.13 tratam de figuras de 



 

4 
 

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

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

gestão por estresse proibitivas (como é o caso do assédio sexual praticado). Efeitos deletérios atinentes 

ao assédio sexual – saúde mental das trabalhadoras. Impactos sociais e familiares. 

✓ Frisar aspecto discriminatório do assédio sexual (favorecimento às trabalhadoras que aceitavam as 

atitudes assediadoras do gerente e prejuízo/exclusão daquelas que se opusessem). Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (artigos I, II, VII e XXIII, 1 e 2), no Pacto Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (art. 7°), Protocolo de São Salvador (art. 6º e 7º) Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, Pacto de San José da Costa Rica 

(art. 11), Declaração Sociolaboral do Mercosul (art. 4º) bem como na Convenção 111 da OIT. Artigos 1º, 

III; 3º, III; 5º, caput e incisos V, X e XLI; e 7º, XXX, da Constituição Federal de 1988. Lei n 9.029/1995. 

✓ Responsabilidade objetiva do empregador – artigos 186, 187, 927, 932, III, e 933 do Código Civil. 

Entendimento encampado pelo TST. 

✓ Direito humano das trabalhadoras ao trabalho digno e decente. Declaração de Princípios da OIT de 

1998. Art. 6º, 7º e 170 da CF/88. 

✓ Argumentar que as provas colhidas no bojo do IC são contundentes no sentido de que os dois tipos 

de assédio sexual eram praticados pelo Sr. Riaj. Depoimentos de trabalhadoras são ricos em detalhes e 

demonstram a prática ilícita prolongada e reiterada.  

✓ Necessidade de dar força probante aos depoimentos das trabalhadoras. Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça – STJ – acerca da “palavra da vítima” em crimes sexuais, pois justamente tais crimes 

são praticados na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. 

✓ Inércia da empresa já que, mesmo após recebimento de e-mail denunciando o assédio, não adotou 

providências. Ao contrário, premiou o assediador com bonificação. 

8.2. Abuso do poder diretivo patronal 

✓ Elementos de prova colhidos demonstram o exercício abusivo do poder diretivo do empregador no 

que tange ao monitoramento do vestiário, revistas intimas e vestimentas exigidas para o trabalho das 

empregadas do setor de qualidade. Fazer adequada correlação entre fatos, provas e ilicitudes. 

✓ Poder empregatício. Definição. Limites. Art. 2º da CLT. Direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF/88). 

Abuso de direito (art. 186, 187 e 927 do CC). Função social da empresa (art. 170, III, CF/88). Boa-fé 

objetiva (art. 422 do Código Civil). Eficácia horizontal/diagonal dos direitos fundamentais. Princípio da 
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proporcionalidade e seus subprincípios (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido 

estrito). Cotejo entre patrimônio e direitos fundamentais da personalidade do trabalhador (art. 5°, V e X, 

CF/88). 

8.2.1. Monitoramento ilícito do vestiário 

✓ Fazer cotejo claro e articulado entre os elementos de prova colhidos no bojo do Inquérito Civil e o 

monitoramento ilícito das trabalhadoras no vestiário.  

✓ Gravação cuja veracidade foi atestada por meio de perícia realizada em reclamatória trabalhista 

individual em face da ré (prova emprestada – art. 372 do CPC). Confissão do próprio gerente Sr. Riaj 

quanto a colocação de câmera escondida no vestiário (art. 389 do CPC). Depoimentos colhidos no bojo 

do IC confirmando os fatos. 

✓ Violação grave a direitos da personalidade (intimidade e privacidade). Artigos 11, 12, 20 e 21 do 

Código Civil. 

✓ Química da intrusão. OIT. 

✓ Ainda que se considerasse verdadeira a alegação de que a câmera fora plantada para resguardar o 

patrimônio da empresa, tal circunstância não tornaria lícito o monitoramento já que há outros meios 

menos gravosos para se resguardar os bens da demandada (razoabilidade, proporcionalidade). 

Monitoramento e apenas admitido em locais de prestação de serviço, com a previa ciência pelos 

trabalhadores. 

8.2.2. Revistas íntimas 

✓ Fazer cotejo claro e articulado entre os elementos de prova colhidos no bojo do Inquérito Civil e a 

caracterização 

✓ É inequívoca a ocorrência da revista íntima. Além dos depoimentos prestados pelas trabalhadoras, o 

próprio representante da ré confessa expressamente que o procedimento e adotado (art. 389 do CPC). 

✓ Em que pese não se esteja a cogitar em com contato físico, e o ato seja realizado por pessoa do 

mesmo sexo, em local reservado, trata-se de procedimento empresarial que viola a intimidade das 

trabalhadoras (art. 5º, X, CF/88), entendida essa como uma dimensão da personalidade que o indivíduo 

reserva apenas para si e não abre para terceiros, ainda que próximos a ele, sendo inclusive vedada pelo 
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artigo 373-A, VI, da CLT (cuja aplicação deve ser estendida aos homens em razão do princípio da 

igualdade constante do art. 5º, I, da CF/88). Lei 13.271/16, art. 1º. 

