
Processo 1120-30.2011.5.15.0041

S E N T E N Ç A

Recte.:   MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  TRABALHO  –  PROCURADORIA  DO

TRABALHO NO MUNICÍPIO DE SOROCABA

Recdos.: CÉU AZUL ALIMENTOS LTDA., SÃO LUCAS COMÉRCIO E ABATE

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

EPP,  COMERCIAL DALROB LTDA.  EPP,  COMERCIAL CORMAC  LTDA.

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

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

EPP.

Ajuíza o  parquet Ação Civil Pública em face  das requeridas, sustentando

que  a  primeira  delas  vem  cometendo  irregularidades  trabalhistas,  consistentes  na

contratação de empregados por meio das demais requeridas e de outros parceiros rurais,

para  atuar  em  sua  atividade-fim,  bem  como  efetuando dispensas  por  justa  causa

inexistentes apenas com o fito de reduzir seu quadro de trabalhadores. Narra outros

fatos e, por fim, pleiteia as verbas discriminadas as fls. 50/52, requerendo a antecipação

dos efeitos da tutela. Dá à causa o valor de R$25.000.000,00.

Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela (f. 688).

As rés apresentaram exceção de incompetência (f. 798/803) que foi acolhida

pelo Juízo (f. 794/796), determinando a remessa dos autos a uma das Varas do Trabalho

da Capital. O Ministério Público interpôs Recurso Ordinário (f. 882/909) que não foi

provido pelo E. TRT (f. 961/964). 

A  83ª  VT  de  São  Paulo,  para  a  qual  foi  redistribuída  a  presente  ação,

suscitou  conflito  negativo  de  competência  (f.  972/973)  acolhido  pelo  C.  TST,  que

reconheceu a competência desta Vara do Trabalho para processar e julgar a presente

ação (f. 976/980).

Realizada  audiência  inaugural  (f.  991/993),  as  requeridas  apresentaram

defesa conjunta (f.  994/1027),  arguindo preliminares de impossibilidade jurídica dos
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pedidos, de inépcia da exordial e de incompetência da Justiça do Trabalho. Impugnaram

o valor atribuído à causa. No mérito, aduzem que as dispensas por justa causa ocorridas

já foram resolvidas de forma individual com cada um dos trabalhadores envolvidos; que

os contratos de prestação de serviços mantidos entre elas já foram todos extintos, com

reincorporação dos empregados, asseverando, contudo, que não se tratavam, na verdade,

de  terceirizações,  mas  de  atuação  sob  a  forma  de  grupo  econômico.  Defendem  a

legalidade  da  terceirização,  bem  como  dos  contratos  de  parceria  firmados  com

produtores rurais. Pugnam pela improcedência da presente.

Foram juntados documentos.

Réplica às f. 1469/1471.

O Juízo determinou que as requeridas demonstrassem documentalmente sua

atual situação cadastral (f 1.472), vindo aos autos os documentos de f. 1474/1481.

Sem outras provas, foi encerrada a instrução processual.

Não houve conciliação.

FUNDAMENTAÇÃO

Não obstante a impugnação apresentada pelas requeridas, mantém-se o valor

atribuído à causa,  vez que  guarda correspondência  com  os pedidos  formulados pelo

autor, sendo o que basta neste momento. Ademais, não representa o mesmo qualquer

prejuízo às requeridas,  pois na hipótese de condenação, o Juízo arbitrará  o valor da

condenação  em  proporção  aos  termos  do  julgado  e  sobre  este  calculará  as  custas

devidas, sendo que na hipótese de improcedência, as mesmas ficarão a cargo do autor. 

