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I. RELATÓRIO

Trata-se de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO em face de JOSÉ
ARANTES LIMA e CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 19ª REGIÃO - CRQ XIX, na qual se
postula, em caráter liminar (antecipação dos efeitos da tutela de mérito), "que seja o Sr. JOSÉ ARANTES
LIMA imediatamente afastado do cargo de presidente do CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA da
19ª REGIÃO - CRQ XIX", sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Como pleito
definitivo, requer a confirmação da liminar, com a destituição do Sr. JOSÉ ARANTES LIMA da
Presidência do CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA da 19ª REGIÃO - CRQ XIX, assumindo o
substituto estatutariamente definido, até que seja nomeado um novo presidente; a proibição de o Sr. JOSÉ
ARANTES LIMA assumir cargo administrativo ou de representação do CONSELHO REGIONAL DE
QUÍMICA da 19ª REGIÃO - CRQ XIX, ou em qualquer outra entidade do sistema de fiscalização da
profissão de químico, bem como de qualquer pessoa jurídica de direito público ou privado, integrante da
Administração Pública, pelo prazo de 08 (oito) anos, ou subsidiariamente pelo prazo de 05 (cinco) anos,
restabelecendo esse direito somente após o decurso do prazo; o pagamento pelo Sr. JOSÉ ARANTES
LIMA de indenização pelos DANOS MORAIS COLETIVOS causados, no aporte mínimo de R$
100.000,00 (cem mil reais).

O Ministério Público do Trabalho alega que, no Inquérito Civil tombado sob o n.º 001118.2013.13.000/9,
restou comprovada a conduta assediante do dirigente, Sr. JOSÉ ARANTES LIMA, e "que o ambiente de
trabalho do CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 19ª REGIÃO - CRQ XIX, é marcado por
reiteradas perseguições, opressões, humilhações, ameaças, constrangimentos e agressões verbais,
causando manifesto prejuízo à saúde física e psíquica dos empregados". Também argumenta que há prova
da conduta ilícita praticada pelo primeiro réu nos autos da reclamação trabalhista n.º
00864.2008.006.13.00-4, ação movida pela Sra. Geneide Azevedo dos Santos Cavalcanti, ex-funcionária
do CRQ.

O pedido liminar foi indeferido (id 61a5be6).

Os réus apresentaram contestação, alegando carência de ação (sob o argumento de que não há mais
funcionários supostamente vítimas de assédio trabalhando na Autarquia e que os depoimentos dos
trabalhadores colhidos pelo Parquet são falsos e descompromissados); prescrição quinquenal prevista no
artigo 21 da Lei de Ação Popular (Lei 4.717/65); e sustentam que nunca houve assédio por parte do
primeiro réu.

Manifestação do Ministério Público do Trabalho (id d59c647).

Em razão da ausência injustificada dos réus à audiência de instrução, foi dispensada a oitiva das
testemunhas indicadas pelo autor (id 795ac93).

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público do Trabalho aduziu razões finais remissivas,
restando prejudicadas as dos réus.

Frustradas as tentativas de conciliação.

II. FUNDAMENTAÇÃO
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PRELIMINAR DE CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO

Argumentam os réus inexistir interesse para a propositura desta ação afirmando que os funcionários
supostamente vítimas de assédio não estão mais trabalhando na Autarquia, não se podendo, na sua ótica,
apurar fato pretérito com punição atual. Aduz ainda que os depoimentos dos trabalhadores colhidos pelo
Parquet são falsos e descompromissados.

Sem razão.

O interesse de agir consiste na presença da necessidade e utilidade da via eleita, a serem verificadas no
plano abstrato. Ou seja, é uma análise baseada apenas nos argumentos expostos pelo autor, sem, portanto,
qualquer apreciação das provas produzidas.

No caso dos autos, relata o MPT, com base em Inquérito Civil e fatos objeto de decisão judicial, várias
condutas ilícitas imputadas ao presidente do CRQ, o que, por si só, justifica a intervenção judicial para
análise dos pedidos em questão.

Além disso, os pleitos possuem, não só caráter punitivo, como destacado pelo MPT em sua impugnação,
mas de prevenção, possuindo o autor, portanto, interesse processual para propor a ação.

Preliminar rejeitada.

PRESCRIÇÃO

Os réus alegam que a presente ação civil pública tem por base principal fatos ocorridos em meados de
2007 a meados de 2008, requerendo a extinção do feito com resolução de mérito por entender aplicável o
prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 21 da Lei 4.717/65 (Ação Popular).

