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TERMO DE AUDIÊNCIA

Proc. nº 1000097-34.2016.5.02.0715

 

Aos 09 dias do mês de junho do ano de 2016, às 08:00 horas, na sala de audiências desta Vara, foram, por
ordem do MM. Juiz do Trabalho Dr. GERALDO TEIXEIRA DE GODOY FILHO, apregoados os
litigantes:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, autor.

STOCK INDUSTRIAL LTDA - ME, reclamada.

Ausentes as Partes.

Proposta Conciliatória prejudicada.

 

VISTOS, ETC.

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO propôs a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA contra 
, consoante fatos e fundamentos aduzidos na petição inicial. Deu àSTOCK INDUSTRIAL LTDA - ME

causa o valor de R$ 100.000,00. Juntou documentos.

Em defesa, a ré impugnou os fatos narrados na vestibular. Requereu a improcedência dos pedidos
formulados. Juntou documentos.

Audiência de id nº f04027f (fls. 212/213), com oitiva de uma testemunha convidada pela ré e
encerramento da instrução.

A autora apresentou réplica de id nº d64635c (fls. 217/231).

Razões finais escrita pela requerida de id nº f964a0a (fls. 247/251).

Propostas conciliatórias infrutíferas.

 

É O RELATÓRIO

 

DECIDE-SE

 

FUNDAMENTAÇÃO

 

MÉRITO
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Prejudicado o juízo conciliatório, o juízo arbitral se instaura, nos termos do art. 764, parágrafo 2º da
CLT.

Aduz a parte autora, em suma, que instaurou procedimento preparatório de investigação (PP nº
004755.2015.02.000/6) visando a apuração de diversas irregularidades praticadas pela empresa ré,
conforme narrado em denúncia que lhe foi apresentada.

Ato contínuo, foi realizada perícia técnica pelo Setor Pericial especializado em Saúde e Segurança do
Trabalho (SST) da PRT 2ª Região, com inspeção  a qual constatou diversas irregularidades nosin loco,
maquinários e equipamentos da ré, assim como que o ambiente de trabalho da requerida não está em
conformidade com as disposições laborais preconizadas pelo artigo 157, inciso I, da CLT, c/c
especialmente com os itens das NR-12, NR-18, NR-23 e NR-26.

Foi encaminhada Notificação Recomendatória para a requerida, a fim de que esta se abstivesse: a) de
utilizar prensas mecânicas excêntricas de engate por chaveta em desacordo com o item 3.1, do Anexo
VIII, da Norma Regulamentadora (NR) 12, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego; assim como
não revendê-las, podendo ser vendidas somente como sucata, devendo a empresa desmanchá-las de forma
a inutilizá-las operacionalmente e/ou impedir a suas remontagens e b) de utilizar mangueiras sem
mecanismo contra retrocesso das chamas na saída do cilindro e/ou chegada do maçarico (artigo 157, I, da
CLT, c/c item 18.11.6, da NR- 18, com redação da Portaria 04/1995).

Em seguida, sustenta o autor que a ré e seus sócios foram diversas vezes intimados a comprovar a
regularização das ilicitudes verificadas pelo Setor Pericial, quedando-se, porém, inertes.

Aduz ainda que, considerando o risco iminente de grave acidente aos trabalhadores da empresa ré, não
teve alternativa a não ser a propositura da presente demanda visando provimento jurisdicional, a fim de
que seja a requerida proibida de utilizar máquinas mortíferas e/ou com enorme potencial de acarretar
acidentes graves, inclusive fatais, aos seus empregados.

Requer tutela inibitória consistente em obrigações de não fazer por parte da ré, assim como a condenação
em danos morais coletivos.

A empresa ré defende-se argumentando que adquiriu suas máquinas quando do início de suas atividades,
que se deu em 2007, sendo que as normas estabelecidas pela NR-12 sofreram alterações em 2010.

Prossegue afirmando que, de fato, foram constatadas algumas irregularidades nas máquinas operadas por
seus colaboradores, entretanto, tem procurado se adequar às determinações e exigências da NR-12, tanto é
que contratou Engenheiro de Segurança do Trabalho que elaborou laudo PPRPS (Programa de Prevenção
de Riscos em Prensas e Similares) e apresentou cronograma para resolução das irregularidades
constatadas.

