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, PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 15" REGIÃO
Procuradoria do Trabalho no Município de Sorocaba/SP

BXCJI!I'E1I1'ríSSI~SJ1:NHORJUIZ DA a VARA DO TRABALHO DE
ITAPETININGA/SP

de

por
1 5 a •

o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO,
da Procuràdoria Regional do Trabalho da
Procurador ia do Trabalho no Muni cípio

com sede na Avenida Rudolf Dafferner, n. 400

a' 410, Jardim Boa, Vista, Sorocaba/SP, CEP

CNPJ n. 26.989.715/0046-04, por meio do

Região

Sorocaba,

salas 401

18.085-005,

intermédio

E.xcelêl'lcia, com
" inciso 111, da

incisos ' 'Ie 111,

Procurador do Trabalho signatário, vem à presença de Vossa

fulcro nos artigos 127, caput, e 129,
Constituição da República; artigos 83,

e 84, incisos 11 e V, da Lei Co'mplem'entar
nO. 75/1993; e artigos 5°., ~ 6°., e 21 da Lei nO.'
7.347/1985; propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS
DA TUTELA

em.face de

1.CÉUAZUL ALIMENTOS, LTDA., pessoa jurídica de direito
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privado inscrita
estabelecimento na
Bairro do Pinhal,

no CNPJ n°. 58.852.518/0010-24,-,
Rodovia Raposo Tavares, s/n, Km

I tapet i n i nga / SP;'

com
177,

2.SÃO LUCAS COMÉRCIO E ABATE LTDA: EPP, pessoa jurídica de
direito privado inscrita no CNPJ nO. 08.915.536/0001-49,
com estabelecimento na Rua Laura Maiello Kook, n. 476,
casa 01, Bairro Ikeda, Sorocaba/SP, CEP 18.052-445;

3.COMERCIAL ROGIL LTDA. EPP, pes"oa jurídica de direito

privado inscrita no CNPJ nO. 08.998.934/0001-76, com
estabelecimento na Rua Or. Armando Panuzio, n. 421, sala
01, Bairro Jardim Europa, Sorocaba/SP, CEP 18.105-000;

4. CRIZEL COMERCIAL LTDA. EPP, pes soa j ur ídica de di rei to

privado inscrita no CNPJ nO. 09.214.375/0001-29, com

estabelecimento na Rua Laura Maiello Kook, n. 476, casa
02, Bairro Ikeda, Sorocaba/SP, CEP 18.052-445;

Rua Laur.a Maiello Kook, n. 476, casa

pessoa jurídica de direito5 •COMERCIAL DALROB

privado inscrita
estabélecimento na

LTDA. EPP,

no CNPJ n°. 09.086.697/0001-30, com

01, Bairro Ikeda, Sorocaba/SP, CEP 18.052-445;

6. COMERCIAL CORMAC

privado insctita
estabelecimento na

LTDA. EPP, pessoa jurídica de direito

no CNPJ nO. 09.086.705/0001-48, com
Rua Laura Maiello Kook, n.' 4'76, casa

01, Bairro Ikeda, Sorocaba/SP, CEP. 18.052-445;

7.COMERCIAL MARANT

privado inscrita
estabelecimento na

L1'DA. EPP, pessoa j'urídica de' direito

no CNPJ nO. 09.214.430/0001-80, com

Rua Laura Maie110 'Kook, n. 476, casa
01, Bairro Ikeda, Sorocaba/SP, CEP 18.052-445;

8. COMERCIAL RONALF LTDA. EPP, pessoa jurídica de direi to
privado inscrita no CNPJ n~. 09.234.455/0001-46, com
estabelecimen,to na Rua Laura Maiello Kook~ n. 476;
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02,' Bairro Ikeda, -'Sorocába/SP, CEP 18.052-445;

9.COHBRCXAL OL.XTON LTDA. EPP, pessoa jurídica de direi to
privado inscrita
estabelecimento na
01, Bairro Ikeda,

no" CNPJ nO. '09.214.392/0,001-66,
Rua Laura Maiello .Kook, n. 476,

Sorocaba/SP, CEP 18.052~445;

com
casa

Sorocaba/SP, CEP 18.052-445;

10.TONUZA COMERCIAL
privado inscrita
estabelecimento na

02, Bairro I~eda;

L,TDA.EPP, pessoa jurídica de direito

no CNPJno. 09.252.938/00.01-73, com
Rua Laura Maiello Kook, n. 476,casa

pelos seguintes fatos e fundamentos de direito:

I - DOS FATOS.

Após ter recebido o ofício n. 898/2008, da Vara

do Trabalho de Itapetininga, por meio do qual foi envidada uma

cópia da sentença proferida nos autos da RT n. 183-2007-1, em

trâmite naquelp. Vara, na. qual ficou constatado que a empresa CÉU

AZULALIMENTOSLTDA. manipula informações lançadas nos cartões de

ponto de seus empregados e abusa de seu poder diretivo,

notadamente quanto à aplicação de "j ustas causas", instaurou-se o

procedimento. preparatório de inquérito civii n.
-'

000191.20{)9.15.008~8.

No decorrer da investigação, a Vara' do Trabalho
de. Itapetininga novamente oficiou à Procuradoria do Trabalho

noticiando a possível existência de terceirização ilícita, uma vez

que tomou conhecimento de que várias empresas prestavam serviços

para a CÉU AZUL ALIMENTOSLTDA., sendo que todas .elas teriam'
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coincidentes, localizando-se dentro de uma mesma área onde
iniçiado suas atividades em datas muito próximas ou até

possivelmente também se encontraria instalada a própria CÉU AZUL
ALIMENTOS LTDA.

Designada ,audiência para oitiva dos
.representantes da CÉU AZUL ALIMENTOS LTDA., esta celebrou o Termo

de Compromisso n. 6386, por meio do qual, dentre outras
obrigações, comprometeu-se a consignar em registro mecânico,
manual ou sistema eletrçmico, os horários de' entrada, saída e
período
(cláusula

de repouso
primeira) .

efetivamente praticados pelos empreQados

O Termo de Compromisso, no entanto, não abrangeu
as terceirizações de atividádes e as ."justas causas" aplicadas.

Quanto às "justas causas-fl," importante
transcrever trecho da fundamentação do acórdão proferido no
processo TRT n. 00065-2007-041~15-00-3, já transitado em julgado,
para se t~r exata noção do que aconteceu:

" (...) Consta da exordial (os feitos foram
apensados f.22) que após' ter sido noticiado
que os salários e a natalina não seriam pagos
devido à perda de contrato com fornecedores, e
por orientação dos encarregados, os reclamantes
se reuniram para buscar uma solução, do. que se
teria utiliúldo a émpresa como mote para a
dispensa justa em massa.
Na defesa, a reclamada invoca ato de
insubordinação e prejuízo econômico, pois sendo
perecíveis. seus. produtos, a recusa dos autores
em trabalhar, sem qualquer justificativa,
implicou em perda patrimonial (f.120/l29).
No' depoimento pessoal dos reclamantes sr. André
e sr. Edvaldo, foi informado que após a
informação de que não havia previsão para o
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pagamento do 13o salário, o sr. Carli tos,
funcionário da ré, informou aos 'empregados que
estavam no pátio (em torno de cem pessoas), que
não havia frango para apate e que deveriam
retornar para suas casas' e aguardar aviso da
empresa, mas, que foram dispensados por justa
causa (f.~15/1i6).
De ,sua vez, \a reclamada alegou que. no dia
20/12/2006 havia uma "multidão" de funcionários
qUe se recusou a trabalhar e após o jantar que
foi liberado para não haver tumulto, não mais'
trabalharam' e no: dia seguinte, ainda no 6nibus,
foram dispensados por justa causa (f. 116/117) .
Entretanto, conforme o depoimento da testemunha
da reclamada '(f.1441/1443) não houve tumulto,
porque os funcionários do turno das 15hs.50min.
se recusaram a entrar diante do atraso do
pagamento do 130 'salário, mas houve uma conversa
(grifo) de' trinta minutos, após o. que o grupo
foi liberado 'e 'não houve qualquer tumulto ou
violência' (f.1442).
Apes~r de não ter sido confirmada a procedência
do suposto atraso da natalina, até porque a
testemunha declarou .que a verba foi depositada
em sua conta corrente no dia 20/12, mas tendo em
vista que os fatos ocorreram à vésperas das
festas de final do an9, e ainda a ausência de
violência ou perturbação acirrada da ordem na
empresa, a dispensa justa foi ato de rigor
excessivo da reclamada.
Além disso, conforme muito bem analisado na r.
sentença, a reclamada utilizou-se do ocorrido
para, deforma dissim\llada, dispensar os
empregadospor justo motivo.
Primeiro, porque após - a paralisação houve
supressão do segundo turno, 'conforme informado
pela testemunha da ré, já que no dia seguinte,
21 de dezembro, passou a ter apenas o turno da
, manhã, 'que é o horário do turno que prevaí.ece
ate 'hoje; que anteriormente, no t~rno da manhã
existia cerca de 250 funcionários, após as
ocorrências do dia 20, não houve a contratação
de novos empr.egados, já. que passou a existir
apenas umturno' (f.1442 - in fine) .
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Portanto, como houve redução da produção, ao
contrário do afirmado pela reclamada, e não
tendo sido próvado o prejuizo econômico por
perda de pereciveis, fica mantido o entendimento
sentencial de que a empresa se utilizou de
expediente ilicitopara dispensar parte de seus
empregados, do mesmo t~rn9, mediante o
forjamento de falta grave.
Sendo assim, detectada a malignidade da
acionada, fica mantida sentença, que afastou a
dispensa por justo motivo' e deferiu as verbas
decorrentes da di~pensa sem justa causa e a
aplicação das penalidadés legais por litigância
de má-fé." (negritei)

•

o TRT da 15" Região, no entanto, no mesmo

acórdão, excluiu da condenação a indenização pelos danos morai,s

sob o fundamento de que não houve provaempregados,pelos

tenhaque

sofridos

de

peticionou nos

houve abuso

"havido noticiário, 'dirigido, especificamente, aos'
empregados, procurando qua1ificá-los como insubordinados".

i
Quase três anos após o episódio, a empresa

autos do procedimento preparatório aduzindo que não

do poder discipli.nar r mesmo porque, segundo seu
entendimento, no dia seguinte à intervenç,ão do sindicato da

categoria representante' dos empregados ela se prop6s a negociar, '0

que teria acontecido com "praticamente 70% (setenta por cento) dos

demitidos" (protocolo n. 001184, de 20/08/2009) .

com ação

devida e

Além disso, sustenta que o sindicato ingressou

coletiva pleiteando a ind.enização Coletiva que achava

a empresa negociou com aqueles que "por ventura
concordaram com a proposta feita a cada. um". . .'

Ao final, alega que a partir desse episódio não
houve maj s nada semelhante, tendo, inclusive, diminuído o núme:r;-o
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de reclamações trabalhistas em que figura como reclamada.

A conduta da empresa CÉU AZUL ALIMENTOS LTDA.,
por todos os ângulos que se a analise, foi reprovável.

aEMBRAERdacaso, emblemáticodo

pecha da "justa causa" e, pior do que
irregularidade alguma praticada pelos

Depois
jurisprudê.ncia trabalhista não mais admite 'dispensas coletivas
levadas a efeito de forma unilateraP. O que" se dizer, então, de
dispensas coletivas com a
isso, quando não houve
empregados...

