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EMENTA

MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. Inafastável é a
declaração de legitimidade do Ministério Público do Trabalho para ingressar
em juízo, quando se cogita da proteção de interesses tutelados juridicamente,
que, uma vez desrespeitados, podem ensejar a violação aos direitos do ser
coletivo. Cabe salientar, ainda, que, mesmo como fiscal do ordenamento
jurídico, detém o Ministério Público legitimidade para obter a reversão de
qualquer decisão. Na hipótese vertente, embora o requerente tenha
singularizado o caso de um empregado, a interpretação do regramento
incidente ao tema há de ser ampliativa, de modo a se compreender que a
conduta da requerida pode vir a afetar o grupo de trabalhadores, mormente o
quão decidido em ação civil pública por este egr. Tribunal, de que é
institucional o assédio moral no âmbito da requerida.

Recurso ordinário conhecido e provido.

 

 

RELATÓRIO
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A MM. 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF julgou extinto o processo, sem

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, conforme fundamentos - a fls. 354/357.

O Ministério Público do Trabalho interpõe recurso ordinário - a fls. 367/384.

Pede seja declarada sua legitimidade ativa para postular a presente tutela cautelar, em ordem a determinar

que a empresa requerida se abstenha de proceder a qualquer conduta retaliativa em face do empregado

indicado.

Contrarrazões - a fls. 397/413.

É o relatório.

 

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Em contrarrazões, a requerida alega que o apelo não merece conhecimento

por ausência de ataque aos termos decisórios.

Observa-se que o recorrente procura afastar o fundamento adotado na

Origem, de que inexiste legitimidade para manejar a presente cautelar. Além do mais, diga-se que o col. TST

abranda a regra jurisprudencial dirigida à admissibilidade de recursos trabalhistas ao Tribunal Regional,

assentando no item III da Súmula 422 que apenas as motivações inteiramente dissociadas dos fundamentos

da sentença não ensejam conhecimento. Não é este o caso dos autos.

Dessa forma e porque preenchidos os pressupostos processuais de

admissibilidade, conheço do recurso.

 

PRELIMINAR

Breve relato é necessário que se faça.
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Noticiou o Ministério Público do Trabalho que, na ação civil pública n°

0001242-54.2009.5.10.0008, a requerida, dentre outras medidas, foi condenada a não permitir, tolerar ou

submeter seus empregados a situações que evidenciem assédio moral.Sustenta que, nada obstante, apurou

que a empresa pública, reiteradamente, descumpre mencionada decisão, conduta que veio a se concretizar na

perseguição dirigidas ao empregado Vicente Eduardo Soares de Almeida por noticiar "supostos esquemas de

corrupção e, por conseguinte, cometimento de irregularidades, a saber: 'queima de bens imóveis da

EMBRAPA' e 'CAIXA 2', nos anos 2015 e 2016".

Afirmou que a empregadora, com a única finalidade de retaliação, imputou

ao referido empregado a prática de desídia, inexistência de produtividade, indisciplina, além de

insubordinação, promovendo procedimento disciplinar para dispensá-lo justificadamente.

O , em razão disso, ingressou neste juízo com a presente tutela deParquet

urgência, requerendo a suspensão do aludido processo disciplinar, obstando-se a dispensa do sr. Vicente de

Almeida por justa causa e que fosse determinado que a requerida se abstenha de praticar qualquer ato

discriminatório ou de natureza retaliativa em face desse empregado (a fls. 22/23).

A recorrida, em contrarrazões, sustenta que não mais reside interesse jurídico-

processual ao recorrente. Afirma que foi ultimado o processo administrativo, do qual resultou na dispensa

justificada do empregado, em decorrência da constatação de indisciplina, mau procedimento e desídia. Diz

que, assim, perdeu objeto a pretensão do recorrente.

Cumpre salientar que o provimento cautelar tem pressupostos específicos

para sua concessão: o risco de ineficácia da medida e a plausibilidade do direito alegado. Uma vez presentes

determinam a necessidade da tutela cautelar e a inexorabilidade de sua concessão, protegendo-se aqueles

bens ou direitos, de modo a se garantir a produção de efeitos concretos do provimento jurisdicional principal.