As requeridas arguiram preliminar de impossibilidade jurídica do pedido,

escorando-se  no  artigo  3º  da  Lei  7.347/1987.  Entendem  elas  que  a  presença  da

conjunção “ou” excluiria a possibilidade de cumulação de pedidos de cumprimento de

obrigação de fazer/não fazer com pedido de condenação em dinheiro. Não lhes assiste

razão,  contudo.  A impossibilidade  jurídica  do pedido  somente ocorre  quando existe

expressa vedação, no ordenamento jurídico, o que não é o caso dos autos, restando,

assim, rejeitada a preliminar arguida pelas requeridas. 
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Em  relação  à  preliminar  de  inépcia  no  tocante  ao  pedido  do  item  1.2,

também  arguida  em  defesa  (f.  1023),  o  processo  trabalhista,  menos  formal  que  o

processo comum, exige no art. 840, § 1º, da CLT, apenas uma breve exposição dos fatos

e o pedido.  Há que se destacar, que a inicial postula especificamente a “rescisão” dos

contratos  de  parceria.  Verificando-se,  portanto,  a  presença  dos requisitos  legais  e  a

regular dedução da defesa, afasta-se a preliminar em tela.  

Argumentam  as  requeridas,  também,  que  o  Juízo  Trabalhista  não  teria

competência para se pronunciar acerca das “parcerias rurais”, em razão da natureza civil

do contrato. Sem razão. Havendo questionamento acerca da legalidade de tais contratos,

por estarem “mascarando” relação de trabalho existente diretamente entre o trabalhador

e  a  empresa  contratante,  é  da  Justiça  laboral,  sim,  a  competência  para  o  exame da

matéria, nos exatos termos do artigo 114 da Constituição Federal.

Quanto  ao  mérito,  alegando  que  há  muito  tempo  a  requerida  Céu Azul

Alimentos Ltda. estaria se utilizando da intermediação de mão de obra, de forma ilegal

(f. 09/20),  pretende o Ministério Público  a condenação da mesma a, no prazo de 24h,

rescindir todos os contratos de prestação de serviços em vigor, firmados com as demais

requeridas, sob pena de multa diária  (pedido 1.1).  As requeridas, contudo,  trouxeram

aos autos os documentos de f. 1190/1198, não impugnados pelo autor, que demonstram

que os contratos celebrados entre a primeira  e as demais requeridas foram rescindidos

entre  13  e  25/07/2011.  Ou  seja,  após  as  sentenças  proferidas  nas  Reclamações

Trabalhistas  reconhecendo  a ilegalidade das terceirizações havidas, bem como após a

atuação  do Ministério  Público,  inclusive  com a  instauração  de Inquérito  Civil, a  1ª

requerida acabou por sanar a irregularidade, rescindindo os contratos de prestação de

serviços.  Se é certo, pois, que quando da propositura da presente ação encontrava-se

presente o interesse processual na medida em que alguns contratos ainda estavam em

vigor,  no  decurso  do  processo  tal  interesse,  no  tocante  ao  pedido  sob  análise,

desapareceu pela perda de seu objeto. Assim, o pedido deduzido no item 1.1 deve ser

julgado  extinto  sem resolução,  com fulcro  no  artigo  267,  inciso  VI  do  Código  de

Processo Civil. 

O  “parquet”  pretende,  também,  a  rescisão  dos  contratos  de  parceria

celebrados  pela  1ª  requerida  com  produtores  rurais  (pedido  1.2),  entendendo  que

também eles  se  traduziriam em intermediação  ilegal de  mão  de  obra  (f.  21/24).  A
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primeira requerida defende a legalidade desses contratos (f. 999, 1000 e 1013), alegando

ser  normal  que  empresas produtoras  se  valham de  fornecedores  autônomos  para

maximizar  a  capacidade  produtiva,  citando como exemplo  o que comumente  ocorre

com os setores sucroalcooleiro e da produção de laranja (f. 1010).

Diferentemente  do  que  ocorreu  com  a  contratação  de  empresas

terceirizadas,  o  requerente  não  produziu  qualquer  prova  no  tocante  à  aventada

ilegalidade dos contratos de parceria, não provou que teriam sido eles celebrados com o

o  fito  de  mascarar  uma  ilegal  intermediação  de  mão  de  obra.  Há  que  se  verificar,

inclusive que, beirando as raias da inépcia, o requerente não indicou quais seriam estes

“parceiros”. Improcede, pois, o pedido deduzido no item 1.2 da exordial.