É evidente que o ordenamento
trabalhista, que protege o" trabalho e a dignidade
interess-'lseconômicos sem limites, não dá guarida

'Isso, no entanto, não impede que CÉU AZUL
ALIMENTOS LTDA. responda novamente por aqueles atos, não só porque
como ela própria reconheceu, não foram todos os empregados

'-"'prejudicados que ingressaram com reclamações; existindo, assim,
prejudicados sem ressarcimento, mas, principalmente, porque seus
atos atingiram não, apenas a esfera individual de cada empregado,
mas também a esfera coletiva de toda a.comunidade.

Os pedidos, neste tocante, referentes ao dano
social e às "justas causas" aplicadas, serão formulados mais

I Aliás, nos tennos do inciso I, do artigo 70, da Constituição da República, nenhuma dispensa, coletiva ou individua
pode se ar de fonna arbitrária oU sem justo motivo,
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adiante.

Passa-se, a partir de agora, a analisar a
questão da terceirização.

,
Neste tema, após ampla investigação, não resta

dúvidas de que as rés se utilizam da intermediação de mão-de~obra,
e a: f9zem há.muito tempo. Senão vejamos.

Em diligência realizada em ag.osto de 2010 no
estabelecimento da CÉU AZUL ALIMENTOS LTDA. loq>lizaqo. em

Sorocaba, na Rua Laura Meiello Kook, n. 476, além dos empregados

da CÉU AZtJL, foram encontrados empregaclos das seguintes empresas:

- SERRANACOMERCIOE ABATELTDA. EPP;

- MULTI COMÉRCIOE ABATELTDA. EPP;.

- MERCANTECOMÉRCIOE ABATELTDA. EPP;

- CARIJO COMÉRCIOE ABATELTDA. EPP;
- SÃO LUCAS COMÉRCIO E ABAT,E LTDA. EPP;

- COMERCIAL ROGIL LTDA.' EPP;

- CRIZEL COMERCIAL LTDA. EPP.

De .acordo com a Sra. -Sandra, gerente de recursos
humanos que acompanhou a diligência,

dava nos seguintes setores (vide
administrativos):

a prestação de

fls. 286/302
serviços se

dos autos

- 0li! empregados das empresas SERRANA, MULTI COMERCIO e
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prestam serviços no setor de corte e emb~lageml
•- os empregados da empresa,CARIJO prestam serviços na plataforma de

"frango vi vb" I,

- os empregados da empresa SÃO LUCAS Prestam serviços nos setores
de expedição e câmara frial

- os empregados da empesa COMERCIAL ROGIL. prestam serviços de
.limpeza e refeitóriOI

-,os empregados da empresa CRIZEL prestam serviços de manutenção.

Como pôde' ser constado durante a inspeção-, os
empregados dessas empresas trabalhavam em atividades relacionadas,
cOm a cadeia produtiva da CÉU AZUL ALIMENTOS LTDA., muitos deles

Iexercendo funções que também eram desempenhada,s por empregados da
CÉU AZUL ALIMENTOS LTDA.

É verdade que após o início da .atuação do MPT a
CÉU AZUL' ALIMENTOS LTDA. rescinqiu algum 'dos contratos de
prestação de serviços , As seguintes empresas deixaram ,de fornecer
mão-de-obra 'para o estabelecimento da CÉU AZUL locàlizado em
Sorocaba:

- SERRANA COMERCIO E ABATE LTDA. EPP -'contrato
rescindido em 10/09/20101

- MULTI COMÉRCIO E ABATE LTDA" EPP - contrato
rescinqido em lP/10/20101

- MERCANTE COMÉRCIO E ABATE LTDA. EPP - contrato
rescindido em 10/11/20101

9
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- CARIJO COMÉRCIOE ABATELTDA. EPP, contrato.
res~indido em 10/12/~010.

Acontece que mesmo com essas rescisões, ainda

existe um número ~levado de empregados trabalhando de forma

intermediada. Assim, segundo dad~s da própria cEU AzUL ALIMENTOS

LTDA," em' abril de 2011, existiam. 401' (quatr,:,centos e Um)

empregados por ela registrados e 172 (cento e setenta e dois)

empregados registrados por empresas de intermediação de mão-de-

obra .(61 pela SÃO LUCAS, 79 pela COMERCIALROGIL e '32 pela

CRIZEL) •

Segundo consta de fo:r:ma genérica nos ,contratos

firmados com essas empresas seus ol;:>jetos consistiriam "na'

prestação de serviços no abate de aves". Evidentemente -que isso

não indica nada. Da mesma fõrma, o cálculo do valor a.ser pago a

essas empresas, de R$ 0,01 (uméentavo) por 'f;rango abatido," também

deixa claro a'falta de especialização das empresas contratadas.
I

Analisando-se, contudo, as funções desempenhadas

pE!lOS' empregados, fica fácil perceber a intermediação de mão-de-

obra~ Vide, nesse sentido, as seguintes funções desempenhadas por
. ~ -trabalhadores daqu~las empresas no estabelecimento da CÉU.AZUL:

- SÃO LUCAS COMERCIO E ABATE LTDA. EPP (retalhador de
:.:

frango,

armazenista, estoquista, paleteiro, auxiliar de limpeza, auxiliar

op. de túnel, aux. de expedição, operador de empilhadeira,

operador de caixa, auxiliar de expedição, expedidor sênior,

mecãnico de manutenção, aux. contr. qualidade, operador de máquina

~I, 6p!rador de ~ranspaleteira, expedidor, manobrista, etc.);'

10
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- OOMBRCIALROGIL LTDÀ. EPP (auxiliar de limpeza, cozinheiro, aux.
cozinha, encarregado,
abatedor, balconista,
administrativo, alim.
PI,' analista de rede
dep. financeiro,

assisto dep. pessoal, agente 'de inspeção,
operador de caixá, aux. tec. segurança, aux.
linha de produção, desenvolvedor de sistemas
JR, ~ oficial de cozinha, comprador,. aux.

aux. tratamento
aux.

de
de inspeção, montador de
efluentes I, analista

caixas,
,contr.

jardineiro,
qualidade,

operador microinformática JT., motorista, supervisor de seção,
analista de laboratório 111, assistente de logística, coord. prog.
qualidade, designer grafico, gestor ambiental, ate'ndenteetc.)';

- CRIZEL COMERCIÀL LTDA. EPP (eletricista, supervisor de seção,
lider de setor,;serralheiroB, almoxarife, mecânico de manutenção,
aux. almoxarife, operador de máquinas, operador de caldeira,
mecâni~o fabricação, assistente de almoxarifado, soldador,
enrolador de motor, pintor jateador, etc.).

,Várias dessas funções também são ,des~mpenhadas
por empregados registrados pela CÉU AZUL, o que deixa claro a
intermediação de mão-de-obra e a falta de especialização que
justificasse a ~ontratação daquelas empresas. Citam-se as
seguintes funções que também são desempenhadas por empregados
registrado~'pela ctu AZUL: retalhádor de frango, paleteiro, aux.
de ,limpez,a, armazenista, alim. linha de produção" aux. dep.
Financeiro, motorista, montador de caixas, aux. -almoxarife, aux.
ee ,inspeção, analista' 'contr. qualidade, embalador, estoquista,
etc.

Designada audiência para tentativa de solucionar
essa grave questão, os representantes da empresa solicitaram um
prazo de dois anos, o que, por motivos óbvios, não foi aceito.

Antes dessa ação ser ajuizada,

11
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inspeção na empresa, em maio de 2011, desta vez no estabelecimento

localizado em Itapetininga: Nele,' infelizmente, a situação estava

pior, mesmo com as rescisões dos contratatos de prestação de

serviços anteriormente firmados com as empresas NIERO COMERCIAL

LTDA. EPP, COMERCIALPA~CORLTDA. EPP, GIOMARCOMERCIALLTDA. EPP,

COMERCIALALFEMES LTDA. EPP, NISARC COMERCIALLTDA. EPP, LIVARONI

COMERCIALLTDA. EPP, ELIEDO COMERCIALLTDA. EPP, ODATIMCOMERCIAL

LTDA. EPP e MASSIL COMERCIALLTDA. EPP.

Segundo dados da propria CÉU AZUL ALIMENTOS

LTDA., em abril de. 2011, no estabelecimento localizado em

Itapetininga existiam 954 (novecentos e cinquenta e quatro)

empregados por ela registrados e 413 (quatrocentos e treze)

emp"regados registrados por empresas. de intermediação de mão-de-

obra (64 pela COMERCIALDALROBLTDA. EPP, 61 pela COMERCIALCOMARC

LTDA. EPP, 89 pela CbMERéIAL OLITON LTDA. EPP, 87 pela TONUZA

COMERCIALLTDA. EPP, 47 pela COMERCIALMARANT'LTDA. EPP e 65 pela

COMERCIALRONALFLTDA. EPP).

O objeto desse-s contratos, como os anteriores,-

consiste "na prestação de serviços no abate de aves". Da mesma

forma, o çálculo do valor' a ser pago a essas empresas, de; R$ 0,01

(um centavo) por frango abatido, também deixa claro a falta de

especialização das empresas contratadas.

Analisando-se. as funções desempenhadas pelos
,

empregados fica fácil perceber. a intermediação de mão-de-obra.

Vide, nesse sentido, as seguintes funções desempenhadas por. .
empregados registrados pelas empresas intermediadorás de mão-de-

obra:

12
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- OONBRCXALDALROB LTDA. EPP (auxiliar de produção, aUX. C~zinha,
po~teiro, aux. eletricista,
almoxarife, etc.);

assist; depto. fiscal, aux.

-COIIBRCIAL CClMl\RC LTDA. EPP (auxiliar de produção, técnico de

informática, analista contr. qua~idade, aux. cozinha, operador de

ca,ldeira, c>peradorde máquinas I, ~ of. de eletricista, auxi'liar
de expedição, etc.); ,

- COIWkCIAL OLITON LTDA. EPP (auxiliar de limpeza, auxiliar de

de transpaleteira,

I, ~ of. operador

expedição, operador de túnel, expedidor, op.

op. de empilhadeira, mecânico de (llanutenção,
'máq., aux.' de almoxarife, etc.);

JI,

assistente

de pragas,

estruturainfradeanalistaqUalidade,

- !OHUZA CONBRCIAL LTDA. EPP (eletricista 111, auxiliar do S.I.F.,

almoxarife,mecânico de manutenção I, auxiliar de manutenção,

expedidor, eletricista IV, líder jardinagem, motorista,

mecânico industrial, aux. de conroleadministrativo,

analista contr.

eletricista líder, aux. tec. segurançp, etc.);

- COMERCIAL ~ LTDA. EPP (auxiliar de produção FR, operador de

maquina secadora, •auxiliar de produção, operador de túnel,

operador qe painel, mecânico de' manutenção I, ,operador de máquinas

r, borracheiro, pintor industrial, analista de laboratório,
,motorista, tratorista, etc.);

- CONBRCIAL RONALF LTDA. EPP (aúxiliar de produção, aux; cozinha,

cozinheiro, ~ of. de eletricista, op. de t-ranspaleteira, auxiliar
de limpeza, etc.)"

I

Várias dessas funções também' são

13
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por empregados registrados pela CÉU AZUL, o CJ:uedeixa claro a
intermediação de mão-de-obra e a falta de especialização que
justificasse a contratação daquelas .empresas. Citam-se as
seguintes funções, também .desempenhadas por empregados registrados
pela CÉU AZUL ALIMENTOS LTDA.: auxiliar de.produção, auxiliar de
li~za, mecãnicode'manutenção, auxiliar de eletricista, auxiliar
de almoxarife,etc.

maioria dos empregados não são
nesse sentido, o relatório de

Diante do elevado número de trabalhadores
intermediados, em álguns'setores a
registrados pela CÉU AZUL. Vide,
'inspeção, fls. 2:

"EXPEDIÇAo (fotos 02 e 03)
Nesse setor, que inclui o carregamento e Cãmara
Fria, ficam os produtos já acabados.
Em relação.ao setor'.de.expedição, o Sr. Márcio
-prestou as seguintes informações: que o
trabalho é realizado em dois turnos; que .no l0
turno (dia) laboram 49 empregados e no 2° turno
(noite) 20 empregados; que destes 49
empregados, 19 pertencem ao quadro de
empregados. da Céu Azul enquanto os outros 30
são de empresas terceirizadas; que todos os
empregados, sejam eles da Céu Azulou das
terceirizadas, exercem a mesma função (...)