O MPT defende a imprescritibilidade das pretensões deduzidas em ação civil pública, argumentando que,
"no âmbito dos direitos transindividuais, em razão de se ter como características básicas a indeterminação
dos integrantes de coletividade e a extrapatrimonialidade presente em sua configuração, é inadequado
invocar as regras de prescrição próprias do Direito Privado".

O MPT afirma ainda que:

"A presente ação civil pública é voltada à tutela dos interesses difusos e coletivos, com o
objetivo de evitar que o réu, o Sr. José Arantes Lima, continue com suas repugnantes práticas de
assédio moral contra os trabalhadores do referido CRQ. Logo, o MPT como um dos entes
legitimados a propor a ACP, não busca somente uma punição do réu pelo cometimento de um
fato específico, no ano de 2007, mas sim a reparação de todos os danos causados à coletividade,
em virtude dos transtornos comprovadamente causados aos seus empregados, durante todo o
período em que esteve sob a presidência da aludida autarquia. Evidente, pois, a natureza
transindividual da demanda".

Contudo, embora a Lei nº 7.347/85 não trate sobre prazo prescricional para a propositura de ação civil
pública, não há que se fala em imprescritibilidade, vez que a imprescritibilidade é excepcional, devendo,
portanto, vir expressa na lei.

Além disso, a imprescritibilidade atenta contra o princípio constitucional da segurança jurídica, por
permitir a perpetuidade das relações jurídicas constituídas e já consolidadas pelos efeitos do tempo.

Assim, considerando que a prescrição é a regra na ordem jurídica, admite-se a analogia sempre que a lei
for omissa no tocante à previsão de prazo prescricional, como no caso das pretensões deduzidas via ação
civil pública.

Nesse contexto, tem-se que, nas hipóteses em que a relação jurídica deduzida for de natureza jurídico
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administrativa, aplica-se à ação civil pública a regra da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº
20.910/32, recepcionado com força de lei pela Constituição. Federal. Nos demais casos, incide, pela via
analógica, o prazo prescricional, também de 05 (cinco) anos, previsto para a propositura de ação popular,
ante a identidade dos bens que tais ações constitucionais se destinam a amparar.

A propósito, recentemente a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, aplicou o
prazo prescricional quinquenal previsto na Lei da Ação Popular (Lei 4.717/65) e decretou a prescrição da
pretensão de ação civil pública (ACP) ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho contra o Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Eis um trecho dessa decisão:

"Reconhecido o microssistema de proteção dos interesses transindividuais, torna-se imperioso
assentir que eventuais lacunas normativas no regime específico de um desses instrumentos
devem ser supridas à luz das normas aplicáveis aos demais mecanismos processuais de tutela de
tais direitos, por meio de uma análise sistemática dos diplomas legais correlatos.

Nesse sentido, ainda que a legislação de regência não disponha sobre o prazo prescricional
aplicável às Ações Civis Públicas, daí não se segue a sua imprescritibilidade - ainda que se
reconheça a ímpar relevância dos interesses protegidos.

Com efeito, a própria Ação Popular se sujeita a prazo prescricional quinquenal (art. 21 da Lei nº
4.717/65), muito embora seja também um instrumento processual hábil à proteção de interesses
públicos e metaindividuais, como a preservação do meio ambiente e do patrimônio histórico e
cultural.

Por essa razão, inclusive, o Eg. Superior Tribunal de Justiça tem aplicado o prazo prescricional
da Ação Popular às Ações Civis Públicas, com fundamento em interpretação sistemática dos
institutos.

Cito, a propósito, os seguintes julgados daquela Eg. Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA E DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, AÇÃO POPULAR E
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MICROSSISTEMA LEGAL. PROTEÇÃO
COLETIVA DO CONSUMIDOR. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI 7.347/85. CDC.
OMISSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 4.717/65. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

AGRAVO DESPROVIDO.

1. Acham-se caracterizadas a similitude fático-jurídica e a divergência jurisprudencial entre os
arestos confrontados, pois ambos, buscando colmatar a lacuna existente na Lei 7.347/85, no que
concerne ao prazo prescricional aplicável às ações civis públicas que visam à proteção coletiva
de consumidores, alcançaram resultados distintos.

2. O aresto embargado considera que, diante da lacuna existente, tanto na Lei da Ação Civil
Pública quanto no Código de Defesa do Consumidor, deve-se aplicar o prazo prescricional de
dez anos disposto no art. 205 do Código Civil.