Como é cediço, a tutela de natureza cautelar busca possibilitar o resultado útil de pretensão diversa, chamada

de principal. Trata-se, pois, de uma medida que, além do direito à cautela, refere-se a outro direito distinto.

Dessa forma, não se divisa perda de objeto na presente hipótese. A pretensão

ofertada nestes autos visa, sobretudo, à vedação de prática discriminatória e assediante por parte da

requerida, do qual os fatos noticiados em relação ao sr. Vicente são mero desdobramentos da conduta

patronal. Sob tal prisma, persiste a pretensão do autor.
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Cabe assinalar, ademais, que o próprio empregado ingressou em juízo com

ações individuais (0001508-39.2017.5.10.0015; 001197-48.2017.5.10.0015; e 000464-48.2018.5.10.0015),

nas quais assenta o comportamento assediante da empregadora, concretizado em atos como a resistência de

homologação de atestados médicos e indeferimento de pedido de análise de artigos científicos. Reprise-se

que todas essas ações se conectam com a conduta da empresa pública de tornar o ambiente de trabalho

insustentável para o empregado por conta de assédio moral. Com efeito, relacionam-se à represália ao sr.

Vicente de Almeida por ele ter levado a conhecimento de autoridades supostas irregularidades praticadas no

âmbito da empregadora.

Veja-se que na ação 000464-48.2018.5.10.0015, o empregado pede sua

reintegração ao emprego, com a extensão de todas as vantagens desde sua dispensa (a fls. 1.628/1.672).

Nesse contexto, o fato de o processo disciplinar ter chegado a seu desfecho,

com a dispensa por justa causa do obreiro, não impede que, reconhecido o direito à tutela, seja assegurado,

ainda que de modo provisório, objeto próprio da cautelar, que o empregado retorne aos quadros funcionais,

enquanto se decida o processo de que deriva o pleito preventivo. É colorário, se assim o for, que se

suspendam os efeitos da decisão proferida em âmbito administrativo/funcional.

Nesse contexto, rejeito a prefacial.

 

MÉRITO

Conforme relatado, a r. sentença declarou a ausência de legitimação do

Ministério Público para a postulação apresentada. São estes os fundamentos, a fls. 352:

Apesar do esforço do  em defender o contrário, parece-me indisfarçável que aParquet
presente ação cautelar tem por objetivo a proteção de direito meramente individual, uma vez
que a tutela perseguida visa exclusivamente beneficiar um único empregado da ré,
identificado como tal, ainda que o lastro para a medida liminar almejada seja a decisão
proferida no Processo nº 0001242-54.2009.5.10.0008 - ACP.

Cediço que qualquer tutela judicial pode expandir sua eficácia pedagógica, inibindo pelo
exemplo a violação da ordem jurídica. Entretanto, não ostenta o MPT legitimidade ativa tão
larga de modo a abranger a tutela de direito individual pontual e isolado, o que está
fartamente demonstrado na especificidade do pedido inicial.

A meu sentir, o caso concreto não se insere no rol dos valores tutelados pelo Ministério
Público, nos termos do art. 127 da Constituição Federal, traduzindo o peticionamento, salvo
melhor juízo, uma atuação desarmônica do  com a ordem constitucional.Parquet
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Em recurso, afirma o recorrente que não trata o presente processo de tutela de

direito individual disponível.

Diz que tem por escopo a tutela de direito coletivo, uma vez que intenta

resguardar direitos do grupo de trabalhadores. Aduz que a lesão apontada na inicial não configura

irregularidade isolada, hábil a alcançar apenas o trabalhador X ou Y, pois está em jogo o próprio

descumprimento da decisão judicial que condenou a empresa a não praticar ato discriminatório. Assenta que

eventual reclamação trabalhista ajuizada individualmente não seria capaz, por si só, de garantir a efetividade

de cumprimento da decisão judicial no limite que se pretende. Sinala que a empresa tem por hábito efetuar

dispensas arbitrárias e retaliativas, em total afronta ao ordenamento jurídico. Refere que, desse modo, estão

todos sujeitos a sofrerem as lesões apontadas, salvo se for obtida a tutela pretendida nesta ação cautelar.