Em alguns casos, todos os empregados são de. , .empresas intermediadoras:

14

Na Cãmara Fria _(fotos 04 e 05), cuja
temperatura era de -24°, constatou-se que havia
apenas o trabalhador chamado ~ésar Augusto
Machado, que desempenha a função de operador dei

/
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empilhadeira e é empregado .da empresa Comercial
'Oliton Ltda. EPP (terceirizada).

, '
Em rela~ão à Câmara Fria, o Sr. Márcio prestou
às seguintes informações: que a única atividade
exercida no lcicalé a de empilhamento e para
tal é' utilizada uma máquina empilhadeira; que
não há operadores de empilhadeira empregados da
Céu Azul; que S tral;>alho é realizado êm dois
turnos (..,).

Importante notar, também, que muitas das

atividades atualmente desenvolvidas pelas empresas intermediadoras'

em um passado não muito distante eram desempenhadas por

trabalhadores. registradas pela própr,ia CÉU AZUL ALIMENTOSLTDA.

Vide, misse sentido, o depoimento do Sr. Gentil' Izidoro' Vieira

colhido na ocasião da inspeção:

"O Sr. Gentil Izidoro Vieira, às perguntas do
Procurador, respondeu: que exerce a' função de
,cozinheiro 11; que, atualmente, é empregado da
empresa Comercial. Ronalf Ltda. El?l?
(terceirizada), mas que até a data de 03/08/2008
era empregado da Céu Azul; para a qual foi
admitido em 12/05/2004." (fls. 5 do relatório de
diligência) '-

Não é por outro motivo que todas as empresas

teiceirizadas foram constituídas praticamente na mesma época

'(,ent,re fevereiro e outubro de 2007), -localizam-se no mesmo local

(R. Laura Maiello Kook, em Sorocaba) e possuem, sem exceção, o

mesmo capital. social (R$ '10.000,00). Vide, na tabela seguinte,

tais informações de forma individualizada:

(

15
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SÓCIOS

sao Lucas
Comércio e
Abate Ltda
EPP

Crizel
Comer'cial
Ltdao EPP

Serrana
Comercio e
Abate Ltda.
EPP

LOCALIZAÇÃO I INícIO DA CAPIThE'r~=,~~
R. Laura Maiello 02/02/07 R$ 10.000,00 Adão Rosa Vieira,
Kook, 476, casa . Marcos Roberto Luvisotto

01, soro~a~a/s.:_~ L----- I
R. Laura Maiello i 01/OS/07 R$ 10, OODi OD José Ricardo Tomazela
K90k, 47.6,' casa' . (r-es'ídente em Sorocaba);
02, Sorocaba/SP Robe~to Claro da Rosa
./ (residente em Salt'O de

i Pira- pora/SP) .. .. +-. ...--. 'O-- .- _.- 1--.._..__.. .__ ._. _
R. Laura Maiello 02/04/07 R$ 10,000,00 Adriana Cristina Vieira
Kook, 476, casa ; de -Camargo (residente em
02, Sorocaba/SP Laranjal Paulista/SP);

Paulo Rogério 'Alfredo
(residente em Conchas/SP)

Nogueira
Laranjal

....•.- - -----:-----~

(res.. em

Edegar Alves Lima (res,
em Laranjal Paulista/SP);
Marcelo Pereira (res. em
Pereiras/SP)

10,000,00 Antonio Domingues de

I

Oliveira Junior (res o em
Conchas/SP);
Paulo Rogério. Nunes da
Silva Ires, em Laran-jal
~aulista)

02/04/07 R$ 100000,00.
. .

- -_.

26/0Ú07 'R$ 10,000,00

-~-----_.
02/04/07 R$

R. Laura Maiello
Kook, 476, casa
01, SorocabalSP'

R. Laura Maiello
Kook," 37S,
Sorocaba/SP

Daniel Conto
Pereiras) ;
Sandro José
(res. em

i Paulista/SP)

Ro Laura Maiell; -Cll/OslO7' i$io, OOO~00 Carlos Roberto Jommertz
Kook, 476, casa (res. em Sorocaba);'
01, Sorocaba/SP :1 Dalves Vinicius Medeiros

(res. em Sorocaba)
R. Laura Maiello 01/OS/07 R$ 10.000,00 ~Michel~- MacW"(re;:-'-;';;
Kook, 476, casa -" Sorocaba);
01, Sorocaba/SP' < Tiago Cordeiro Rafael

I (reso em Sorocaba)

R. Laura Maiellof 1/0S/071R$'-:1'0 o000,00 Joãp Marc.eio de Oliveira
Kook, 476, casa '" ,,(res, em Itapetinin-ga); .
Dl, Sorocaba/SP _ I I Lui:z Carlos. Tonussi (res.

. I . em Sorocaba) , .
Ro Laura M~-;'~íiol 01iÓS'/071IÚ 10,000 :00 Fábi-;.--"B~;:;~ton' (re~:-~
Kook, 476, caS

J
Sorocaba);

02, Sorocaba/SP , Helio Mauro de Souza
I (res, em Itapetl'nlnga)

R, Laura Mai~llo :3-0'~0~~?_lR$"io_,ooo,.o~'~t~nio Cesar Pereira da

---"-_ ..~- -----.-..... - 1

Ro Laura Maiello I

Kook, 115,
SOI'ocaba/SP

Multi
CoDiércio e
Abate Ltda.
EPP:

Mercante
CoDiércio e
Abate Ltda.

Carijo
Comercio e
Aba.te Ltda o
EPP.

C~rcial
Dal~ob
Ltda. EPP

Comercial
eoriac
Ltda.. EPP

Comércial
Oliton
Ltda. EPP

Comercil

Tonuza
Comercial
Ltda. EPP

16
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I IRocha (res~ em Pereiras);'

. I F"iancisco Carlos Martini
(res. em Laranjal-l- Paulista)

1/08/07 IR$ 10,000,00 ICarmen Tereza Alfredo
I ~res. em Itapetinin-ga);

.1 Ronnie Jefferson MA(res.

I;õ7i071R$10 .-ao~,00 ::n::~:ca~::ni (res. em
ILaranjal Paulista).~I' IROge!,.io . Chagas Maciel

(res. em ~ LaranJal
,Paulista) . I

.).- .- '. ------,~ --.,,---------- -------j
1/07/07 IR$ 10.000,00jJaime Cortez Junior (res.

i em Conchas);
Rafael" Gonçalves Pasin
(res. . em Laranj aI
Paulistà)

1/08 /.aijR.$ --iCl:'à'oo,00Marli Nao-m~i-'--u-e-h-a-r-a--(-r-e-s--1.
em Sórocaba);
Pa'ul0 I 'Sergio. de Oliveira
Souaza (res. em Sorocaba)

liõ8';o7r~.$iO~000,00 Mi,;ael Messias (res. em
Sorocaba);
Renata Alfredo! Conto
(res. em Itapetininga)

1/08/07 R$10. 000:à'1A;;iSi;~;~~' (res. em
, Cabreuva);

Claudio Ma-rcio de
.. Oliv~{ra (res. em

i Itapetininga)
---j--.,------ --j .• _-- ----;.'-'---" -,._--_._-----~--

1/07/107 R.$10.000,00IGilbert.o Silva (residente
em Tietê/SP),

. IRoque' Domingues da Silva
j(reSidente ~ern Cesario

. Lange/SP)
---- .~--._-- .~------ . .J

Ma1."ant

'00'. ""0>"'1Ltda. EPP 01, Sorocaba/SP

Comercial R.- .Laura Ma~ello I O
Ronalf

EPP'
Kook" 476, casa

Ltda.
02, Sorocaba/SP . .-i._.

Niero R. Laura Maiellol O
Comercial K.ook, 118, casa~
Ltda. EPP 02, Sorocaba/SP I

Comercial R. Laura M~ieil;r O
Pascor Kook, 118, casa I
Ltda. EPP 01, Sorocaba/SP

!

GiOlllar ' ,. ",",", '" .-,,-~t'Comercial Kook, ~76, casa
Ltda. EPP 02, Sorocaba/SP

-- .J.
Camercial R. Laura' Maú,110 O
Alfemes . Kook, 476, casa
Ltda .. EPP 01, Sorocabq/SP

.

r

-- .
Nisarc R. Laura Maiello O
Comercial Kook, 476, casa
Ltda. EPP 02, Sorocaba/SP.

----
Comercial R. Dr. Armando
Roqil Ltda. Panuzio, 421,
EPP sala 01, .

Sorod,ba/SP

Em alguns casos, como se pode observar pela, I

análise da tabela anterior, algumas empresas foram constituídas e
começaram suas atividades no mesmo dia e no mesmo endereço que,
como constatado em diligência, fica ao lado do estabelecimento da
Céu. Azul em Sorocaba.

Vide, nesse sentido, o relatório de diligênci~:

17
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"Certificamos que,' nesta data, em cumprimento ao
r. Despacho de n. 274, dirigimo-nos à R. Laura
I1aielJo Kook, n. 476" no município de Sorocaba/
SP, com os seguintes objetivos: (a)
fotografarmos a ,fÇ3.chada do imóvel e, se
possível, seu interior; Cb) verificarmos a
existência de atividade empresarial no' local,
identificando as empresas lá sediadas e o ramo
comercial explorado.

Chegando ao local, por volta das 14h45min,
fotograframos-Ihe a, fachada, assim como o seu
interior (fotos 01/06).

Não percebemos movimentação alguma nas casas
localizadas ,nesse imóvel, no entanto,
verificamos que o mesmo tinha conexão com o
imóvel de n. 300, no qual está localizada a
empresa Céu Azul Alimentos (foto '07,24 e 25).

Dessa forma, na tentativa de descobrirmos a
correta relação entre os imóveis, bem como de
obtermos maiores informações, fomos à empresa
Céu Azul Alimentos; sendo que, no momento em que
começamos, a fotografar a sua' fachada (fotos
08/09), fomos abord~d6s por seus seguranças, os
quais nos, indagaram os motivos das fotografias.
Informados do, que se tratava, eles nos
encaminhar'am à Sra. Sandra Regina Martins,
gerente de R.H., e ao Dr. Pedro Roberto Del Bem
Júnior, a-dvogado, os' quai's, alegando não
saberem, não quiseram esclar~c~r a correta
relação entre a Céu Azul Alimentos e o imóvel
localizado no n. 476, dizendo-nos apenas que lá
estão sediadas as empresas mencionadas às fls.
56/63, as quais prestam serviços à Céu Azul, no
estabelecimento localizado em Itapetininga.
Informaram, 'ainda, que ,'o contador de todas elas
é o Sr. Domingos Polini Filho, o qual não se
encontrava lá naquele momento, por ser feriado
no município de' 'Conchas. "

A confusão é tão grande que até' mesmo as

18
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entrevistas de emprego das empresas intermediadoras são realizadas

dentro da própria Céu ,Azul. Vide, nesse sentido, o relatório da

inspeção realizada em Itapetininga:

" ( ... ) O Sr. .Danilo Alberto Nogueira, as
perguntas do Procurador" respondeu: que, desde
2008, é .empregado da' empresa Comercial Ronalf
Ltda. EPP (terceirizada);que sua entrevista de
admissão foi realizada nas flependências da
empresa Céu Azul; que ficou sabendo da
oportunidade de emprego por meio de conhecidos
que já trabalhavam dentro da Céu Azul."