3. O aresto paradigma (REsp 1.070.896/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO) reputa
que, em face do lapso existente na Lei da Ação Civil Pública, deve-se aplicar o prazo quinquenal
previsto no art. 21 da Lei da Ação Popular (Lei 4.717/65), tendo em vista formarem um
microssistema legal, juntamente com o Código de Defesa do Consumidor.

4. Deve prevalecer o entendimento esposado no aresto paradigma, pois esta Corte tem decidido
que a Ação Civil Pública, a Ação Popular e o Código de Defesa do Consumidor compõem um
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microssistema de tutela dos direitos difusos, motivo pelo qual a supressão das lacunas legais
deve ser buscada, inicialmente, dentro do próprio microssistema.

5. A ausência de previsão do prazo prescricional para a propositura da Ação Civil Pública, tanto
no CDC quanto na Lei 7.347/85, torna imperiosa a aplicação do prazo quinquenal previsto no
art. 21 da Lei da Ação Popular (Lei 4.717/65).

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EREsp 995.995/DF, Relator Ministro RAUL
ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 9/4/2015 - destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAZO
PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI DE AÇÃO POPULAR. ART. 21
DA LEI 4.717/1965. ACÓRDÃO EMBARGADO DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA. SÚMULA 168/STJ. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO DECLARADA NA
AÇÃO DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SÚMULA
150/STF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA COM OS DEMAIS
ACÓRDÃOS.

1. Trata-se de Agravo Regimental em Embargos de Divergência com a pretensão de afastar a
aplicação, por analogia, da prescrição da Ação Popular às Ações Civis Públicas e, por
conseguinte, da incidência do citado prazo nas respectivas ações executivas individuais.
Pretende-se o reconhecimento de que "o prazo prescricional do caso concreto já havia sido
apreciado na fase de conhecimento da Ação Civil Pública e não pode ser modificado na
execução".

2. Quanto à matéria concernente ao lapso prescricional da Ação Civil Pública, está pacificada no
STJ a regra geral de aplicação analógica do prazo quinquenal previsto para a Ação Popular (art.
21 da Lei 4.717/1965). Nesse sentido: AgRg no AREsp 213.642/RN, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24.4.2013; REsp 1.089.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 6.8.2009; AgRg no REsp 1.185.347/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 25.4.2012.

3. Incide, no ponto, a Súmula 168/STJ: "Não cabem Embargos de Divergência, quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". Em situação
idêntica: AgRg nos EREsp 1.070.896/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe
10.5.2013.

4. No que se refere à tese de aplicação na execução (Sumula 150/STF) do prazo prescricional
transitado em julgado declarado na ação de conhecimento, não houve comprovação das
circunstâncias que identificam ou assemelham, fática e juridicamente, os casos confrontados, o
que denota que os ora agravantes não cumpriram os requisitos dos Embargos de Divergência
insculpidos no art. 266, § 1º, c/c o art. 255, §§ 1º e 2º, do RI/STJ. No mesmo sentido: AgRg nos
Eag 1.249.816/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, Dje 30.6.2011.

5. Agravo Regimental não provido. (AgRg nos EAREsp 104.692/PR, Relator Ministro
HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 27/9/2013 -
destaquei)

Ao contrário do sustentado no acórdão regional, a pretensão deduzida em sede de Ação Civil
Pública prescreve em cinco anos.

Na hipótese, não há dúvidas do decurso do prazo prescricional.

É incontroverso que o Ministério Público teve ciência dos fatos alegados em junho de 2009 e
ajuizou a presente Ação Civil Pública pouco mais de cinco anos depois, em 28/7/2014.

Prescrita, portanto, a pretensão." (PROCESSO Nº TST-RR-2302-73.2014.5.17.0014; Relatora:
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Ministra MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI; data do julgamento: 4 de Maio de 2016)

No caso dos autos, a ação civil pública teve início a partir de denúncia datada de junho de 2013, em que
há narrativa de fatos ocorridos nos últimos quatro anos contados da denúncia (id fd8a164).

Após essa denúncia, outra semelhante foi realizada através do site do MPT, enviada em abril de 2014,
também versando sobre fatos vivenciados de 2012 a 2014 (id fd8a164).

No inquérito civil ainda foram ouvidas testemunhas, todas relatando fatos ocorridos entre 2010 e 2015 (id
F8d52dc).

Dessa forma, não há que se falar em prescrição quinquenal com relação aos fatos relatados pelo MPT que
foram embasados nas citadas denúncias e na prova testemunhal constantes dos identificadores transcritos.