Salienta que o presente processo detém cunho cominatório, projetando-se

para o futuro e, por assim o ser, abrange tanto atuais quanto futuros empregados.

Assinala que, se não se reconhecer o cunho coletivo desta ação, que se

declare que se trata de direito individual indisponível.

Pugna por sua legitimidade ativa.

Sendo o Ministério Público do Trabalho o tutor dos interesses

metaindividuais, a ele incumbe a sua defesa.

Sobre esse tema, aliás, elucidativa é a decisão proferida pelo exc. Supremo

Tribunal Federal nos autos do RE 163231, cuja ementa é a seguinte:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA
DOS INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E HOMOGÊNEOS. MENSALIDADES
ESCOLARES: CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO PARQUET PARA DISCUTI-LAS
EM JUÍZO. 1. A Constituição Federal confere relevo ao Ministério Público como instituição
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art.
127). 2. Por isso mesmo detém o Ministério Público capacidade postulatória, não só para a
abertura do inquérito civil, da ação penal pública e da ação civil pública para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente, mas também de outros interesses difusos e
coletivos (CF, art. 129, I e III). 3. Interesses difusos são aqueles que abrangem número
indeterminado de pessoas unidas pelas mesmas circunstâncias de fato e coletivos aqueles
pertencentes a grupos, categorias ou classes de pessoas determináveis, ligadas entre si ou
com a parte contrária por uma relação jurídica base. 3.1. A indeterminação é a característica
fundamental dos interesses difusos e a determinidade daqueles interesses que envolvem os
coletivos. 4. Direitos ou interesses homogêneos são os que têm a mesma origem comum (art.
81, III, da Lei n 8.078, de 11 de setembro de 1990), constituindo-se em subespécie de direitos
coletivos. 4.1. Quer se afirme interesses coletivos ou particularmente interesses homogêneos,
stricto sensu, ambos estão cingidos a uma mesma base jurídica, sendo coletivos,
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explicitamente dizendo, porque são relativos a grupos, categorias ou classes de pessoas, que
conquanto digam respeito às pessoas isoladamente, não se classificam como direitos
individuais para o fim de ser vedada a sua defesa em ação civil pública, porque sua
concepção finalística destina-se à proteção desses grupos, categorias ou classe de pessoas. 5.
As chamadas mensalidades escolares, quando abusivas ou ilegais, podem ser impugnadas por
via de ação civil pública, a requerimento do Órgão do Ministério Público, pois ainda que
sejam interesses homogêneos de origem comum, são subespécies de interesses coletivos,
tutelados pelo Estado por esse meio processual como dispõe o artigo 129, inciso III, da
Constituição Federal. 5.1. Cuidando-se de tema ligado à educação, amparada
constitucionalmente como dever do Estado e obrigação de todos (CF, art. 205), está o
Ministério Público investido da capacidade postulatória, patente a legitimidade ad causam,
quando o bem que se busca resguardar se insere na órbita dos interesses coletivos, em
segmento de extrema delicadeza e de conteúdo social tal que, acima de tudo, recomenda-se o
abrigo estatal. Recurso extraordinário conhecido e provido para, afastada a alegada
ilegitimidade do Ministério Público, com vistas à defesa dos interesses de uma coletividade,
determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para prosseguir no julgamento da
ação."(RE 163231 -Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - Julgamento: 26/02/1997-
TRIBUNAL PLENO - DJ de 29/6/2001.)

Definiu, assim, a Suprema Corte as características que permitem identificar

as subespécies dos direitos coletivos (  previstas na Carta Magna (CRFB, art. 129, III)  delineadaslato sensu) e

no Código de Defesa do Consumidor: direitos ou interesses difusos, coletivos ( ) e individuaisstricto sensu

homogêneos. Na oportunidade, também proclamou a legitimidade do Ministério Público para buscar

judicialmente a restauração do ordenamento jurídico com fundamento em todos eles, inclusive nos

individuais homogêneos, "pois ainda que sejam interesses homogêneos de origem comum, são subespécies

de interesses coletivos, tutelados pelo Estado por esse meio processual como dispõe o artigo 129, inciso III,

".da Constituição Federal

Conveniente, portanto, a lição de Raimundo Simão de Melo:

Assim, o que diferencia os interesses e direitos difusos e coletivos é a indeterminabilidade
absoluta nos primeiros e a forma de ligação entre os sujeitos titulares e a parte contrária, que,
nos primeiros, decorre de uma simples questão fática e, nos segundos, de uma relação
jurídica base.