A existência de intermediação de mão-de-obra na

empresa Céu Azul Alimentos Ltda. é evidente, mas, infelizmente,

não se r,eswne às atividades internas, abrangendo, também,

atividades desenvolvidas fora do estabelecimento empresarial.

Como se observa pelo contrato social da empresa,
o "". \'

algumas de suas filiais desenvolvem, dentre outras atividades, 9-

,

preparação de carnes de élves. Para tant? ela necessita,

inegavelmente, do produto, da carne de avê. Tanto isso é verdade

que algumas de suas filiais se dedicam exatamente à criação de

aves. Vide, por exemplo, aS,seguintes filiais:
,

"FILIAL N° 3 - estabelecida na Estrada Velha' São
Manoel Barra Bonita, s/no, 'Km 16, 'Bairro'
Rodrigues Alves, CEP 18650-000, no Município de
São Manoel, Estado de São Paulo, inscrita' no
CNPJ ,sob n° 58.852.518/0004-86; registrada na
Junta comercial do Estado' de São' Paulo sob n°
35901604690 em 12/04/1994" com as atividades de
CRIAÇÃO E COMÉRCIO D~' AVES;

, '.,
. ;."

(000 )
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F:IL:IAL N° 8 estabelecida na Rodovia Raposo
Tavares, s/no, Kn\176,8, Ba'rirrodo Pinhal, CEP
18200-000, no Município de Itapetininga, Estado
de São Paulo, inscrlta no CNPJ sob nO
58.852.518/0011-05; registrada na Junta
Comercíal do Estado de São Paulo sob nO
35902476792 em 18/10/2001, com as atividades de
CR:IAÇÃO E' COMÉRC:IO DE' AVES, FABR:ICAÇÃO DE
ALIMENTOS PARA AN:IMA:IS !\, IMPORTADORA DE
INGREDIENTES PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL;. /

FILIARL N° 9 - Estabelecida na Estrada Municipal
Estação de Pereiras, s/n°, Bairro Estação de
Pereiras, CEP 18580-000, nó Município de
Pereiras, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ
sob nO 58.852.518/0012-96; registrada na Junta
'Comercial_ do Estado de São Paulo sob nO
359022476814 em 18/10/2001, com as atividades de
CRIAÇAO E COMÉRCIO DE AVES E SUÍNOS, FABRICAÇÃO
DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS E IMPORTADORA DE
INGREDIENTES PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL." ( fI s.
183/195 dos autos administrativos)

Acontece que a Céu Azul Alimentos Ltda., da
mesma forma que faz com as atividades desenvolvidas dentro de seu
estabelecimento, também intermediou part~ da mão-de-obra utilizada
.na criação das aves que são por ela abatidas, o' que é feito por
meio da celebração de'"contratos de parceria".

Ainda que a c~iaçãode av~s não ~stivessedentro
daa atividades empresariais da Céu Azul, o qu~ não acontece, como
visto, ela não poderia transferir para outra pessoa a realização
desta atividade, uma vez que a mat~ria-prima de sua produção
exige, por motivos óbvios, um controle rigido de qualidade. Não há

, ,
CClIIIlO, pois, transferir tal atividade por meio da celebração de um

me~oUcontrato de parceria" ou contrato de compra e venda, eis que
há uma' profunda ingerência quanto ao próprio modo de

20
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Vide, nesse sentido, trecho colhido de consulta no site da Céu
.Azul Alimentos Ltda.2:

"Depois do .Incubatório, os pintainhos são
levados às granj as para concluir o período de
crescimento que é de aproximadamente 45 dias.
Àpós esse tempo, as aves estão prontas para o
abate.

Comcapacidade para alojar cerca de 10,5 milhões
de aves,' a Céu Azul Alimentos conta com granj as
próprias e também com parceiros, conhecidos como
~ntegrados, localizados no interior do estado de
São Paulo, que juntos, impulsionam a economi'il
das regiões onde estão instalados.

A empresa fornece aos integrados todas. as
orientaçÕes técnicas e veterinárias; além de
acompanhar periodicamente.' todo o processo de
alojamento,' para verificar o des.envolvimento e
bem-estar das aves.

Também são fornecidas aos parceiros todas as
vacinas e as ra'çõesda fabricaç'ão própria, pará
que as aves sejam criadas dentro das normas
sanitárias exigidas pelos diversos mercados."

c
Nos contratos firmados', várias são as cláusulas'

de ingerência:

" ( ... )

Cláusula
técnicos
quais' o
ainda o
.recebidas

5". Fica' assegurado .0

do AVICULTOR"a suas
planteI está alojado,
PARCEIRO a executar
dos mesmos.

livre acesso dos
instalações nas
comprometendo-se
as oriéntações

Cláusula 6°.
imediatamente

o PARCEIROse obriga
o . AVICULTOR-toda

a comunicar
e qualquer

~<htto:/Iwww.ceuazul.ind.br/index.php?pagina=institucional-granj as&postiÍm=340> Acesso em 13.07.2011.
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,

anormalidade que houver na criação do lote,
ficando também'proibida a permanênçia e,criação
de aves domésticas diferentes a estipulado neste
contrato, tais como patos, gansos, avestruz,
galos, galinhas, frango caipira etc.
( ... )

Cláusula 110• Fica terminantemente proibida a
visita de pessoas estranhas ao Local das
Granjas, pessoas, estas de outras Int-egradoras,
pessoas de outros estádos do Brasil, pessoas de
outros' Países, para que. haja' uma perfeita
criação, evitando com 'isso possíveit?,doença.se
epidemias, ficando ciente o Parceiro que caso
isso ocorra será 'de sua interira
responsabilidade."

habitam os contratos entre os ~parceiros" e a

Há,
utilização paralela
de cunho social que
Céu Azul Alimentos.

portanto,
da força de

a formação de uma
trabalho, tanto que há

autêntica
cláusulas

22

~( ... )

Cláusula 2". O PARCEIRO fornecerá nas
quantidades' 'necessárias e suficientes,

, ,tecnicamente recomendadas, os aviários, as
instalações, equipamentos, en,ergia elétrica,
água, material para cama e mão-de-obra adequada
para o alojamento dos pintainhos, ficando por
sua conta exclusiva, todas a~ obrigações
decorrentes das leis sociais e trabàlhistas, e
também todas as despesas com manutenção e reparo
dos aviários,'instalações e equipamentos. (...)
Cláusula 3". Os frangos criados serão retirados
exclusivamente peio AVJ;CULTOR,',ou por ela
indicada, na data e hora que se determinar. O
PARCEIRO devera suspender a ração 06 (seis)
horas antes do, carregamento. É de

' I
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responsabilidade do
pessoas para
frangos.u (grifei)

parceiro a contratação
o carregamento

de
dos

.'
A prática que vem sendo adotadas pelas empresas

frigoríficas Bra"sil'afora, 'que está refletida nestes autos, de se
contratar trabalhadores por meio de produtores rurais "parceirosu

ou "integ,rados", para que depois o resultado dess'e trabalho
(frangos) seja explorado por um'agrande indústria, tem,conseguido
a façanha de se permitir a exploração da produção rural sem o

•reconhecimento do vínculo empregatício, conforme várias decisões.
Esta prática, todavia, não encontra apoio em nossa legislação,
como se verá adiante.

" '

:n DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS .DA
INTERNr.DIAÇÃO DE .MÃO-DE-OBRA.

TERCEIRIZAÇÃO E, DA

A, expressão terceirização, por .si só, não diz
nada, ,significando, apenas, a entrega a "terceirou

• Em nosso meio
~presarial e cultural significa a 'intenção do empresário em
repassar 'a "terceirou sua posição
empregatícia (e consequentemente da
di~eítos trabalhistas).

de, empregador na relação
responsabilidade sobre os

23

Trata-se, na verdade, de prática administrativa
qu~ se instalou no modelo produtivo que se convencionQu chamar de
"toyotismou3, que nada mais é do que o modelo de produção adotado
3 É verdade q~ a terceirização, considerando-a como a entrega"a um "terceiro" de determinada atividade, não é um
, fenômeno recente. Vide, nesse selltido, relato de Robert Castel, que conta que na Europa, entre os séculos XVI e
xvm, praticava-se o ''putting-out system", sistema de subcontratação. onde o comerciante fornecia a lã, o tecido d,e
11ou o lI'.etal, e às vezes até as ferramentas,.a trabalhadores ha~itantes ~o meio rural, retomando estes o materit'
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'pela fábrica japonesa de automóveis, a Toyota, que, na verdade,

representa ummodo de pensar a produção.

Mundialmente, porém, essa prática administrativa'

não é desta forma denominada. Nos Estados Unidos é tratado como
"out-sourcing", na

"extériorisation", na
França por "sous-traitance" ou

Itália "subcontrattazione", e na Espanha

"sub-contratación". Todas essaB denominações, exceto a brasileira,

demonstram a existência de' .um contrato civil de entrega de

atividades a 'outra empresa.

Como~e nota, a terceirização não é um fenômeno

pertencente ao Direito do Trabalho. Não é nem mesmo um instituto

de Direito, 'pertencendo a outras áreas do conhecimento, como a

Economia e a Administração de Empresas.

Concei tualmente a terceirização é definida de

diversas formas. Livio Giosa' a conceitua como "um processo de

gestão pelo qual se repassam algumas ati vidades para terceiros,

com' os Cluais se estabêlece uma relação de parceria, ficando a

empresa concentrada apenas em tarefas essencialmente ligadas ao

negócio que atua". Ciro Pereira da SilvaS a entende como "a

transferência de atividades para fornecedores especializados,

detentores

atividade

de tecnologia

terceirizada

própria

como sua

e moderna, 'que

atividade-fim,

tenham esta

liberando a

tomadora para concentrar seus esforços gerenciais em ,seu negócio

principal, preservando e evoluindo em qualidade e produtividade,

reduzindo custos e gerando competitividade."

acabado 0It semi-acabado. (CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social, Petrópoli.: Editora \ózes, 1998,
p. 162-163). Contudo, somente após a formação do c~pitalismo e da adoção, em escala mundial, do modelo de
produção "toyotista" é que houve uma amplitude extraordinária de sua utilização. ,

4 GlOSA, Livio. Terceirização: uma abordagem estratégica, São Paulo: ed. Pioneira, 1997,5' edição, p. 14, I
, SIDO\,Gro ••••• da' ""';m ,-o :m"""" mm#,= "" "mo"". C,. "". '. !O'h
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A terceirização apresenta:-se, assim, como uma
,técnica administrativa, que provoca o enxugamento da grande

empresa, transferindo parte de seus serviços para outras empresas.

Argumenta-se que a terceirização permite à
empresa preocupar-se mais intensamente com as atividades que

constituem o objetivo central de seu empreendimento. Esta' técnica

transformou-se em uma realidade incontestável por todo o mundo do

trabalho, desafiando os estudiosos do Direito do Trabalho a

en~ontrar uma fórmula jurídica para sua regulação.

Para conferir um padrão jurídico ao fenômeno da

descentralização dó trabalho, o egrégio TST editou o Enunciado n0

331, posteriormente denominado Súmula nO 331, pela qual se passou

a considerar lícita a terceirização, com a limitação de que esta

nãQ' atinja' a atividade-f'im da ,empresa, preservando, ainda, uma

responsabilidade subsidiária da empresa tomadora dos 'serviços.

Dentro do modelo jurídico brasileiro atual,
ditado pela Súmula nO 331, do TST, portanto, uma empresa pode

oferecer mão-de-obra a outra empresa para executar serviços no

âmbito da primeira, desde que estes serviços não se vinculem à

atividade-fim daquela que c-ontrata a mão-de-obra e ,desde que não

haja subordinação direta dos trabalhadores à empresa tomadora.