Postula o autor a condenação da requerida Céu Azul Alimentos Ltda. a se

abster de  contratar  empresas  interpostas  e/ou  produtores  rurais  para  a  prestação  de

atividades que sejam realizadas de forma permanecente e sejam essenciais à consecução

de  seus  objetivos  sociais  (pedido 1.3),  sob  pena  de  aplicação  de  multa  que  deverá

reverter em favor do trabalhador  prejudicado. De toda a documentação acostada aos

autos, observa-se que de fato, por muito tempo, foi prática comum na 1ª requerida a

contratação de empregados por inúmeras empresas interpostas. O fato de ter rescindido

os contratos firmados com tais empresas após as sentenças que lhe foram desfavoráveis

e a atuação firme do Ministério Público, consoante acima se viu, não leva a conclusão

de que não mais se utilizará desse artifício. Procede, pois, o pedido deduzido no item

1.3.  

Pretende o autor, também, a condenação da ré Céu Azul Alimentos Ltda. a

abater-se  de  efetuar  dispensas  coletivas,  sem prévia  negociação  com o sindicato  da

categoria  (pedido 1.4). Tal pedido teve como fundamento fático as dispensas por justa

causa  perpetradas  pela  ré  quando do movimento  paredista  ocorrido  em 20/12/2006,

envolvendo  aproximadamente  170  empregados, justas  causas  estas  que  teriam  sido

afastadas  pela Justiça do Trabalho. Defendendo-se, a requerida afirmou que todos os

empregados lesados com a dispensa ocorrida foram ressarcidos e que nenhum fato novo

ocorreu após aqueles narrados na exordial,  havendo perda do objeto da presente ação.

Argumenta, também, que em muitos processos foi reconhecida a legalidade da dispensa

por justa causa ocorrida (f. 1002/1005).  Trouxe aos autos a proposta de arquivamento

do Inquérito Civil 000067.2011.15.008/0 que apurava as questões relativas ao tema ora
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em destaque, formulada  pelo representante do Ministério  Público em 23/11/2011 (f.

1463/1464), ou seja, após a propositura da presente Ação, documento este que não foi

impugnado pelo autor. Ora, se o autor requereu o arquivamento do Inquérito Civil que

apurava  a  irregularidade  ora  em exame,  é evidente,  a  falta  de interesse  processual

quanto ao pedido em questão, pela perda de seu objeto,  razão pela qual o mesmo fica

extinto sem resolução, com fulcro no artigo 267, inciso VI do Código de Processo Civil.

Também postula o autor a condenação das demais requeridas a se absterem

de fornecer  mão  de obra  a outras  empresas,  em atividades  que sejam realizadas  de

forma  permanente  e  que  sejam  essenciais  à  consecução  dos  objetivos  sociais  das

mesmas, sob pena de multa por empregado encontrado em situação irregular (pedido 2).

Entretanto,  como já se viu em tópico anterior, os contratos de prestação de serviços

firmados por referidas empresas  com a 1ª requerida já foram todos rescindidos, não

havendo prova e sequer alegação de que as mesmas  ainda mantenham ou tenham em

alguma época mantido contratos de prestação de serviços com outras empresas,  tendo

como objeto atividades permanentes essenciais aos objetivos sociais das mesmas. Não

havendo fundamento fático, portanto, para o quanto postulado, indefiro o pedido.

Como fundamento para o pedido de indenização por dano social (pedido 3),

alega  o  autor  que  as  dispensas  por  justa  causa  praticadas  pela  1ª  requerida,  sem

sustentação jurídica, atingiram não apenas a esfera individual de cada empregado, mas

também  a  esfera  coletiva  de  toda  a  comunidade  (f.  08  –  penúltimo  parágrafo).

Argumenta,  também,  que  a  terceirização  levada  a  efeito,  envolvendo  todas  as

requeridas,  caracteriza  o  denominado  “dumping  social”  que  também  gera  dano  à

sociedade como um todo. Defende que o desrespeito aos direitos trabalhistas representa

um crime contra os direitos sociais constitucionalmente garantidos, à ordem econômica

à  ordem  jurídica  trabalhista,  representando  inegável  dano  à  sociedade (f.  38/43).