✓ Esse tipo de revista viola gravemente a dignidade (art. 1º, III, CF/88) e intimidade da pessoa, porque 

em tais bolsas, sacolas, mochilas se encontram objetos que dizem muito sobre aquela trabalhadora, sua 

vida particular, sua vida familiar, seus hábitos etc, não cabendo a outrem adentrar nesta esfera, 

principalmente procedendo com a revista íntima, que, como o próprio nome traz, leva a intimidade ao 

conhecimento público dos sujeitos que se encontram no mesmo ambiente de trabalho que a revistada. 

Pertences são extensão da personalidade. 

✓ Ainda que não haja o contato físico com os seus pertences, é possível a visualização de itens pessoais, 

como, por exemplo, roupas íntimas, contraceptivos ou remédios, o que potencialmente coloca o sujeito 

em situação constrangedora. 

✓ A revista engendrada pela ré nem sequer passa pelo crivo da máxima da proporcionalidade, em razão 

de sua completa desnecessidade, pois existem meios menos gravosos e mais eficientes para resguardar 

o patrimônio empresarial (disponibilização de armários às trabalhadoras, instalação de sensores antifurto 

e vigilância por câmeras (desde que não alcancem vestiários, banheiros ou qualquer outro local em que 

possa violar a intimidade do trabalhador). 

✓ Orientação nº 2 da Coordigualdade: Inadmissibilidade de revista íntima dos empregados. “Não serão 

admitidas revistas íntimas dos empregados, assim compreendidas aquelas que importem contato físico 

e/ou exposição visual de partes do corpo ou objetos pessoais”. (Aprovada na III Reunião Nacional da 

Coordigualdade, dias 26 e 27/04/04. Mantida na XXIV Reunião Nacional da Coordigualdade, dias 15 e 

16 de junho de 2016) 

✓ REVISTA DE EMPREGADO. I – REVISTA — ILICITUDE. TODA E QUALQUER REVISTA, ÍNTIMA 

OU NÃO, PROMOVIDA PELO EMPREGADOR OU SEUS PREPOSTOS EM SEUS EMPREGADOS 

E/OU EM SEUS PERTENCES, É ILEGAL, POR OFENSA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA 

DIGNIDADE E INTIMIDADE DO TRABALHADOR.(...)” (ENUNCIADO Nº 15 APROVADO NA 1ª 

JORNADA DE DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO –2007) 

✓ Violação ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. art. 5º, inciso LVII, CF/88). Ofensa 

à honra objetiva e subjetiva das trabalhadoras, por lhes atribuir o rótulo de potenciais criminosos, 

tendentes apropriarem dos produtos confeccionados pela ré.  
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✓ Prática das revistas, acaba por usurpar função exclusiva do Estado, conferida constitucionalmente a 

instituições previstas no artigo 144 da Constituição da República e 240 CPP, posto que a preservação 

da incolumidade das pessoas e do patrimônio deve ser exercida através desses órgãos e não por 

particulares. 

✓ Violação ao art. 5º, inciso II, da Constituição da República, segundo o qual “ninguém será obrigado a 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Isso porque se está diante de uma conduta 

empresarial que, além de ofender frontalmente o direito à honra e à intimidade do trabalhador, 

consubstancia obrigação imposta pelo empregador sem previsão legal, tendo, portanto, repercussões 

constitucionais da mais alta relevância. 

✓ Mentalidade empresarial anacrônica, que vê na relação de emprego, antes de mais nada, uma relação 

de poder autoritária, em que o empregado é obrigado a sujeitar-se a qualquer determinação a fim de 

manter o seu emprego. 

✓ Por fim, o procedimento instituído pela empresa também possui feitio claramente discriminatório já 

que, sem qualquer justificativa, apenas submete as trabalhadoras do setor de qualidade as revistas. 

Violação a normas constitucionais e internacionais. Direito à não-discriminação. 

8.2.3. Exigência de vestimentas inadequadas ao desempenho das funções  

✓ Também não pairam dúvidas quanto a exigência, pelo gerente do setor de qualidade, Sr. Riaj Guedes, 

de utilização de roupas inadequadas (minissaias, sapatos de salto e blusas com decote) pelas 

trabalhadoras do setor. Além dos depoimentos das trabalhadoras colhidos no bojo do IC, o representante 

da empresa confirma a exigência. 