Já interesses individuais homogêneos são aqueles cujo titular é perfeitamente identificável e
cujo objeto é divisível e cindível. O que caracteriza um direito comum como individual
homogêneo é a sua origem comum. A grande novidade trazida pelo CDC no particular foi
permitir que esses direitos individuais pudessem ser defendidos coletivamente em juízo. Não
se trata de pluralidade subjetiva de demandas (litisconsórcio), mas de uma única demanda,
coletiva, objetivando a tutela dos titulares dos direitos individuais homogêneos.

[...omissis...]

Para comprovar a assertiva de que o que determina se um interesse ou direito é difuso,
coletivo ou individual homogêneo é a pretensão, lembremos a hipótese da empresa que não
cumpre as normas ambientais de segurança e medicina do trabalho. Pode ser ajuizada uma
ação civil pública para obrigá-la a adequar o meio ambiente e para pagar uma indenização
genérica de cunho moral e/ou material; também é cabível a propositura de uma ação civil
coletiva pelo Ministério Público ou pelo sindicato para pleitear o pagamento de adicionais de
insalubridade, penosidade ou periculosidade, ou um pleito individual pelo trabalhador,
intentando o pagamento dos aludidos adicionais ou de um uma indenização civil de cunho
material ou moral pelo dano individualmente sofrido." (Ação Civil Pública na Justiça do

. 4ª ed. São Paulo: LTR. 2012. p. 179)Trabalho
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Nessa linha, seja atuando como parte, seja na condição de , acustos legis

Constituição Federal, em seus arts. 127 e 129, atribuiu ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do

Estado Democrático de Direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

No caso, exsurge cristalina a natureza transindividual e coletiva da pretensão,

na medida em que importa aparente inobservância reiterada da própria ordem jurídica trabalhista pela

requerida, cuja preservação interessa à sociedade como um todo, elevado que é o valor trabalho a

fundamento da República Brasileira (CRFB/88, art. 1.º, inc. IV).

O círculo de proteção almejado não adentra a esfera da individualidade, haja

vista que a pretensão ministerial é genérica e dirigida a cada empregado da empresa pública. Com efeito, o P

 por meio de tutela cautelar, busca assegurar o resultado útil de processo, pugnando pela manutençãoarquet,

do contrato de emprego do sr. Vicente Eduardo Soares de Almeida com a EMBRAPA. Note-se que a causa

de pedir está imbricada à conduta patronal apurada na ação civil pública n° 0001242-54.2009.5.10.0008, na

qual este egr. Regional condenou a requerida a não permitir, tolerar ou submeter seus empregados a

situações que evidenciem assédio moral.A inicial ressalta que a empresa pública descumpre essa decisão,

configurada na perseguição dirigida ao sr. Vicente Eduardo Soares de Almeida, por noticiar o cometimento

de irregularidades no âmbito da empregadora.

Como se nota, não pretende o MPT garantir eventual direito isolado, mas

prevenir e, bem assim, corrigir a inobservância da legislação trabalhista e, por via oblíqua, obediência ao

referido comando judicial.

Embora tenha apontado apenas um empregado, a interpretação do regramento

incidente ao tema há de ser ampliativa, de modo a se compreender que a conduta da requerida pode vir a

afetar o grupo de trabalhadores. De acordo com a d. decisão turmária deste egr. Tribunal, o assédio moral é

institucional.

Concebe-se, assim, que o  apresenta um caso de discriminação eParquet

retaliação, que pode, ao menos à vista do que decidido na ação civil pública, estender-se a outros

empregados.

De toda forma, releve-se que o direito postulado pelo autor e o seu suporte

fático são tomados como verídicos, em princípio. Se a alegação posterior da parte adversa resulta em dúvida

a respeito de alguma das condições da ação, a decisão que se pronuncia a esse respeito será de mérito e não

meramente terminativa (Teoria da Asserção).
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Cabe salientar, ainda, que, mesmo como fiscal do ordenamento jurídico,

detém o Ministério Público legitimidade para obter a reversão de qualquer decisão.