Além disso, no caso de não-pagamento dos créditos trabalhistas

desses trabalhadores por parte da empresa prestadora, a tomadora

será condiderada responsável, subsidiariamente, na obrigação de
adiillplir tais créditos.

vezes nijo,partiu-se de um pressuposto muitas

o critério jurídico adotado, no entanto, não é

preciso e, pior, faz letra mÇlrta do que está disposto, no artigo

2°." da CLT. Primeiro porque, para diferenciar a terceirização
ilicita da ilícita,

,
I
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demonstrável, qual seja, a diferença entre atividade-fim e,
atividaqe-meio. É plenamente inseguro tentar definir o que vem a
ser uma e outra. O serviço .de limpeza, por exemplo, normalmente
apontado como atividade-meio, em se tratando da Céu Azul Alimentos
Ltda., cujas atividades necessitam .de um rígido controle
sanitário, seria réalmente uma at~vidade-meio?

O mais grave é que a definição jurídica,
estabelecida na Súmula nO 331, do TST, afastou-se da própria
.realidade produtiva. Em outras palavras, a Súmula n° 331, sob o
pretexto de regular o fenômeno da terceirização, acabou
legalizando a mera intermediação de mão-de-obra, que era
considerada ilícita no Brasil, conforme orientação que se continha
no Enunciado n° 256, do TST.

A terceirização trata, como visto, de técnica
administrativa para possibilitar a especialização dos serviços
empresariais. No entanto, a Súmula.nO 331, do TST, não vincula a.
legalidade da terceirização a qualquer especialização. Isto tem
permitido, concretamente, que empresas de mera prestação de
serviços sejam constituídas. Empresas estàs sem qualquer
finalida<:le empresarial específica e, ainda, sem idoneidade
econômica. I

O padrão jurídico criado desvinculou~se da
função histórica do Direito do Trabalho, que é. o da proteção do
trabalhador. A' perspectiva da Súmula foi apenas a do
empreendimento empresarial, permitindo que a terceirização, a
qual, em tese, se apresentava como método de eficiência. da
produção, passasse a ser utilizapa como técnica de piecarização
das condições de trabalho.

Aliás, a idéia de precarização é da

26



MINISTÉRIO PÚBLICO DAUNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 15"REGIÃO
Procuràdoria do Trabalho no Municfpio de SorocabalSP

I

deempresasdasformaçãodeexperiênciasAs

para outras empresas (tática que inviabilizava odos créditos trabalhistas, pela dificuldade dedo ,real 'empregador, 'reforçado pela ausência de

lógica da terceirização, pois, como explica Márcio Túlio Viana', as
empresas prestadoras de serviço, para garantirem sua condição,
porque não têm condições de automatizar sua produção, acabam sendo
forçadas a precarizar' as relações de trabalho, para que, com a
diminuição do' custo da obra, ofereçam seus serviços a um preço
mais acessível" ganhando, assim, a concorrência perante outras
empresas prestadoras de serviço. Vários são os exemplos desta

prestação de serviços, no Brasil, demonstram que aquela pessoa que
àntes se identificava como o "gato", ou seja, aquele que angariava
trabalhadores
adimplemento
identificação

idoneidade econômicà do "gato"), foi, cOlpo um passe de mágica,
transforMado em "empresário", tItular de empresas de prestação de
servi.ços.

.precarízação.

de produção" , nos termos em que foi regulada pela 'Súmula 'n° 331,,do TST, significou uma. eSpécie de "legalização" da redução dossalários e da piora das condições de trabalho dos empregados '.Ostral;>alhadores deixam de ser considerados empregados das empresas

Legalizou-se a prática, mas não se-alterou o seu
efeito principal: o desmantelalpento da ordem jurídica p'rotetiva do
trabalhador. Em concreto, a terceirização, esta "técnica moderna

.como empregados da empreSa que fornece a. mão-de-obra, com óbvia
redução dos salários que lhes eram pagos e nova redução cada vez
que se altera a empresa prestadàra dos .serviços, sem que haja,

,em que há a efetiva execução dos serviços e passam a ser.tratados

6 MWâo T6Iio Vian.. afirma que, do ponto de vista das empresas, a terceirização apresenta vantagens: redução de custos, crescimento de lucros.
ingresso rápido c simples de mJo..de-obra, elevação da produtividade com a concentração de forças no foco principaJ de atividade. Contudo, adverte
QIIt, ,... 6S trabalhadores., comporta a técnica imensa gama de desvantagens: redução de postos de trabalho, aumento da carga de subordinação,
dc:stntiçIo do scntiIIlento de classe, degadação de condições de higiene e segurança e redução de valores salariais. (Fraude ã Lei em Tempos dr-
Crise. In: _do Trllntna/Regionaldo Trobalhoda 9"Região, v. 21, p. 61-70.jul./dez. 1996). I
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concretamente, solução de continuidade dos serviços executados
pelos trabalhadores.

o feixe de fornecimento de mão-de-obra entre
empresas, aliás, parece não ter fim: o fenômeno da terceirização
já se transformou ,em quarteirização e algumas vozes já começam a
sustentar a necessidade de se extrair o limite fixado na Súmula nO
331, para fins de permitir o oferecimento de mão-de-obra em todo
tipo de atividade (o que, aliás, já é feito pela Céu Azul
Alimentos Ltda.).

Sob o prisma da realidade judiciária, percebe-
se, facilmente, o quanto a terceirização tem contribuído para
dificultar, na prática, a identificação do real empregador daquele
que procura a Justiça para resgatar um pouco da dignidade perdida
aQ percebér que prestou serviços e não sabe sequer de quem cODrar
seus direitos. A Justiça do' Trabalho que tradicionalmente Ja se
podia identiticar como a Justiça do ex-empregado, dada a razoável
incidência desta situação, passou a Ser a J~stiça do ex-empregado
de alguém, só não se sabe quem...

Aliás, este alguém, em geral, depois de algum
tempo de atuação na realidade social, e quando' seus contratos de

,
prestação de serviços não mais se renovam, começa a não mais
comparecer às audiências e some, provocando, em geral, adiamento
das audiências, para que se tente a sua loca1ização, e não'raras
vezes a tentativa acaba se revertendo em citação por edital.

Quando tudo dá certo, ou seja, a empresa
prestàdora comparece junto à empresa tomadora (isto quando não se
aCUlllulampretensões em face de mais de uma tomadora, que teriam se
utilizado de forma Subseqüente dos trabalhos do reclamante, em
face de contrato com a mesma empresa prestadora, instaurando-se ~
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verdadeiro tumulto processua;I.)e o juiz consegue ultrapass.ar as
mil e uma preliminares de .mérito apresentadas pelas empresas
tomadoras, preliminares estas que se repetem nas defesas das
empresas prestadoras, profere-se decisão condenatória, com

. .
declaração da responsaJoilidade "subsidiária" da "mpresa tomadora.
Na fase de execução, que é a mais complexa, para fins de real
efetivação dos direitos declarados judicialmente, inicia-se com a
tentativa de executar bens da empresa prestadora (o que pode levar
tempo razoável), para, somente no caso de não ser esta eficaz,.,

buscarem-se bens da empresa tomadora com nova citação, etc.

Não bastassem essas dificuldades jurídicas e
econômicas, o fenômeno da terceirização tem sérvido para alijar o
trabalhanor ainda mais dos meios de produção. Sua integração
social, que antes se imaginava pelo exercício .detrapalho, hoje, é
impensável. O trabalhador terceirizado não se insere no contexto
da empresa tomadora; é sempre deixado meio de lado, para que não
se diga que houve subordinação direta entre a tomadora dos
serviços e o trabalhador.

Há, alnda, outro efeito pouco avaliado, mas
intensamente perverso que é o da irresponsabilidade concreta
quanto à proteção do ambiente de trabalho. Os trabalhadores
terceirizados, não se integrando a eIPAs e não tendo representação
sindical no ambiente de trabalho, subordil)am-se a trabalhar nas
condições que lhe são apresentadas, sem qualquer possibilidade de
rejeição institucional. O ambiente do trabalho, desse modo, é

relegado a segundo plano, gerando aumento sensível de doenças
profissionais. Essa foi a realidade criada, ou pelo menos
incentivada, pela Súmula n° 331 do TST, razão -pela qual torna-se
urgente repensá-la para que ela possa, ao mesmo tempo, proteger o
trabalhadores, sem negar a realidade do fenômeno da terceirização.
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de serviços, não assúme qualquer risco econômico
produção, daí porque, segundo a definição legal, não
considerado empregador. A vinculação da figura do
ao risco da atividade .econ,ômicatem, sentido porque é

gerindo .a, produção, possui 6s bens corpóreos e

prestação
atinente à
pode ser
eIilIpre<:{ador
este que,

Em verdade, a Súmula n° 331, do TST, ao dar
guarida à reivindicação da economia, no que tange à necessidade da
implementação da terceirização, fez letra morta do art. 2° da CLT,
segundo o qual foi consagrado que se considera empregador a
"eIilIp.resaNque assume os riscos da atividade econômica'. Ora, quem
se insere no contexto proputivo de outrem, com a mera prestação de
-serviços, seja de forma pessoal, seja na forma de uma empresa de

incorpóreos necessários à consecução dos fins empresariais. Estes
bens, por sua vez, ao mesmo tempo, possibilitam a satisfação do,
fim emp~esarial e constituem-se 'como. os .garantes naturais do
passivo trabalhista que é gerado. Uma terceirização, ou seja, a.
transferência de atividade que é in~spensável à realização
.-presarial, de forma permanente, seja ela. considerada meio OÚ

fia, nio pode, simplesmente, se transferir a terceiro, sem que se
aplique a tal neg6cio juridico a regra de definição do empregador
fi~.da no art. 2°, da CLT, isto é, a consideração de que,aquele
que se utiliza de trábalhador' subordinado e que assume os riscos
da ativiqade econômica é o real empregador, sendo este, no caso,
evidentemente, a empresa tomadora dos serviços.

Neste sentido, dispõe a seguinte Ementa:

"Terceirização. Atividade indispensável. Salvo
7CortÍNJ explica Evaristo de Moraes Filho, .Em nossa legislação fica para a emp~sa o tratamento abstrato, jn-~épóreo •.de bem complexo, de coisa/'
lDIIteriais e imateriais, inclusive relações do trabalho, para ~ exercicio da atividade econômica. (Do contratá de tra~alho como elemento db
_. SIo Poulo: IT~ 1993, p. 214). !
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situações expressamente previstas na Lei nO
6.019, o instituto da terceirização nãq pode
alcançar atividade indispensável ao
empreendimento economlco, porque desvirtua a
aplicação' da Lei Trabalhista .(art. 9°). Nesta
situação a relação de emprego forma-se com o
tomador dos serviços.; (TRT 3" R. I" Turma.
RO 164/96 -ReI. Cunha Avellar DJMG
19.07.1996; p. 16)"

a
de

pessoas jurídicas diversas;
identificação da efetivação

dedistintos
Ainda que a transferência da atividade se -faça

estabelecimentosem
situação pouco se altera, pois q
uma produção organizada em cadeia, mesmo sem a formação de uma
empresa controladora, gera a configuração do grupo de. empresas,..
com responsabilidade solidária entre as mesmas pelos créditos. .
trabalhistas.