✓ ORIENTAÇÃO N. 19 da Coordigualdade. Definição de padrão de vestimenta e uso de 

logomarcas no uniforme. Limites. A previsão do artigo 456-A da CLT, que confere ao empregador o 

poder de definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, com inclusão no uniforme de 

logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados 

à atividade desempenhada, encontra limite nos direitos fundamentais do trabalhador relativos à 

privacidade, honra, pudor, liberdade de consciência, de crença, de manifestação do pensamento e de 

expressão e no contido no artigo 20 do Código Civil, sendo vedada qualquer forma injustificada de 

discriminação estética. 
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✓ Vestimenta exigida não guarda qualquer relação com as funções desempenhadas pelas empregadas 

do setor de qualidade. Nr 24, item 24.8. 

✓ Discriminação de gênero. Exigência patronal consiste, ao lado das outras ilicitudes constatadas, em 

mais uma faceta da mentalidade patriarcal retrógrada, voltada à coisificação do corpo feminino e 

objetificação da mulher. Banalização da imagem da mulher, no sentido de que a aparência das mulheres 

tem mais importância do que todos os outros aspectos que as definem enquanto indivíduos.  

9. Força probante dos elementos colhidos no Inquérito Civil 

✓ Os documentos que acompanham a presente ação civil pública foram produzidos em sede de 

procedimento investigatório, de caráter público e oficial, sendo cristalino que as provas gozam de 

presunção de legitimidade e veracidade (artigo 374, IV, e 405 do NCPC). Sem elementos que 

contradigam os fatos nele descritos, não podem ser ignorados como meio de prova. 

✓ O Inquérito Civil Público é procedimento oficial, realizado no âmbito da função institucional do 

Ministério Público, previsto no artigo 129, incisos III e VI, da Constituição Federal, e dos artigos. 5°, I; 6°, 

VII, "a" e "d" e 7°, I; e 84, II, da Lei Complementar 75/93 e 25, IV e 26, I, da Lei 8.625/93. 

✓ Constitui um procedimento administrativo facultativo posto à disposição do Parquet para fins de 

colheita de informações necessárias à formação de seu convencimento acerca da necessidade de 

eventual propositura da ação civil pública. Possui, portanto, natureza unilateral, inquisitorial e 

investigatória, dispensando a observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento 

administrativo. 

✓ A jurisprudência prevalecente, inclusive do C. Tribunal Superior do Trabalho, é pacífica em reconhecer 

o valor probante dos elementos de prova colhidos pelo Parquet. 

✓ Assim sendo, tem-se que os elementos de prova anexados a petição inicial têm o condão de 

comprovar os ilícitos aqui narrados, sendo desnecessária a repetição da prova em juízo. 

10. Da tutela inibitória 

✓ A tutela inibitória, com respaldo constitucional no art. 5º, XXXV, da CF/88, é espécie que se volta 

contra prática da própria conduta ilícita, independentemente da existência de dano ou culpa, tendo viés 

eminentemente preventivo, porque se destina a evitar a repetição ou a continuidade de conduta contrária 

ao direito. 
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✓ O art. 3º da Lei n. 7.347/85, ao destacar que “a ação civil poderá ter por objeto a condenação em 

dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, conferiu expressamente a possibilidade 

de se postular a tutela inibitória em sede de ação civil pública. Nesse sentido, também, os artigos 497 e 

536 do CPC. 

✓ Na hipótese dos autos, a tutela inibitória está consubstanciada nos pedidos de imposição de 

obrigações de fazer e não-fazer em face da ré, visando a impedir a continuação e a reiteração dos atos 

ilícitos apurados.  

✓ Destarte, pretende o MPT, na condição de defensor da ordem jurídica (art. 127 da CF/88), a 

observância da lei, compelindo o réu a cumprir seus deveres trabalhistas, mediante a imposição de 

obrigações de fazer e não-fazer, funcionando a multa a ser fixada, aqui, como mecanismo garantidor 

dessa tutela específica (relacionada ao cumprimento da obrigação, no futuro), tudo conforme arts. 497 e 

536 do CPC e 84 do CDC. 

11. Dano Moral Coletivo 

✓ Constituição da República, art. 5º, V e X. Lei no 7.347/1985, art. 1º caput e inciso IV, bem como art. 

3º. Art. 6º, inc. VI e VII, da Lei n. 8.078/90. Conceito. Direitos das coletividades. Dimensão coletiva do 

dano moral. Caráter preventivo sancionatório sobre o ofensor. Princípio da reparação integral dos danos 

ou máxima tutela. Independência das esferas morais coletiva e individual. Atingimento de valores da 

sociedade globalmente considerada. Natureza objetiva (in re ipsa).  

✓ Configuração do dano se deu em virtude das graves violações a direitos fundamentais dos 

empregados. Ademais, a mera sanção da conduta, com imposição de obrigações de fazer e não fazer, 

não são suficientes, haja vista que o dano foi e está sendo causado pela conduta ilícita do réu.  