Nessa linha de raciocínio, com o devido respeito a entendimentos contrários,

é inafastável a legitimidade do Ministério Público do Trabalho para vindicar a pretensão suscitada nestes

autos.

Estando em condições, aprecia-se a questão de fundo debatida.

Destaque-se o disposto no art. 300 do CPC, que estabelece que a tutela de

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de

dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

Por outra banda, diga-se que na modalidade de tutela provisória, a parte não

busca a antecipação do mérito, mas somente o resguardo do direito que lhe assiste.

Há de se ter em conta que a resolução contratual existente entre o obreiro e

sua empregadora resultou de procedimento administrativo. Independente disso, não se olvida que a prática

de falta grave capaz de pôr fim ao contrato de trabalho pode ser objeto de apreciação pelo juiz do trabalho,

devendo ser comprovada pelo empregador, haja vista tratar-se de fato impeditivo do direito alegado.

Sem que se queira desqualificar, nesta oportunidade, o trabalho empreendido

pela comissão instalada para apurar os alegados desvios funcionais, é forçoso salientar que, ao menos em

cognição sumária, não se divisam elementos nos autos que evidenciem a prática pelo sr. Vicente dos tipos

capitulados no art. 482 da CLT, registrados na decisão proferida no procedimento administrativo.

Afinal, impende pontuar que esse empregado foi líder sindical, sendo natural

que sua atuação viesse mitigar a produção de trabalho científico na medida em que almejaria a empregadora.

Com efeito, de ordinário, espera-se que o dirigente sindical exerça o papel de conduzir a categoria e lute

pelos interesses dela, denunciando ações que possam estar em desacordo com regras estabelecidas em

regulamento, lei.

Além do mais, encontra-se material nos autos que exalta a atuação funcional

e associativa do obreiro, havendo notas de órgãos e entidades, inclusive científicas, em tom de desagravo à

atuação da EMBRAPA direcionada ao sr. Vicente.
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Por outro lado, deve ser destacada a existência de documentos que registram

prática antissindical pela empresa. Veja-se, por exemplo, que foi levada ao conhecimento da Comissão de

Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Legislativa do Distrito

Federal notícia de perseguição de representante sindical, sr. João Élcio dos Santos, a qual foi objeto de

apuração perante àquele órgão (a fls. 1.090/1.095).

Os elementos de prova formados nestes autos permite depreender

compreensão diversa da decisão proferida no procedimento administrativo.

De toda forma, se são verdadeiros ou não, os fatos devem ser resolvidos

judicialmente, por intermédio de remédio jurídico próprio, em que se permita a análise mais aprofundada da

conduta das partes.

Diante dessas considerações, causa espécie a instauração de processo-crime

pelo Ministério Público Federal (a fls. 1.621/1.626) para apurar-se a conduta do sr. Vicente Eduardo Soares

de Almeida, tipificada no art. 399 do CP. Como se disse, trata-se de dirigente sindical, que tem o dever de

levar ao conhecimento da autoridade qualquer prática que desconfie seja delituosa. Aponte-se que essa ação

não trata dos mesmos atos apurados no procedimento disciplinar (SEI 21182.000728/2017-77). Apesar

disso, não se duvida que a denúncia formulada pelo MPF está estreitamente ligada às condutas desse

empregado, as quais, para a empregadora, são causa de quebra de fidúcia.

Nesse passo, em face da presença da verossimilhança das alegações

exordiais, do receio de dano irreparável ao empregado, bem como, por não vislumbrar a irreversibilidade da

medida, uma vez que os salários pagos e as vantagens concedidas corresponderão ao labor prestado,

determina-se sejam suspensos os efeitos da decisão emitida pela autoridade administrativa da requerida, no

processo SEI nº 21182.000728/2017-77, afastando-se, por conseguinte, a resolução contratual por justa

causa. Em decorrência, determina-se a reintegração obreira aos quadros da requerida, cinco dias após a

publicação desta decisão, no cargo anteriormente ocupado, com o pagamento das parcelas salariais,

vantagens e reajustes de todo o período de afastamento, sob pena de multa diária correspondente ao dobro do

salário-dia do cargo do empregado.