Assim, a terceirização só se concretiza,
validamente, no sentido de manter a relação de emprego entre os
trabalhadores e a empresa prestadora quando a prestadora de
serviços possua uma atividade empresarial própria, assumindo o

•risco eCl)n6mico, que é próprio da atividade empresarial, e a sua
contratação se destine à realização de serviços especializados,
isto é, serviços que não sejam .indispensáveis' ou permanentes no
desenvolvimento da .atividade produtiva da empresa contràtante
(tomadora), configurando-se, por isso, uma situação excepcional e
COlllduração ,determinada dentro do contexto empresarial da empresa
tomadora. Além dessa situação, a terceirização continuaria sendo
possível nas hipóteses legalmente previstas do trabalho temporário
(Lei nO 6.019/74) e serviços de vigilãncia (Lei n° 7.102/83),
respeitados os limites ali fixados'.

8Esses limites impedem, por exemplo, que sejam 'aplicadas no trabalho rural: .TrabaJhadorrural. Serviços de plantio, cultivo e colheita da erva-m
Terceirizaçao da mão-de~bra. \Mação. A utilizaçâÇ> de mão-de-obra terceirizada nas atividades de plantio, cultivo e colheita da l?rya-maté Do
encontra resguardo na Lei nO6.019/74, que trata do trabalho temporário nas empresas urbanas.Aatívidade do trabalhador rural vem' disciplinada la
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'a

de

autêntica

ou serviços

Espanhol, a
lícita, .mas,

comprovar .que

Roberto Vieira
como

o Direito

informa.
I

acolhe

considerada
"Para

Espanha, segundo
jurisprudência

.autor:
trabalhadores é

a

Na

de
mesmo

Rezende,

Nos países europeus i as intermediações de mão-
de-obra são restritas a hipóteses do trabalho temporári09. Na
França, por exemplo, a intermediação de mão-de-obra, com fins
lucrativos, da empresa prestadora, é consideri'lda como tráfico de
mão-de-obra, nos termos qas definições dos arts. 125-1 e 125-3, do
Code du Travail.

Almeida

subcontratação de trabalhadores quando verifica que, além de deter•
o poder de 'comando e geren'ciamento diretos do trabalho, a empresa

> ,

subcontratada tem atividade empresarial própria, com patrimônio e
instrumental suficiente e compatível para consecução de seus fins.
Prossegue o
subcontratação

normalmente, virá 'acompanhada da responsabilidade solidária da
empresa principal quanto às obrigações da subcontratada com seus
trabalhadores e coma Seguridade Social. O art. 42 do Estatuto d0s
Trabalhadores estabelece que os empresários que contratem ou
subcontratem com outros a realização de obras
correspondentes à própria atividade daqueles deverão
ditos contratados estejam com o pagamento das cotas de Seguridade
Social em dia.'"

Por todas essas razões, a Súmula n. 331 do TST
deve ser interpretada de forma a não negar a vocaçâo do direito do
trabalho; impedindo, em conseqüência, a. transferência' do vínculo
ju~ídico da empresa produtiva (tomadora) para a empresa

.Lei •• 5.189/73, que expressamen:te inibe a intermediação no campo ao considerar que a utilização de qualquer trabalhador rural, ainda que de fanna
. ~ gerará o vinrolo com o tomador dos serviços. A assertiva de que a sentença afrontou a Carta Magna ao impor óbice ao livre exercício do
trIHIbo 00. de que nas éPocas de colheita é necessária a contratação temporária de um número maior de trabalhadores ou, ainda, a de que o Poder
Judici.ir:iG Trabalhista deve ter presente a necessidade de preservação dc empregos não passam de meras alegações, já que a própria Lei nO 5.889n3 "
estabcIe<:e a GJnna como deve se dar a relação entre o proprietário rural/tomador dos serviços.e o trabalhador do campo, restando evidente que ess
• se fará mediante o instituto da terceirizaçào., (TRT . 12~Região. 31 Turma. Ac, 6.725/99 . ~el~ Juíza Águeda Maria L. Pereira. DJS
07.07.1999. p. 339) (RDT08199, p. 65).

9vi•• a R:SJ'eKo.La RegÍemen/ation des Condi/tons de lravail Dans Les Etats Membres de L--:union Europeenne. v. 1, Commissión européen ,
/999, p. 28.
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agenciadora (prestadora).
Para tanto, deve-se abandonar a idéia de que o

termo ,"atividade-meio" compreende aquelas atividades que não

"atividade fim".

guardam 'relação
finalidade da

com o objeto da empresa latu sensu, ou seja, com a
, ,

empresa, que usualmente é descrita como a sua
)

Não se pode esquecer que não existe, em nosso
ordenamento jurídico, uma definição exata para o termo "atividade-
meio" " não se podendo limitar tal discussão apenas com base
naquelas duas definições, por sinal muito limitadas:

A interpretação que deve ser dada ao' termo
"atividade-meio" é aquela que se refira à atividade transitória
desenvolvida como suporte para a persecução do objeto da empresa.
E _te aspecto o detalhe ma'is importante é justamente o da
tr_aitoriedade, na medida em que a empresa, em definição ampla, é
uma universalidade de bens,. coisas e pessoas com um objeto
definido. Logo, todas as atividades nela desempenhadas convergem
unicamente Para o fim empresarial, qual seja, o seu objeto.

Dessa
justificar a apli'cação
atividade. desempenhada

da definição de "atividade-meio" a
em âmbito empresarial. é justamente a
fator que permite a sua exclusãotransitoriedade, único

forma, o motivo -pelo qual se pode
uma
sua
do

contexto da empresa.
É verdade que ~o caso da.Céu Azul grande parte

das atividades por ela terceirizadas são consideradas, segundo o
entendimento que predomina na juri.sprudência e na doutrina,
"atividades fins", o que já seria suficiente para a procedência
dos pedidos que serão adiante formulados.

.Contudo, o que se pretende por meio da presente
ACP é que todas as atividades indispensáveis à
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&lliPres~ial da Céu Azul ~imentosLtda., de forma permanente,
••j- elas oo~sideradas meios ou fins, não sejam transferidas a
terceiro, sem que se aplique a tais negócios jurídicos a regra de
definição do empregador fincada no art. 2°, da-CLT.

III - DO DANO SOGIAL.

Destaque-se, inicialmente, o Enunciado n. 4, da
la, Jornada de Direito Material e Processual da Justiça do
Trapalho, organizada pela Anamatr~ e realizada nos dias 21 a 23 de
ndvembro de 2007, no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília,
com o.seguinte teor:

j

'''DUMPINGSOCIAL'. DANO À SOCIEDADE. INDENIZAÇÃO
SUPLEMENTAR. Às agressões reincidentes e
inescusáveis aos .direitos trabalhistas geram um
dano à sociedade, pois com tal prática
desconsidera-se, propositalmente, a estrutura do
Estado social e do próprio modelo capitalista
com a obtenção de, vantagem indevida perante a
concorrência. A prática, portanto, reflete o
conhecido "dumping social", motivando. a
necessária reação do Judiciário trabalhista para
corrigi-la. O dano à sociedade configura ato
ilícito, por exercício abusivo do direito; já'
que extrapola limites econôm1.cos'e sociais, nos
exatos "termos dos arts. 186" 187 e 927 do Código
Civil. Encontra-se no art..404, pa~ágrafo ónico
do Código Civil, o fundamento de ordem positiva
para impingir ao agressor contumaz uma
indenização sup'lementar,como, aliás,.já previam
os artigos 652, "dN, e 832, S 1°, da CLT."
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Importante compreender que os direitos sociais
s~o o fruto do compromisso firmado pela humanidade para que se
pudesse produzir, concretamente, justiça social dentro de uma
sociedade capitalista. Esse compromisso em torno da eficácia dos

"Direitos Sociais se institucionalizou em diversos documentos
internacionais nos períodos pós-guerra, representando' também,
portanto, um pacto para a preservação da paz mundial. Sem just~ça
social não há paz, preconiza o preãmbulo da OIT (Organização
Internacional do Trabalho). Quebrar e'sse pacto significa, por
conseguinte, um erro histórico, uma traição a nossos antepassados
e também assumir uma atitude de descompromisso, com relação às
gerações futuras.

Os Direitos Sociais (Direito do Trabalho e
Direito da Seguridade Social, com inserção nas Constituições)
constituem a fórmula criada para desenvolver o que se convencionou
chamar de capitalismo socialmente responsável.

Sob o ângulo exclusivo do positivj:smo jurídi,co
pá.trio, é possív~ü, ademais, constatar que o Direito Social, por
via reflexa, atinge outras esferas da vida em sociedade: o meio--
aJIlbiente;a infância; a 'educação; 'a habitação; _a alimentação; a
saúde; a assistência aos necessitados; o lazer (art. 6°., da
Constituição Federal brasileira), como forma de fazer valer o
direito à vida' na sua concepção mais amp'la. Neste sentido, até
mesmo valores que são normalmente, indicados como direitos
liberais por excelência, a liberdade, a igualdade, a propriedade,'
são atingidos pela formação de um Direito Social e o seu
conseqüente Estado Social. Prova disso são as diversas proposições
cOntidas na Constituição brasileira. A propósito, destaque-se que
o valor social do trabalho e a proteção da dignidade humana foram
alçados a principios fundamentais da Repóblica (art. 10.,
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111, e IV), assim como também se deu com o objetivo de construir

uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3°., ipciso I) e que

o Brasil rege-se nas suas relações internacionais seguindo o

princípio da prevalência dos direi tos humanos (art. 4° ., inciso
lI) •

Além disso, vale lembrar que os direitos
sociais, conforme definição do art. 6°. e aos quais se integrou a

especificação dos direi tos de natureza trabalhista (arts. 70. a

9
Q

.) , foram inseridos no título "Dos 'Direi tos e Garantias

Fundamentais", juntamente com os direi tos individuais (art. 50.),

ROS quais se prevê, ademais, 'exp1:ess'amente, que a "propriedade

atenderá a sua função s,Ocial" (incis(J XXIII), tendo sido

incorporados, portanto" à cláusula pétrea da ConstituiçãO, '

conforme bem acentua Paulo Bonavides: "só uma hermenêutica

constitucional dos direitos fundamentais em harmonia com os

postulados do Estado Social e democrático de direito pode iluminar

e guiar a reflexão do jurista para a, resposta aI ternati va acima

esboçada, que tem por si a base de legitimidade haurida' na tábua

dos princípios ,gravados na própria Constituição (arts. lO., 30. e

170) e que, conforme vimos, fazem irrecusavelmente'

inconstitucional toda inteligência restritiva da locução jurídica

'direitos e garantias individuais' (art;. 60, 4,°., TV), a qual não

pode, assim, servir de argumento nem de esteio à exclusão dos
direitos sociais".

o fato é que, como se pode ver, o Direi to \
Social, não é apenas uma normatividade específica. Trata-se, isto

sim, de uma regra de caráter transcendental, que impõe valores à
sociedade e, conseqüentemente, a todo ordenamento jurídico. E que

valores são estes? Os valores são: a solidariedade (como

responsabilidade social de caráter obrigacional), a
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(como conseqüência da
recursos econômicos e
protecão da dignidade-,
interesses econômicos
condiçã.ohumana).

necessária política de distribuição dos
culturais produzidos pelo sistema), e ª-humana (como forma de impedir que os
suplantem a necessária respeitabilidade à

Importanté, ademais, compreender que a imposição
desses valores se dá tanto ao Estado, como propulsor .das políticas
de promoção soci,!-le de garantidor .das normas jurídicas sociais,
quant.oa todos os cidadãos, nas suas correlações intersubjetivas.

o Diieit6 So~ial, portahto, não apenas se
apresenta como um regulador das relações sociais, ele busca
promover, em concreto, o bem-estar social, valendo-se do caráter
obrigacional .do direito /e da força coercitiva do Estado. Para o
pireito Social a regulação não se dá apenas na perspectiva dos
efeitos dos atos praticados, mas também e principalmente no
~ntido de impor, obrigatoriamente, a realização de certos atos.