Aduz, ainda, que a propositura da presente ação civil pública foi precipitada, na medida em que a parte
autora não esgotou todas as medidas administrativas para a solução do problema, não tendo, inclusive,
convocado a ré para uma audiência pública, visando a formalização de um Termo de Ajustamento de
Conduta, concedendo-lhe prazo para a adequação das normas exigidas.

Pois bem, tenho que a presente ação deve ser julgada improcedente.

Primeiramente, consigno que o inquérito civil, não obstante tratar-se de procedimento investigativo
prévio, de natureza inquisitória, não constitui requisito para o ajuizamento da ação civil pública,
porquanto representa apenas mais um elemento de prova, sendo certo que não se faz necessário o
esgotamento desta via administrativa para a busca da tutela jurisdicional, em nome do princípio
constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário.

Entretanto, observo que, apesar de existirem irregularidades nos maquinários operados pela ré, não lhe foi
concedido qualquer prazo para a realização das adequações necessárias, sendo totalmente precipitada, a
meu ver, a propositura da presente demanda visando condenação em obrigações de não fazer por parte da
requerida, precipuamente porque se a empresa tiver que se abster de usar as máquinas denominadas
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"prensas mecânicas excêntricas de engate por chaveta" irá inviabilizar a continuidade de seu negócio,
redundando em demissão de todos os seus funcionários, o que acarretará em danos aos empregados e suas
famílias.

Ademais, entendo que a ré tem mostrado estar de boa-fé e vem providenciando as adequações necessárias,
com o objetivo de evitar eventuais acidentes futuros, passíveis de causar lesões graves aos seus
funcionários.

Por outro lado, o autor não comprovou nos autos a ocorrência de nenhum acidente de trabalho ao longo
da existência da ré, sendo constatado apenas que a empresa deva adequar as suas máquinas, tendo em
vista que houve algumas alterações na NR-12, quanto ao uso de prensas e similares.

Isso não significa dizer que, futuramente, verificando que a ré não providenciou as adequações
necessárias a fim de se enquadrar às determinações e exigências constantes da NR-12, dentro de um prazo
razoável, a ser ajustado entre as partes, não possa o autor ingressar com outra demanda judicial,
objetivando o provimento judicial aqui pleiteado.

Apenas entendo que, neste momento, tendo em vista a disponibilidade da ré em resolver a questão, tendo
já dado início ao cronograma de adequação apresentado por profissional habilitado, conforme provas
acostadas aos autos, seria precipitada e injusta a sua condenação em obrigações de não fazer, que
acarretariam, se assim o fosse, em prejuízos a todo o seu quadro de funcionários.

Consigno, ainda, que não vislumbro violação de direitos coletivos, não havendo, portanto, se falar em
dano moral coletivo.

Por tais razões, julgo  os pedidos formulados na exordial, constantes nos itens "III, 1 a 10"improcedentes
e "IV, 1 a 10", assim como o pedido de condenação em obrigação de pagar indenização por danos morais
coletivos.

 

DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS

Face ao número excessivo de embargos declaratórios interpostos apenas com o intuito de protelar o feito,
ressalte-se que estes estarão sujeitos às penas previstas em lei, esclarecendo-se que o juiz não está
obrigado a fundamentar sua decisão acolhendo ou afastando um a um todos os argumentos aduzidos na
inicial e defesa, e ainda entendendo a parte que houve erro na apreciação da prova, tal matéria não pode
ser solucionada em sede de embargos, mas sim através da via recursal adequada.

 

DISPOSITIVO

 

ANTE AO EXPOSTO, decide-se, com fundamento no artigo 487, I, NCPC, JULGAR TOTALMENTE
a Ação Civil Pública movida por  emIMPROCEDENTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

face de  para nos termos da fundamentação, parte integrante desteSTOCK INDUSTRIAL LTDA - ME,
dispositivo,  a ré de todos os pedidos formulados contra ela na exordial.ABSOLVER

Custas pela autora, calculadas sobre o valor da causa (R$ 100.000,00), no importe de R$ 2.000,00, de
cujo recolhimento fica isenta, nos termos do inciso II, do art. 790-A, da CLT.

Intimem-se as partes, inclusive quanto à antecipação do presente julgamento.

NADA MAIS.
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MPTS

 

 

 

SAO PAULO,9 de Junho de 2016
 

GERALDO TEIXEIRA DE GODOY FILHO
Juiz do Trabalho Titular
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