✓ Apresentar a configuração do dano, ou seja, deve ser feita contextualização do instituto do dano moral 

coletivo com os ilícitos narrados, não bastando inserir um auto texto genérico. Assim, o candidato deve 

falar sobre especificidades dos fatos, a indicar, por exemplo, a gravidade das ilicitudes, os bens jurídicos 

desrespeitados, o grau de culpa da ré. 

✓ Em paralelo, mostra-se recomendável trazer parâmetros para calcular o valor requerido a título de 

indenização. Normalmente os enunciados trazem dados que permitem isso, como o capital social da 

empresa e faturamento, seu tamanho, grau de inserção na sociedade (nacional/internacional), eventual 

reincidência.  
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✓ art. 37, I, da Lei nº 12.529/2011 para auxiliar o arbitramento do valor. 

✓ Destinação da indenização. Art. 13 da lei de ação civil pública. Inexistência de fundo de natureza 

trabalhista. Objetivo do dano moral coletivo não é o fundo, e sim a reconstituição dos bens lesados. 

Recomposição social. 

12. Da Tutela Provisória de Urgência Antecipada 

✓ Reitera-se, aqui, a necessidade de se trazer elementos do caso concreto a demonstrar o 

preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido, não 

basta trazer argumentação genérica para esse tópico. 

✓ Antecipação dos efeitos da tutela: requisitos específicos para o processo coletivo. Lei nº 7.347/85, art. 

12; Lei nº 8.078/1990, art. 84, §§ 3º e 4º; CPC, art. 300. Verossimilhança das provas colhidas no Inquérito 

Civil. Presunção de veracidade e legitimidade. Art. 374, IV, e 405 do CPC. Multa na tutela provisória em 

obrigações de fazer e não fazer (CPC, art. 537). 

✓ Em caráter liminar (tutela de urgência), o cumprimento das seguintes obrigações de fazer e não fazer, 

sob pena de multa (astreinte) no valor de R$___, por item descumprido, a cada constatação, por 

trabalhador prejudicado, em favor de campanhas e projetos de interesse da coletividade de 

trabalhadores, bem como para doação de bens a entidades governamentais ou privadas, sem fins 

lucrativos, de reconhecida relevância social ou, ainda, subsidiariamente, ao Fundo de Amparo ao 

Trabalhador ou outro fundo de natureza pública:  

a) PROMOVER o imediato afastamento do Sr. Riaj Guedes da gerência do setor de qualidade e de 

qualquer outro setor em que possa exercer gestão sobre subordinados, de modo a evitar represálias às 

trabalhadoras e degradação do meio ambiente de trabalho, de forma definitiva ou, subsidiariamente, 

provisória, enquanto durar este processo e até a realização de capacitação individual de tal gestor quanto 

ao tema atinente ao assédio sexual; 

b) ABSTER-SE de permitir, tolerar ou submeter seus empregados a situações que evidenciem assédio 

sexual, especialmente decorrente de comentários sexuais, piadas de duplo sentido, insinuações, 

gracejos, “cantadas”, convites íntimos, toques, beliscões e afins, assegurando tratamento compatível 

com a dignidade da pessoa humana, praticado por superiores hierárquicos, prepostos, detentores de 

poder diretivo ou mesmo entre colegas de trabalho sem qualquer relação de hierarquia, resguardando-

os de humilhações e constrangimentos, de atos vexatórios e agressivos e de qualquer tipo de 

perseguição, garantindo-lhes, enfim, tratamento digno e compatível com sua condição humana; 
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c) ABSTER-SE de permitir, tolerar ou submeter seus empregados, diretamente ou por meio de prepostos, 

a exigências de favorecimentos sexuais para fins de ascensão funcional, promoção ou melhores 

condições de trabalho, bem como para que não sofram represálias ou prejuízos no ambiente de trabalho; 

d) REALIZAR junto aos empregados, inclusive gestores, nos próximos 6 (seis) meses, e anualmente a 

partir de então, evento em formato de palestra ou outro que atenda a finalidade aqui proposta, destinado 

à conscientização e à prevenção de episódios de assédio sexual entre os trabalhadores, com emissão 

de certificado de participação e lista de presença que ateste a relação de participantes; 

e) ESTABELECER canal de comunicação para orientar, receber e investigar denúncias de 

irregularidades no ambiente de trabalho, inclusive assédio sexual, com processamento imediato e 

sigiloso de eventuais práticas na empresa, adotando as providências cabíveis para fazê-las cessar, 

punindo o agressor e garantindo que a vítima não sofrerá retaliações pela reclamação que vier a 

formalizar; 

f) ELABORAR e ENCAMINHAR comunicado sob a forma de cartilha a todos os empregados, sobre o 

assédio sexual no trabalho, esclarecendo que os empregados têm direito a um ambiente de trabalho 

saudável, inclusivo e isento de assédio, bem com esclarecendo que o assédio sexual não será permitido 

nem tolerado no âmbito da empresa, e que será disciplinarmente punido mediante sanções, inclusive 