Deve ser sublinhado que a medida manejada pelo MPT detém índole de tutela

provisória de urgência cautelar, uma vez que almeja a conservar direitos do sr. Vicente Eduardo Soares de

Almeida.
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Lado outro, gize-se que os pedidos aqui formulados estão estritamente

relacionados ao processo 000464-48.2018.5.10.0015, por meio do qual o obreiro busca reverter a justa causa

aplicada.

Desse modo, à luz do art. 296 CPC, conserva-se a eficácia da tutela incidental

ora concedida na pendência do processo acima aludido.

Dou provimento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, converto a medida cautelar em tutela provisória de urgência

cautelar incidental. Conheço do recurso ordinário, rejeito a prefacial agitada em contrarrazões. No mérito,

dou provimento ao apelo para declarar a legitimidade ativa do Ministério Público do Trabalho, bem como

determinar sejam suspensos os efeitos da decisão emitida pela autoridade administrativa da requerida, no

processo SEI nº 21182.000728/2017-77, afastando-se, por conseguinte, a resolução contratual por justa

causa. Em decorrência, determina-se a reintegração obreira aos quadros da requerida, cinco dias após a

publicação desta decisão, no cargo anteriormente ocupado, com o pagamento das parcelas salariais,

vantagens e reajustes de todo o período de afastamento, sob pena de multa diária correspondente ao dobro do

salário-dia do cargo do empregado. A eficácia da tutela concedida nestes autos observará a pendência do

processo 000464-48.2018.5.10.0015 - art. 296 do CPC. Nos termos da fundamentação.

Em face dessa decisão, inverto o ônus da sucumbência, no que arbitro custas

processuais no importe de R$200,00 (duzentos reais), a cargo da requerida, calculadas sobre o valor

atribuído à causa, aproveitado para esta finalidade.

É o voto.

 

ACÓRDÃO

Por tais fundamentos,  os integrantes da Segunda Turma doACORDAM

Tribunal Regional do Trabalho da 10.ª Região, conforme certidão de julgamento, aprovar o relatório,
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converter a medida cautelar em tutela provisória de urgência cautelar incidental. Conhecer do recurso

ordinário, rejeitar a prefacial agitada em contrarrazões. No mérito, dar provimento ao apelo. Nos termos do

voto do Juiz Relator Convocado.

Brasília (DF), 04 de setembro de 2019 (data do julgamento).

 

GILBERTO AUGUSTO LEITÃO MARTINS
Juiz Relator Convocado

 

DECLARAÇÃO DE VOTO

Voto do(a) Des(a). ALEXANDRE NERY DE OLIVEIRA / Desembargador Alexandre 
Nery de Oliveira

Com a devida vênia, a atuação do Ministério Público não pode ocorrer em 

defesa de direitos individuais, como se advogado da parte, mais ainda quando não se identificam efeitos 

difusos ou a grupo específico que poderia ensejar, quando menos, defesa de interesses diretos individuais em 

prol de interesses homogêneos ou difusos em caráter remoto.

No caso, a pretensão ministerial busca apenas resguardar interesses de 

empregado específico, mais ainda, evitar a mera instauração de procedimento administrativo disciplinar no 

âmbito da empresa, no que a atuação do Ministério Público se desvia de sua função institucional para 

confundir-se com a de advogado da parte supostamente atingida pela conduta patronal, sem revelar-se, como 

dito, qualquer interesse ou direito de massa de trabalhadores ou da sociedade para a legitimação 

extraordinária do "Parquet".

Nesse efeito, correta a sentença que declarou a ilegitimidade ativa do 

Ministério Público para a postulação havida, porque a questão de alegação de assédio moral institucional não 

se sustenta quando afirmada a ocorrência de mero atingimento a indivíduo em particular, sem qualquer 
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indicativo de conduta estrutural para revelar medida que atingem paulatinamente diversos trabalhadores, em 

momentos distintos, para revelar atuação ministerial em defesa de grupo, assim não caracterizada.

Confirmo a sentença recorrida.

Nego provimento ao apelo ministerial.

Desembargador ALEXANDRE NERY DE OLIVEIRA
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