Esse capitalismo socialmente responsável perfaz-
se .tanto na perspectiva da produção de bens e oferecimento de
serviços quanto na ótica do consumo, como faces' da mesma moeda.
Deve pautar-se, também, por um sentido ético, na medida em que o
desrespeito às normas de caráter.social traz para o agressor uma
vantagem econômica frente aos seus concorrentes, mas que, ao
final, conduz a todos ao grande risco da instabilidade social.

o desrespeito aos direitos trabalhistas
representa, conseqüentemente, um crime contra a ordem econômica,
conforme definido no art.. 20, inciso I, da Lei n. 8.884/94,
punível na formÇido art. 23, inciso I, da mesma lei.

O art. '170 .da Constituição brasileira é claro po
estipular' que "a o.r:demeconômica, fundada na valorização o
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trabalho humano e na livre inic;iativa, tem por fim assegurar ''?-

todos existência digna, conforme os ditames da justiça social",
observados, dentre outros, os princípios da função social da
propriedade (inciso 111) e da busca do pleno emprego (inciso
VIII). O próprio Çódigo, Civil não passou em branco a respeito,•
fixando a função social do contrato (art. 421 e ~ 10. do art.
1.228).

Todas essas normas, por óbvio, não podem, ser
tidas como sem qualquer significação. A sua re.levãncia parte do,
reconhecimento de que uma sociedade, que se desenvolve nos padrões
do capitalismo, para sobreviver, depende da eficácia das normas do
Direito Social, pois esse é o seu projeto básico de

,desenvolvimento.

socialnaturezadenormasdaseficáciaA

depende" certamente, dos t;Jrofissionais' do d.,ireito (advogados,
juízes, procuradores, professores, juristas em geral), mas 'também
de um sentido ético desenvolvido em termos concorrenciais, para
que reprimendas sejam difundid'as publicamente aos agres'sores da
ordem jurí,dica social a fim de que a sociedade tenha ciência da
situação, desenvolvendó-se uma necessária reação até mesmo em
termos de um consumo socialmente responsável, com favorecimento às
empresas que têm no efetivo respeitó aos direitos sociais o seu
sentido ético.

A responsabilidade social, tão em moda, não pode
como uma "jogada" de marketing, como se aser vista apenas

solidariedade fosse um favor, um ato de benevolência. Na ordem
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exploração para a preservação da di~nidade humana do trabalhador,

o respeito a outros valores humanos da vida em sociedade e o

favorecimento da melhoria da condição econômica do trabalhador,

com os custos sociais conseqüentes, fixam a essência do modelo' de

sociedade que.a humanidade pós-guerra resolveu seguir e do qual a

Constituição brasileira de 1988 não se desvinculou, como visto.

o Direito Social foi incorporado às

Constituições como valor essencial. Essa noção axiológica faz com

que o Direito Social, como os Direitos Humanos em geral, ténha

incidência na realidade independente de uma lei que o prescreva

expressamente e, se necessárjo, . até contrariando alguma lei

existente. A partir da' verificação dos horrores da 2". Guerra

mundial, a humanidade entendeu que o desrespeito às normas ligadas

aós direitos humanos constitui um crime contra a humanidade (vide

o' julgamento de Nuremberg)".

'O que a humanidade espera dos . juízes,

conseqüentemente, é que não flexibilizem os conce~tos pertinentes

aos direitos humanos (intimidade, privacidade, liberdade, não

áiscriminação, dignidade), . assim como os precei'tos insertos no

Direito Social {díreito à vida, à saúde, à educação, ao trabalho

digno, à infância, à maternidade, ao descanso, 'aolazer), pois as

cQnveniências políticas. podem conduzir a criação de leis que

satisfaçam interesses espúrios, flexibilidade esta da qual, aliás,

aproveitam-se para florescer os regimes ditatoriais.

Os Direitos Sociais, portanto, não podem Ser

. reduzidos a uma quest~o de custo. Não é próprio desse modelo de

sociedade vislumbrar meramente saídas imediatistas de diminuição

de custo dã produção, pois que isso significa quebrar o projeto de

sociedade sem pôr outro em seu lugar. É o caos das própr' as
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razões. Afinal, há muito se sabe: a soma da

interesses particulares não é capaz de criar

sociedade.

satisfação

um projeto

dos

de

Em nossa realidade, no entanto, várias têm sido

as ,situações de desrespeito pleno aos direi tos trabalhistas e,

conseqüentemente, à pessoa do trabalhador. Pode-se pensar que isso

se dá involuntariamente em razão de uma questão de dificuldade

econômica, mas não é bem assim. ela'ro, a dificuldade econômica

também existe, mas o que preocupa mais são as atitudes deliberadas

de grandes empresas (que não têm problemas econômicos) de

descumprir seu papel social (ao mesmo tempo em que se anunciam

l'l~ra o público em geral como "socialmente responsáveis"). As

terceirizações, subcontrataçôes, falências fraudulentas, táticas

de fragilização do empregado. .(como tal ta de registro,

transformação do trabalhador em pessoa. jurí0ica, dispensas sem

pagamento de ver~as rescisórias, justas causas fabricadas) têm

imposto a milhões de cidadãos brasileiros um enorme sacrifício

.quanto a seus direi tos constitucionalmente consagrados, sendo que

tal situação tem, como visto, enorme repercussão no custo social

(principalmente no que tange à seguridade social, à saúde e à.

educação) e no desenvolvimento econômico (diminuição do mercado'

interno), favorecendo, portanto, apenas às empresas

multinacionais, ou seja, as que possuem capital estrangeiro, que

Pfoduz~m para o exterior, atendendo. a propósitos monopolistas e

com isso levando à falência as pequenas e médias. empresas

nacionais, e que irão embora quando sentirem que nossa sociedade

não deu certo. Interessante perceber, também, que a lógica da

precarização é mais facilmente implementada em grandes

conglomerados empresariais, marc.ados pela impessoalidade, do. q,ue
. I

em pequenos empreendimentos nos quais o contato humano entre o
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patrão e o empregado é muito maior, assumindo',às vezes, aspectos
até de certo modo familiares. Dentro desse contexto as pequenas e
médias empresas são, igualmente, vítimas (apenas estão
identificando de forma equivocada o seu algoz).

jurídica
sociedade.

o desrespeito deliberado e inescusável da ordem
trabalhista, portanto, representa inegável dano à

Cumpre verificar que o próprio Direito Civil
avançou no reconhecimento da situação de ~que vivemos em uma
"sociedade de produção em massa". Atualmente, nos termos do~sarts.
186 e 187 do Código' Civil, aquele que, ultrapassando os limites
impostos pelo fim econômico ou social, gera dano ou mesmo expôe o
direito de outrem a um risco comete ato ilícito.. O ilícito,
portanto, tanto se perfaz pela provocação de um dano a outrem,
individualmente identificado, quanto pela .desconslderação dos
interesses sociais e econômicos, coletivamente considerados. Na
ocorrência de dano de natureza social, surge, por óbvio,. a
necessidade de se apenar o autor do ilícito,. para recuperar a
eficácia do ordenamento, pois um ilícito não é mero inadimplemento
contratual e o valor da indenização, conforme prevê o art. 944, do
CC, mede-se pela extensão do dano, ou. seja, considerando o seu
aspecto individual ou social. Como já advertira Paulo Eduardo
Vieira de Oliveira, o efeito do ato ilícito é med~do, igualmente,
sob o prisma da integridade social.

Rompidas foram, pois, em termos de definição do
i~ícito e de sua reparação, as fronteiras do individualismo.

deecompcometimlnto

l!J41

Importante recordar, ainda, que descumprir,
deliberada e reincidentemente, a legislação trabalhista, ou mesmo
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histórico c9m a humanidade, haja vista que a formação do direito

do trabalho está ligada diretamente com o advento dos direitos

humanos que foram consagrados, fora do âmbito da perspectiva

meramente liberal çio Século XIX, a partir do final da. 2a guerra

mundial, pelo reconhecimento de que a concorrência desregrada

entre as potências econômicas conduziu os'países à conflagração.'

Já passou, portanto, da hora do Judiciário

trabalhista brasileiro tomar pulso da situação e reverter esse

quadro, que não tem similar no mundo.

Como critério objetivo para apuração da

repercussão social das agressões ao Direi to do Trabalho, pode-se

valer da noção jurídica da reincidência, trazida, expressamente,

no art. 59, da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e

que, no Direito Penal, constitui circunstância agravante da pena

(art. '61, 'I, CP) e impede a concessão de fiança (art. 323, III,

CPP) •

t de suma importância

relação às empresas que habitam o cotidiano

da prática inescrupulosa de agressões

trabalhadores, parà ampliarem, seus lucros,
,
direito do trabalho, recompondq-se a ordem jurídica individual,

com pagamento de juros e correção monetária, por óbvio, não

compensa o ,dano expe,rimentado pela sociedade.

Portanto, nas reclamações trabalhistas em que

tais condutas forem éonstatadas (agressões reincidentes ou ação

deliberada, consciente e economicamente" inescusável de não
,

respeitar a ordem jurídica trabalhista), tais como nos presentes

,autos, a mera proteção do patrimônio individual não é suficiente

para compensar 'o da'no experimentado ~e'1a sociedade.

42



•MINISTÉRIO PÚBLICO DAUNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

PROCURADORiA REGIONAL DO TRABALHO DA J5"REGIÃO
Procuradoria do Trabalho no Municfpio de Sorocaba/SP

Como fundamentos positivistas da reparação do
dano social é possível citar, por exemplo, o artigo 404, parágrafo
único, do Código Civil, e os artigos 832, s lO., e 652, "d", da,
CLT.

No aspecto da punição ao agressor da ordem
jurídica com repercussão social, dispõe o art. 78, da Lei n.
8.078/90, que "Além das penas privativas de liberdade e de multa,
podem ser impostas, cumulativa ou alternadamente, observado o
disposto nos. arts. 44 a 47, do. Código Penal: I: - a interdição
temporária de direitos; 11 - a publicação em órgãos de comunicação
de' grande circulação ou audiência, às expensas do condenado, de
noticia sobre os fatos e a condenação; II~ a prestação de
serviços à comunidade."

que o consumo
Estado Social,

Grande relevo tem a providência do inciso 11, já
socialmente responsável é um dever jurídico. no
mas para que seja exercido é essencial que a

sociedade tenha conhecimento dos atos ilícitos praticados. O
direito à informação, ademais, é expressamente catalogado como
direito básicos do consumidor (art. 6°'J inciso 111: "a informação
adequacla.e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com
especificação correta de quantidade,caracter.ísticas, composição,
qualidade e preço, bem.como sobre os riscos que apresentem".

Aliás, faz parte Da Política Nacional de
Relações de,
fornecedores

Consumo a necessária "educação e informação de
e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres,

com vistas à melhoria do mercado de consumo", nos termos do inciso
IV, do art. 4°., da Lei.n. 8.078/90, sendo relevante recordar que
o direito à informação é preceito fundamental do respeito ao
princípio da boa-fé objetiva, essencial no desenvolvimento de uma
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sociedade sadia.

Relevante destacar, também, que até mesmo o
direito penal preocupou-se com o desrespeito à ordem jurídica

trabalhista, definindo como crime a conduta de "Frustrar, mediante

fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do

trabalho" (art. 203), com pena de "detenção de um ano a dois anos,

e multa, além da pena correspondente à violência".