quando praticados por chefes e superiores hierárquicos. Inserir no material necessariamente que: a) o 

assédio sexual pode compreender qualquer conduta de natureza sexual, tais como comentários sexuais, 

piadas de duplo sentido, insinuações, toques, beliscões ou outros; b) a conduta pretérita da vítima, a 

forma de vestir-se ou de expressar-se são manifestações de sua personalidade e por isso, irrelevantes 

para a caracterização do assédio sexual; c) o assédio sexual no ambiente de trabalho é vedado, 

independentemente de ser praticado por superior hierárquico ou por colega de mesma hierarquia; d) o 

silêncio da vítima, por si só, não implica aceitação nem descaracteriza a irregularidade do assédio; 

g) NÃO TOLERAR quaisquer atos de seus administradores, diretores, gerentes ou empregados que 

manifestem preconceito ou assédio, de qualquer espécie, aplicando punições a seus autores após a 

realização de investigação do fato; 

h) NÃO PERMITIR, NÃO TOLERAR e NÃO SUBMETER seus empregados ou trabalhadores que lhe 

prestem serviços a filmagens e gravações não autorizadas e que violem a intimidade desses, 

especialmente em vestiários, banheiros e ambientes não relacionados à prestação de serviços; 

i) ESTABELECER tópico sobre o assédio sexual e moral dentro do curso de formação da CIPA; 
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j) ABSTER-SE de realizar, autorizar, admitir ou tolerar, diretamente ou por terceiros, a prática de revistas 

íntimas em seus empregados ou nos demais trabalhadores que lhe prestem serviços, independente do 

gênero, entendendo-se por revista íntima todo e qualquer procedimento que importe em contato físico 

e/ou exposição visual de partes do corpo e/ou objetos pessoais; 

k) ABSTER-SE de exigir vestimentas e uniformes que exponham a intimidade dos trabalhadores e que 

estejam dissociados da natureza de cada função desempenhada; 

l) AFIXAR cópia da decisão liminar deferida nos presentes autos no mural ou quadro de avisos em local 

de pleno acesso a todos os empregados lotados na sede das empresas Rés (refeitórios, setor de RH). 

13. Da Tutela Definitiva: 

a) A confirmação da medida liminar postulada no tópico anterior, inclusive no que tange a multa por 

descumprimento, com a concessão da tutela definitiva. 

b) A condenação solidária da ré no pagamento de indenização por dano moral coletivo no importe de 

R$___, reversível em favor de campanhas e projetos de interesse da coletividade de trabalhadores, bem 

como para doação de bens a entidades governamentais ou privadas, sem fins lucrativos, de reconhecida 

relevância social ou, ainda, subsidiariamente, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador ou outro fundo de 

natureza pública. 

14. Requerimentos finais 

- tendo em vista a matéria tratada nos autos, seja decretado o SEGREDO DE JUSTIÇA, com fulcro no 

artigo 189 do NCPC, a fim de evitar a exposição desnecessária de aspectos da intimidade vida privada 

das trabalhadoras já mencionadas, bem como as eventualmente ouvidas neste feito. 

15. Valor da causa 

16. Data e assinatura 

 

PARA SE APROFUNDAR 

✔ ATUAÇÕES – MPT 

▪ Petição Inicial em anexo. 

 

✔ Artigos 
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▪ O ASSÉDIO SEXUAL NO DIREITO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA DO NORTE - 

Augustus Bonner Cochran  

▪ ASSÉDIO MORAL - Chantal Leclère  

▪ O DESAFIO DO MPT NO COMBATE À REVISTA ÍNTIMA VISUAL NAS BOLSAS E DEMAIS 

PERTENCES PESSOAIS DOS EMPREGADOS - Estudos Aprofundados MPT volume 1 - 

Valesca de Morais do Monte 

▪ O PAPEL DO MPT NA PRESERVAÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO E DO AMBIENTE DE 

TRABALHO SADIO E INCLUSIVO - Estudos Aprofundados MPT volume 3 - Renato Coelho e 

Sofia Vilela de Moraes e Silva. 

▪ A PROVA NA ACP TRABALHISTA - Estudos Aprofundados MPT volume único - Xisto Tiago de 

Medeiros Neto. 

▪ A EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS DO IC NA PERSPECTIVA 

DO PROCESSO JUSTO E EQUÂNIME - Estudos Aprofundados MPT volume único - Clarissa 

Ribeiro Schinestsck. 