Com relação, entretanto, aos fatos objeto da reclamação trabalhista mencionada na inicial da ação civil
pública, observa-se que dizem respeito ao período compreendido entre 2004 e outubro de 2008, mês da
rescisão contratual da Sra. Geneide Azevedo dos Santos Cavalcanti (id f8d52dc e 2f2b235), não podendo,
portanto, servirem de base para o deferimento dos pedidos formulados pelo MPT eis que atingidos pela
prescrição quinquenal.

Assim sendo, acolho em parte a tese de prescrição quinquenal para declarar prescritas as pretensões
baseadas na condenação judicial proferida nos autos da reclamação trabalhista n.º
00864.2008.006.13.00-4.

PEDIDOS

O Ministério Público do Trabalho alega que, no Inquérito Civil tombado sob o n.º 001118.2013.13.000/9,
restou comprovada a conduta assediante do dirigente, Sr. JOSÉ ARANTES LIMA, e "que o ambiente de
trabalho do CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 19ª REGIÃO - CRQ XIX, é marcado por
reiteradas perseguições, opressões, humilhações, ameaças, constrangimentos e agressões verbais,
causando manifesto prejuízo à saúde física e psíquica dos empregados".

Requer o MPT que o Sr. JOSÉ ARANTES LIMA seja destituído do cargo de presidente do CONSELHO
REGIONAL DE QUÍMICA da 19ª REGIÃO - CRQ XIX", assumindo o substituto estatutariamente
definido, até que seja nomeado um novo presidente, bem como que ele seja proibido de assumir cargo
administrativo ou de representação do CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA da 19ª REGIÃO - CRQ
XIX, ou em qualquer outra entidade do sistema de fiscalização da profissão de químico, bem como de
qualquer pessoa jurídica de direito público ou privado, integrante da Administração Pública, pelo prazo de
08 (oito) anos, ou subsidiariamente pelo prazo de 05 (cinco) anos, restabelecendo esse direito somente
após o decurso do prazo. Postula, por fim, o pagamento pelo Sr. JOSÉ ARANTES LIMA de indenização
por danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em sua defesa, alegam os réus que a ação é baseada em denúncias infundadas feitas por ex-empregados, a
exemplo da Sra. Thalita Barros Guimarães, que, de acordo com os réus, promoveu uma retaliação em
razão de ter o Presidente do Conselho instaurado um Procedimento Administrativo de Avaliação (PAD nº
064/2013), que concluiu pela insuficiência e incapacidade da funcionária e culminou com a sua dispensa
sem justa causa. Alegam que na realidade os denunciantes, Thalita Barros Guimarães e Diogo de Sousa,
foram acusados da prática de perseguição e assédio moral pela sua ex-colega, Sra. Giovanna Tavares
Cadena, então gerente administrativa. Aduzem que o depoimento da Sra. Giovanna Tavares Cadena
perante o MPT está em contradição com o seu depoimento como testemunha nos autos da reclamação
trabalhista 00461-2012-006-13-00-1, e que os demais depoimentos contêm falsas acusações e
contradições.

Os réus não compareceram à audiência de instrução, incidindo, portanto, em confissão ficta quanto à
matéria fática (Súmula 74 do TST), presunção essa corroborada pelas denúncias e pelos depoimentos
colhidos no âmbito do MPT (id's fd8a164, fd8a164 e F8d52dc).
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Como consequência, a tese de retaliação de ex-funcionários não merece prosperar diante dos efeitos da
confissão ficta somada às provas produzidas pelo MPT.

Também não há que se falar que os depoimentos prestados no âmbito do MPT são falsos ou
contraditórios, eis que a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial não foi afastada pelas
provas existentes nos autos.

Registre-se que não se vislumbra contradição no depoimento da Sra. Giovanna Tavares, prestado perante
o MPT, com o seu depoimento como testemunha nos autos da reclamação trabalhista
00461-2012-006-13-00-1. Como testemunha do processo 00461-2012-006-13-00-1 (depoimento
transcrito na contestação), a Sra. Giovanna Tavares Cadena disse não ter presenciado assédio moral do
presidente do CRQ em relação a Maria de Fátima Pereira, reclamante daquele processo. Perante o MPT,
no entanto, os fatos narrados pela Sra. Giovanna Tavares Cadena disseram respeito à forma como o
presidente do Conselho tratava em geral os funcionários, em especial a Sra. Thalita Barros Guimarães.
Logo, são situações distintas.