Diante de tudo isso, o que se espera do

Judiciário é que faça valer todo ,o aparato jurídico para manter a

autoridade do ordenamento jurídico no. aspecto da eficácia das

normas do Direito Social, não fazendo vistas grossas .para d

realidade, não fingindo que desconhece a reaJ'idade em que vive, e

não permitindo que OS ataques à legislação trabalhista tenham

êxito. Sobretudo, 'exige-se do Judiciário que reconheça ser sua a

obrig.ação de tentar' mudar a realidade quando em descordo com o

Direito.

r Em âmbito mundial, aliás, vários são os exemplos

de penalização das empresas que descumprem seus compromissos

sociais em termos de preservação' de direitos humanos. Muito se

fala a respeito da proteção do meio-ambiente, mas' é óbvio que a

proteção do ser humano está em primei~o plano, pois um meio

ambiente saudável sem homens saudáveis que dele possam usufrUir
nada vale.

Por .todos es.ses -'fundamentos, diante do dano

social gerado pelas rés ao desrespeitar deliberada e

inescusavelm'ente a ordem jurídica, tanto pela utilização da mão-

de-obra corno mercadoria, quanto pela aplicação injustificada e em

massa de "justas causas", requer o Ministério Público do Trabalho

sua condenação, de forma solidária, ao pagamento de indenização le
IfJ
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R$ 25.000.0on,oo (vinte e cinco milhões de reais).

Alguém mais desavisado pode até imaginar que o
valor em questão seria muito alto, mas se pensarmos bem é até
bastante'módico diante do propósito de resgatar a autoridade da
ordem jurídico-sócio-econômica nacional.

pelo interior paulista
Aguaí, Cabrália Paulista,

Paulista e Sarapuí.
Manuel,

número de
é

(Sorocabêl,
Conchas,

Céu Azul
distribuídas

porte econômico da
plantas que possui;

odisso,Além
dem3nstrado pelo grande
em diversas cidades
Itapetininga, São
Haristela, Laranjal

Além da avicultura, a Céu Azul Alimentos atua
'também na pecuária, possuindo unidades rurais no Estado de Mato
Grosso e no interior de São Paulo.

Segundo informaçôes obtidas em seu site, ela se
torno~ uma das maiores exportadoras de carne de frango do Brasil.

Se tudo isso não for suficiente para se deferir
o valor pleiteado, pode-se adotar o seguinte parâmetro de cálculo:
somando-se os empregados registrados pela Céu Azul Alimentos Ltda.,nos estabelecimentos de Itapetininga e Sorocaba, sua folha dec-
pagamento ultrapassa o valor de R$ '1. 000.000,00 (um milhão de
reais). Caso ela registrasse todos os trabalhadores das empresas
intermediadoras sua folha ultrapassaria o valor de R$ 1.500.000,00

(um milhão e quinhentos mil reais). Assim, se tomarmos como base o
número de meses que a Céu Azul vem se utilizando do comércio de
mão-de-obra, com a par~icipação das demais rés, cerca de 48 meses,
e o multiplicarmos pelo número médio mensal de -trabalhadores
intermediados, cerca -de 800, chega-se ao valor de -38.400 que,
multiplicado pela remuneração média paga aos trabalhadores, ca
de R$ 650,00, tem-se o valor de R$ 24.960.000,00 (vinte e qu ro
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milhões, noyecentos e sessenta mil reais).

Não se deve esquecer, por fim, que referida
não se refere'

causas""
judicialmente reconhecida, de "justas

de'mão-de~obia,
com amassa"

apen~s à intermediação
de trabalhadores emà dispensa

fraudulenta,

iadenização
mas também
justificativa

IV - DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

o artigo 12, da Lei n. 7.347/85, autoriza a
concessão liminar, com ou sem jus,tificaçãoprévia, tratando-se de
tipica hipótese de "antecipação de tutela, para a qual devem estar
present'es os 'requisitos estabelecidos ,no s 3o, do artigo 84, do'
Código de Defesa do Consumidor.

,• Da relevância do fundamento da demanda.

o material probatório acostado aos autos, que
demonstra a violação. de diversos dispositivos do. ordenamento
juridico, com séria repercussão social, exprime a: veracidade dos
fatos narrados e justifica plenamente a concessão de providência
imediata.

• Do justificado
final.

rreceio de ineficácia do provimento
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A continuidade da ação das rés causa danos
de difícil (ou
trabalhadores e

impossível)
ao próprio

que, a cada dia, mais

reparação
ordenamento
e maís

aos direitos
jurídico, uma,
trabalhadores

dos
vez
têm

descara~terizada sua relação empregatícia real, com
diversos prejuízos, que vão desde a garantia patrimonial
de que seus diteitQs ser~o respeitados até a .qu~st5es
relacionadas ao me~o ambiente de trabalho. e ã

representação sindical.

Por tais J;az6es, requer ° Ministério
Público do Trabalho a concessão !ie tutela antecipatória,
i.naudita a~tera pars, para o fim de determinar:

1. Que a ré CÉU AZUL ALIMENTOS LTDA. sej a
condenada nas . seguintes
fazer, em todos os
_preaa;ria1:

obrigaç5es
locais qu'e

de fazer
exerça

e de não
atividade

1.1. Rescindir, em 24 'horas, todos os
contratos de prestação de serviços em vigor, notadamente
aqueles firmados com as demals rés,' sob pena de multa
diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por descumprimento,
c01l1-valor revertido para o Fundo Estadual de Defesa dos
Intere~ses Difu~os

1.2.

FID;

Rescindir, em 24 horas, todos os
contratos de parce~ia em vigor, sob pena multa diária de R
$ 10.000,00 (dez mil reais) por descumprimento, cóm valor
revertido para o Fundo Estadual de Defesa dos Int'eresses
Difusos - FID;
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1.3. Abster-se, imediatamente, de contratar

sociais, notadamente para
da presente ACP, devendo

aquelas relacionadas
tais atividades ser

produtores rurais
sejam realizadas

interpostas e/ou
de .atividades que

seusde

para a
de forma

.consecuçãoàessencia.issejame

empresas
pr~stação
permanente
objetivos
no item I
exercidas por meio' de empregados por ela regis,trados, sob
pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por
empregado encontrado em situação irregular,
revertido,para o trabalhador prejudicado;

com valor

sob pena de reintegração dos
negociadas

imediatamente,

direito
R$

umaa

éfetuarde

mínimo,no

o

previamentesejam

que terão
_sofrido's de,danos

reais) ;

1.4. Abster-se,
dispensas coletivas sem que
com o sindicato da categoria,
trábalhadores dispensados,
indenização pelos
10.000,00 (dez mil

2. Que as. rés SÃO LUCAS COMÉRCIO E ABATE

LTDA. EPP, COMERCIAL ROGIL LTDA. EPP, CRIZEL COMERCIAL

LTDA. EPP, COMERCIAL DALROB LTDA. EPP, COMERCIAL COMARC

LTDA. EPP, COMERCIAL MARANT LTDA. EPP,. COMERCIAL RONALF

LTDA .. EPP, COMERCIAL OLITON LTDA. EPP e 'TONUZA COMERCIAL

LTDA. EPP sejam condenadas na obrigação de não fazer,
consistente em se absterem imediatamente de, por meio de

trabalhadores, prestare~ atividades que
de forma permanente e ~eja~ essenciais à

fotnecimento de
Sejam realizadas
consecução dos objetivos sociais de outras empresas,
notadamente para aquelas relacionadas no item ~ da
presente ACP, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dei mil
reais) por empregado encontrado em situação irregUlar'l~m
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valor revertido para o trabalhador prejudicado.

v - DO PEDIDO FI~AL.

Ante o exposto" requer o Ministério
Público do Trabalho o acolhimento de todos os ped1dos para
conf1rmar as determinações limínarmen,te conced'idas,
convertendo-as em definitivas; para o fim de condenar:

1~ a ré CÊU AZUL ALIMENTOS LTDA. a cumprir as
seguintes obrigações de fazer ~' de não fazer, em todos os
.10oais que .exerça atividade empresaria1.:

1.1. Rescindir, em 24 horas, todos os
contratos de, prestação de serviços em vigor, notadamente
aqueles firmados com as demais rés, sob pena de multa
d.iária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por descumprimento,
com va.lor revertido para o Fundo Estadual de Defesa dos
Interesses Difusos - FID;

1. 2. Rescindir, em 24 horas, todos os
contratos de parceria em vigor, sob pena. mu1.ta diária ,-deR
$ 10.000,00 (d.ez mi1. reais) por descumprimento, com valor

"

revertido para o Fundo Estadual de Defesa dos' Interesses'
Difusos - FID;

imediatamer;te, de
empresas

,1.3. ~bster-se,
interpostas e/ou produtores rurais

contratar
para a

prestação de atividades que sejam real,izadas de forma

sociais, notadamente
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no iten I da presente ACP, devendo tais atividades ser
exercidas por meio de empregados por ela registrados, sob
pena de multa deR$ 10.000,00 (dez mil reais) por
empregado encontrado em situação irregular,. com valor
revertido para '0 trabalbador prejudicado;

1. 4. Abster-se, imediatamente, de efetuar
dispensas coletivas sem que. sej am previamente negociadas
com o sindicato da categoria, sob pena de reintegração dos
trabalhadores d~spensados, que terão o direito a urna
indenização, pelos danos sofridos de, no mínimo, R$
10.000,00 (dez mil reais);

2. As rés SÃO LUCAS COMÉRCIO E ABATE LTDA.
COMERCIAL ROGIL LTDA. ÉPP, CRIZEL COMERCIAL LTDA.
COMERCIAL DALROB LTDA. ' EPP, COMERCIAL COMARC LTDA.
COMERCIAL MARANT LTDA. EPP, COMERCIAL RONALF LTDA.
COMERCIAL OLITON LTDA. EPP e TONUZA COMERCIAL LTDA.

fazer consistente em se absterem

EPP,
.EPP,
EPP,
EPP,
EPP na obri.gação de
imediatamente de,

não
por meió de fornecimento de

trabalhadores, .prestarem atividades que sejam realizadas
de forma permanente e sejam essenciais à consecução dos
objetivos sociais- de outras empresas, notadamente para
aquelas relacionadas no item I da presente ACP, sob pena
de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por empregado
encontrado em situação irregular, com valor revertido para
o trabalhador prejudicado.

3.

Difusos

indenização
25.000.000,00

.pelo
(vinte
favor

-as rés, de forma solidária, a pagarem
dano social, no importe de R$

e cinco milhões de reais), a ser
do rundo Estadual de Defe~a dos
FID, soin'tHoidO poI" L'i~"

~

emrevertida
?, .Interesses



•MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

PROCURADORJA.REGIONAL DO TRABALHO DA 15"REGIÃO
Procuradoria do Trabalho no "Município de Sorocaba/SP

,
6.536/1989 e 13.555/2009.

4. As rés, de forma solidária, a

facultar a

postulando a

publicarem às suas expen'sas, em órgãos de comunicação de

qrand€ circulação e/ou audiência" notícia sobre os fatos
aqui relatados e a condena ção, cori forme a rt i go 78, I I, do

coe.

i

Requer-se, a observância das, prerrogativas
institucionais € processuais do Ministério POblico.

Requer, 'ainda, a citação das rés para lhes

defesa processual, sob pena de ~onfissão,

condenação no ônus da sucumbência.

Pugna o Ministério POblico do TrabaJ"ho pela

p-rodução de prova documental 'Suplementar, testemunhal,
depoimento pessoal dos representantes legais dos rés,

pericial e inspeção judicial, se couber, juntando-se"

neste' ato, cópias de peças dos autos do inquérito civil n.

000191.2009.15.008-8, às quais na forma da lei este membro. do

Ministérió Públi~o d~ T ab~lho reconhe~ce e dá a necessária
fé. para todos os fins e ulteriore de direito.

Dá à sa o/valor e' $ 25.000.000,08 (vinte

e cinco milhões ais).
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