 

✔ Ebooks 

▪ MANUAL SOBRE A PREVENÇÃO E O ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL 

E À DISCRIMINAÇÃO  

▪ O ABC DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO TRABALHO 

▪ ASSÉDIO SEXUAL 

▪ CARTILHA DA OIT-MPT - ASSÉDIO SEXUAL NO TRABALHO: PERGUNTAS E RESPOSTAS 

▪ REVISTA ÍNTIMA DE EMPREGADOS 

 

✔ Notícias 

 

https://mpt.mp.br/pgt/noticias/rede-de-varejo-e-proibida-de-realizar-revista-intima 

 

https://mpt.mp.br/pgt/noticias/mantida-condenacao-da-centauro-de-r-1-milhao 

 

https://mpt.mp.br/pgt/noticias/palestra-discute-assedio-moral-e-sexual-no-local-de-trabalho 

 

https://mpt.mp.br/pgt/noticias/simposio-discute-crimes-de-assedio-sexual 

 

https://mpt.mp.br/pgt/noticias/rede-de-varejo-e-proibida-de-realizar-revista-intima
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/mantida-condenacao-da-centauro-de-r-1-milhao
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/palestra-discute-assedio-moral-e-sexual-no-local-de-trabalho
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/simposio-discute-crimes-de-assedio-sexual
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https://mpt.mp.br/pgt/noticias/empresa-e-condenada-por-permitir-assedio-sexual-contra-

funcionarias 

 

https://mpt.mp.br/pgt/noticias/acao-do-mpt-garante-afastamento-de-provedor-da-santa-casa-de-

sao-gabriel-acusado-de-assedio-moral-e-sexual 

 

http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/24431465 

 

✔ Jurisprudência 

 

DANO MORAL. CÂMERAS DE FILMAGEM NOS BANHEIROS. CARACTERIZAÇÃO. É dever 

do empregador zelar pela segurança, conforto e integridade de seus empregados, oferecendo 

um ambiente de trabalho seguro e digno. A presença de câmera de filmagem no banheiro 

feminino, ainda que não instalada pelo empregador, viola a segurança, a privacidade e a 

dignidade dos empregados, fato que caracteriza a ofensa moral denunciada pela autora. 

Recurso ordinário não provido. (TRT-10 - RO: 1079200510110009 DF 01079-2005-101-10-00-

9, Relator: Juiz OSWALDO FLORÊNCIO NEME JUNIOR, Data de Julgamento: 10/04/2006, 1ª 

Turma, Data de Publicação: 28/04/2006) 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA 

LEI Nº 13.015/2014. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MONITORAMENTO POR 

CÂMERA NO VESTIÁRIO. ABUSO DO PODER DE DIREÇÃO DA EMPREGADORA. Trata-se 

de pedido de indenização por dano moral sob a alegação de violação da privacidade da 

empregada por monitoramento do vestiário por meio de câmara. O direito à privacidade 

configura um poder jurídico fundamental do cidadão, possuindo status constitucional, insculpido 

no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. Representa, na verdade, uma grande conquista 

do indivíduo, frente ao Estado, constituindo um direito subjetivo oponível erga omnes , de forma 

que exija uma omissão social, a fim de que a vida privada do ser humano não sofra violações. 

Esse direito alberga todas as manifestações da esfera íntima, privada e da personalidade. 

Segundo Matos Pereira, constitui "o conjunto de informação acerca do indivíduo que ele pode 

decidir manter sob seu exclusivo controle, ou comunicar, decidindo a quem, quando, onde e em 

que condições, sem a isso poder ser legalmente sujeito" (apud, SILVA, José Afonso da, Curso 

de Direito Constitucional Positivo, 33ª edição, editora Malheiros, 2009, p. 206). O ordenamento 

jurídico pátrio, com vistas a conferir efetividade a esse direito, estabeleceu diversos dispositivos 

https://mpt.mp.br/pgt/noticias/empresa-e-condenada-por-permitir-assedio-sexual-contra-funcionarias
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/empresa-e-condenada-por-permitir-assedio-sexual-contra-funcionarias
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/acao-do-mpt-garante-afastamento-de-provedor-da-santa-casa-de-sao-gabriel-acusado-de-assedio-moral-e-sexual
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/acao-do-mpt-garante-afastamento-de-provedor-da-santa-casa-de-sao-gabriel-acusado-de-assedio-moral-e-sexual
http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/24431465
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cujo escopo é garantir-lhe a inviolabilidade e, em caso de violação, a efetiva reparação ao 

lesado e punição do algoz. No caso dos autos, consta na decisão recorrida que houve a 

instalação de câmeras nos vestiários dos empregados e que a ré não se desincumbiu do seu 

ônus de demonstrar que no setor da autora as câmeras instaladas focalizavam os armários. O 

dano, nesses casos, é in re ipsa , ou seja, advém do simples fato de violar a privacidade da 

reclamante no momento em que necessita utilizar o banheiro ou o vestiário, causando-lhe, 

inequivocamente, constrangimento e intimidação, ferindo o seu direito constitucionalmente 

garantido. Não há perquirir acerca de prejuízos ou mesmo de comprovação para configurar 

dano moral, derivando a lesão, inexoravelmente, do próprio fato ofensivo. Presente, pois, o dano 

moral, consistente na violação da privacidade da autora, causando-lhe constrangimento e 

intimidação ao utilizar o banheiro/vestiário sob a supervisão de câmeras de filmagem. Por outro 

lado, a conduta da empregadora revela-se abusiva, pois o seu poder diretivo não autoriza a 

instalação de câmera de segurança no banheiro dos empregados. Verifica-se, então, que a 

reclamada, ao instalar câmera de segurança no vestiário dos empregados, agiu com abuso do 

seu poder diretivo, configurando essa conduta um ato ilícito, nos termos do disposto no artigo 