Nesse contexto, tem-se como demonstrado que o Sr. José Arantes Lima, na qualidade de presidente do
Conselho Regional de Química, tratava os funcionários sistematicamente com humilhações, perseguições
e ameaça, agressões verbais, o que causava prejuízo à saúde física e psíquica dos empregados.

Com efeito, o réu José Arantes Lima, de forma reiterada, exercia pressão psicológica nos empregados,
com ameaça de demissão ou remoção para outro órgão. Do que se extrai do inquérito civil, ficou
comprovado ainda que comumente tratava os funcionários daquela Autarquia com palavras de baixo
calão.

Provado o exercício desproporcional do poder disciplinar, evidenciando a característica de arbitrário do
presidente do CRQ, há configuração de assédio moral resultante das perseguições e do uso de palavras e
expressões grosseiras dirigidas aos trabalhadores, ferindo a dignidade e a autoestima destes. Registre-se
que alguns deles pediram demissão do emprego e, até mesmo, desenvolveram moléstias físico psíquicas
como ansiedade, perda de cabelos, alteração de humor, etc.

Considerando, portanto, que o réu José Arantes Lima, no exercício de sua função, reiteradamente
perseguia, humilhava e ameaçava os empregados que eram a ele subordinados juridicamente, ofendendo a
personalidade, a integridade e a dignidade dos obreiros, evidenciada está ausência de probidade do Sr.
José Arantes Lima.

Contudo, não há que se falar na incidência do artigo 10 da citada Lei, vez que tal dispositivo trata dos atos
que causam lesão ao erário com perda patrimonial. Frise-se que os fatos, objeto da condenação judicial
proferida nos autos da reclamação trabalhista n.º 00864.2008.006.13.00-4, foram atingidos pela prescrição
quinquenal.

Aplica-se ao caso o disposto no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/92), que
dispõe o seguinte:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições.

Em face da aplicação ao caso do artigo 11 e considerando a natureza das ações que culminaram no
reconhecimento da improbidade, defere-se, em parte, o pedido subsidiário do MPT, para, como base no
artigo 12, inciso III, da Lei n.º 8.429/92, determinar apenas a destituição do Sr. José Arantes Lima do
cargo de presidente do CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA da 19ª REGIÃO - CRQ XIX,
assumindo o substituto estatutariamente definido até que seja nomeado um novo presidente.

Com relação ao pedido de indenização por danos morais coletivos, comprovado o assédio moral aos
trabalhadores, causando-lhes constantes lesões à saúde, atos esses que atingiram e lesionaram a esfera da
moralidade coletiva, devida a reparação, cuja imputação deverá se ater à pessoa física do administrador,
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Sr. José Arantes Lima, responsável pelas ilegalidades constatadas.

Atenta à gravidade das infrações, à capacidade econômica do réu e ao intuito de desestimular esse tipo de
conduta, arbitro a indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser revertida ao FAT -
Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Por fim, presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela, como medida de proteção aos
direitos dos trabalhadores e da própria sociedade determina-se o afastamento, no prazo de 5 (cinco) dias,
do Sr. José Arantes Lima do cargo de presidente do CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA da 19ª
REGIÃO - CRQ XIX, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), de
responsabilidade solidária dos réus, reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR DE CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO; ACOLHO EM
PARTE A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL para declarar prescritas as pretensões
baseadas na condenação judicial proferida nos autos da reclamação trabalhista n.º
00864.2008.006.13.00-4; e JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados nos autos da
Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO em face de JOSÉ
ARANTES LIMA e CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 19ª REGIÃO - CRQ XIX para
determinar a destituição do Sr. José Arantes Lima do cargo de presidente do CONSELHO REGIONAL
DE QUÍMICA da 19ª REGIÃO - CRQ XIX, assumindo o substituto estatutariamente definido até que
seja nomeado um novo presidente, e o pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de
R$ 15.000,00, reversível ao FAT.

Presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela, como medida de proteção aos direitos dos
trabalhadores e da própria sociedade determina-se o afastamento do Sr. José Arantes Lima do cargo de
presidente do CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA da 19ª REGIÃO - CRQ XIX no prazo de 5
(cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), de responsabilidade
solidária dos réus, reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT

Custas processuais de R$ 300,00, calculadas sobre R$ 15.000,00, a cargo do réu José Arantes Lima.

Notifiquem-se as partes, sendo o Ministério Público do Trabalho na forma preconizada pelo artigo 18, II,
"h", da Lei Complementar 75/93.

JOAO PESSOA, 20 de Setembro de 2016

JOLIETE MELO RODRIGUES HONORATO
Juiz do Trabalho Substituto
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