187 do Código Civil. Na hipótese em que o dano advém de abuso de direito, é despicienda a 

configuração da culpa lato sensu - culpa stricto sensu ou dolo, havendo ato ilícito, suficiente 

para ensejar o pagamento de indenização por dano moral, independentemente desse elemento 

subjetivo da conduta. Nesse contexto, demonstrada a existência da conduta patronal comissiva, 

do dano sofrido pela empregada e do nexo de causalidade entre eles, exsurge a 

responsabilidade civil da reclamada oriunda do abuso do seu poder diretivo. Agravo de 

instrumento desprovido. (TST - AIRR: 23235920155230107, Relator: Jose Roberto Freire 

Pimenta, Data de Julgamento: 28/06/2017, 2ª Turma, Data de Publicação: 30/06/2017) 

 

PROCESSO ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017 I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM 

RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA EM FACE DE ACÓRDÃO PUBLICADO NA 

VIGÊNCIA DAS LEIS 13.015/2014 E 13.105/2015. DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE 

PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 40 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 

TRABALHO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA . PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL 

POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL / ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO / RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DA 

EMPREGADORA - ASSÉDIO SEXUAL NO AMBIENTE DE TRABALHO - INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL COLETIVO / QUANTUM REPARATÓRIO / ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA / OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE NÃO FAZER. A agravante não transcreveu nas 
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razões do recurso de revista os trechos da decisão de recurso ordinário que consubstanciariam 

o prequestionamento das controvérsias objeto de seu apelo. Aliás, conforme bem sublinhado 

pelo despacho denegatório, os excertos discriminados às págs. 1.602, 1.609, 1.616, 1.618 e 

1.620 e 1.623 são estranhos ao acórdão recorrido. O recurso de revista esbarraria no artigo 

896, § 1º-A, I e IV, da CLT; o agravo de instrumento segue a mesma sorte. CERCEAMENTO 

DO DIREITO DE DEFESA - SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHAS - AÇÃO CONTRA A MESMA 

EMPREGADORA - IDENTIDADE DE PEDIDOS . O TRT entendeu que o simples fato de as 

testemunhas possuírem demandas contra a mesma empregadora não as torna 

automaticamente suspeitas, ainda que tenham formulado pedidos idênticos. A decisão regional 

encontra-se em perfeita sintonia com a iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte, 

consubstanciada na Súmula/TST nº 357 . Ademais, é pacífico na SBDI-1 o posicionamento de 

que a aplicação dessa diretriz não é prejudicada pela identidade de pedidos formulados por 

reclamante e testemunhas. Precedentes. Incidem os óbices do artigo 896, § 7º, da CLT e da 

Súmula/TST nº 333. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. II - RECURSO DE 

REVISTA DA RECLAMADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA 

JULGADA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA . A 

eficácia da sentença proferida em ação civil pública ultrapassa os limites da competência 

territorial de seu juízo prolator para alcançar todo o território nacional. De fato, a iterativa, notória 

e atual jurisprudência do TST é a de que a limitação imposta pelo artigo 16 da Lei nº 7.347/1985 

perdeu espaço para a diretriz assentada no artigo 103 do CDC, na linha de que a tutela dos 

direitos individuais homogêneos possui efeito erga omnes. Precedentes da SBDI-1 e de todas 

as Turmas desta Corte . O recurso de revista não ultrapassa as barreiras impostas pelo artigo 

896, § 7º, da CLT e pela Súmula/TST nº 333. Recurso de revista não conhecido . III - AGRAVO 

DE INSTRUMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. ASSÉDIO SEXUAL NO 

AMBIENTE DE TRABALHO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - QUANTUM 

REPARATÓRIO . Há muito reconhecido e repudiado de forma veemente pela jurisprudência 

trabalhista, o assédio sexual, atualmente previsto no artigo 223-C da CLT, é o conjunto de atos 

praticados com o intuito de dominar, molestar ou persuadir a vítima à prática de favores sexuais. 

Nessa espécie de constrangimento, o ofensor exerce pressão psicológica para que seus 

anseios pervertidos sejam satisfeitos , até mesmo como condição para que o trabalhador ou a 

trabalhadora obtenha ascensão profissional ou mantenha formalmente incólume o vínculo 

empregatício. Para além de caracterizar a conduta criminosa prevista no artigo 216-A do CP, o 

assédio sexual compromete a própria validade material do contrato de trabalho, uma vez que 

incute no empregado ou na empregada o fundado temor de dano iminente e considerável à sua 
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pessoa, à sua família ou aos seus bens, hipótese prevista no artigo 151 do CCB. Não se pode 

olvidar, outrossim, que pela expressa dicção do artigo 932, II, do mesmo diploma substantivo, 

toda sorte de prejuízos causados por essa conduta corrompida desborda do âmbito de 

responsabilidade pessoal do molestador para atingir o patrimônio do empregador com ela 

conivente. No caso dos autos, a inépcia da reclamada no manejo do recurso de revista à luz da 

nova sistemática processual trabalhista comprometeu qualquer controvérsia acerca da 

configuração dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva da empregadora, não 

havendo mais nada que se perquirir nesse particular. A propósito do quantum reparatório 

questionado pelo Ministério Púbico, é possível extrair tanto dos trechos transcritos pelo 

recorrente quanto de outras frações do acórdão recorrido um vasto conteúdo fático indicativo 

de que o assédio sexual era prática disseminada e corriqueira no ambiente de trabalho da 

reclamada. Com efeito, depreende-se da prova oral reproduzida no corpo da decisão que várias 

empregadas foram sistematicamente assediadas por superiores hierárquicos e outros colegas 

de trabalho e que tais condutas eram fomentadas pela mais completa complacência da 

empregadora, a qual, mesmo sendo alertada a respeito de tais ocorrências, sequer foi diligente 

no sentido de instaurar procedimentos internos para a sua apuração. A monetização dos 

prejuízos causados à esfera íntima do indivíduo ou de determinada coletividade certamente 

consubstancia-se em uma das tarefas mais tormentosas impostas ao magistrado. Isso porque, 

se já é difícil aos próprios ofendidos quantificar a exata extensão daquilo que os aflige, que dirá 

ao juiz, possuidor de experiências de vida e entendimento de mundo evidentemente diversos. 

É certo que existem alguns critérios objetivos, comumente observados pela doutrina e pela 

jurisprudência, para a fixação econômica da responsabilidade civil subjetiva do dano moral. A 

capacidade financeira dos envolvidos, a extensão da culpa das partes e o caráter pedagógico 

e punitivo da medida auxiliam na formação de um entendimento sobre a questão, mas nenhum 

desses parâmetros deve atuar de forma isolada ou em desalinho com a efetiva repercussão dos 

eventos danosos no território privado e impenetrável que é a personalidade de cada uma de 

suas vítimas. Tendo em vista ser extremamente difícil à instância extraordinária construir juízo 

valorativo a respeito de uma realidade que lhe é distante, notadamente quando a análise 

envolve a difícil tarefa de quantificar a dor interna do indivíduo, foi pacificado o entendimento de 

que as quantias arbitradas a título de reparações por danos extrapatrimoniais devem ser 

modificadas no TST apenas nas hipóteses em que as instâncias ordinárias fixarem valores 

teratológicos, ou seja, desprovidos de qualquer sentido de razoabilidade e proporcionalidade, 

para mais ou para menos. Na hipótese concreta, não se vislumbra qualquer traço de 

desproporcionalidade ou conteúdo desarrazoado na decisão recorrida. Veja-se que o Tribunal 
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majorou a importância reparatória de R$ 250.000,00 para R$ 350.000,00, levando em 

consideração a natureza e a gravidade da ofensa, a intensidade e repercussão da conduta 

empresarial para a coletividade, bem como a carga contraprestativa e a face dissuasória da 

condenação. Tendo em conta que o montante condenatório se encontra em harmonia com os 

princípios de ponderação e equilíbrio que devem nortear a atividade jurisdicional, não há razão 

para se reconhecer as violações constitucionais e legais indicadas pelo recorrente. Intactos, 

assim, os artigos 5º, V e X, da CF e 944, caput e parágrafo único, do CCB. Inviável o 

conhecimento da revista por dissenso pretoriano, uma vez que a razoabilidade e a 

proporcionalidade da decisão que arbitra o dano moral devem ser apuradas no caso concreto. 

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. CONCLUSÃO: Agravos de instrumento da 

reclamada e do Ministério Público conhecidos e desprovidos; Recurso de revista da reclamada 

não conhecido. (TST - ARR: 5810920135030080, Relator: Alexandre de Souza Agra Belmonte, 

Data de Julgamento: 05/12/2018, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 07/12/2018) 

✔ Vídeos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M_nGxBoVEeY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TFS6qbP2oo8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=60BMgdV6GAA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F6Mg40RC4rM 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M_nGxBoVEeY
https://www.youtube.com/watch?v=TFS6qbP2oo8
https://www.youtube.com/watch?v=60BMgdV6GAA
https://www.youtube.com/watch?v=F6Mg40RC4rM