Postula,  com base nesses argumentos,  o pagamento de indenização pelo dano social

causado (pedido 3).  As requeridas negam a ocorrência do dano social (f. 1018/1019). 

Logo de plano, cumpre rechaçar o primeiro fundamento para o pedido em

questão, eis que como já se viu anteriormente, o próprio autor, reconhecendo que as

dispensas  por  justa  causa  possam  ter  sido  legítimas,  requereu  o  arquivamento  do

Inquérito Civil que apurava a questão. 
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No tocante à terceirização,  as requeridas negam sua ocorrência,  aduzindo

que o que aconteceu, na verdade, foi uma “atuação... sob a forma de grupo econômico”

(f. 1006 – 2º parágrafo).  Entretanto, nas reclamações trabalhistas que deram origem à

expedição  de  ofícios  ao  Ministério  Público  para  providências  e  que  resultaram  na

presente Ação,  bem como em outras reclamações que trazem não apenas as empresas

requeridas,  mas  também  outras  contratadas  pela  1ª  requerida  no  polo  passivo  (ex.

processos 26/09, 428/09, 835/09, 336/10, 1493/11, 1340/12, 897/13, 532/11, 148/12,

806/08,  755/09  e  1081/10),  as  requeridas não  alegaram  a  existência  de  grupo

econômico.  Na  verdade,  naqueles  processos  não  negaram  elas  a  hipótese  de

“terceirização”,  limitando-se a defender a  legalidade  desse  procedimento  e  inclusive

requerendo, em tais reclamatórias, que a responsabilidade pelos direitos dos reclamantes

fosse  atribuído  exclusivamente às empresas terceiras  quanto  ao  período  em  que

estiveram eles vinculados a elas. 

Ora, em todas as reclamações trabalhistas envolvendo não só as requeridas,

mas  também  outras  empresas  prestadoras  de  serviço  para  a  primeira  delas,  restou

incontroverso que os empregados  se  ativaram sempre nas mesmas funções, tanto nos

períodos em que foram registrados pela 1ª requerida, quanto nos períodos registrados

pelas demais, inclusive sem qualquer alteração no tocante ao local de trabalho que foi

sempre as dependências da filial da primeira, neste município. É óbvia, pois, a ilicitude

da  terceirização  havida  que  na  verdade  pretendeu  apenas  mascarar  uma  odiosa

intermediação  de  mão  de  obra,  quando buscou a  primeira  requerida  “livrar-se”  dos

empregados antes contratados diretamente por ela, “transferindo-os” para as empresas

terceirizadas. 

É certo que a atual realidade trabalhista  mundial  tem apontado para uma

nova  forma  de  organização  das  empresas  que  não  centralizam  todas  as  atividades

necessárias para o desenvolvimento de seus objetivos. O “enxugamento” tem sido uma

tônica, fazendo com que as empresas se dediquem a sua atividade-fim, deixando para as

prestadoras de serviços a realização das atividades-meio. Desta forma, tem se assistido à

proliferação de empresas prestadoras de serviços que oferecem às tomadoras mão de

obra para consecução de atividades como segurança, limpeza, conservação, entre outras.

A responsabilidade pelo vínculo de emprego se dá entre esta mão de obra e a prestadora

de serviços, muito embora seja a tomadora a beneficiada com o trabalho realizado. Em
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hipóteses  assim,  doutrina  e  jurisprudência  vêm  atribuindo  ao  tomador  de  serviços

responsabilidade meramente subsidiária pelas verbas eventualmente inadimplidas pela

prestadora, consoante se vê pela Súmula 331 do C. TST.

Não  há,  contudo,  qualquer  autorização  legal  para  a  terceirização  da

atividade-fim  do  empregador.  Trata-se  de  odiosa  prática  que,  infelizmente,  vem

ganhando espaço no mercado de trabalho, com o único e evidente intuito de fraudar os

preceitos trabalhistas,  fiscais e previdenciários,  na inócua tentativa de transferir  para

empresas de questionável saúde financeira a responsabilidade pelos débitos diretos e

indiretos decorrentes dos contratos de emprego mantidos, de fato, com aquela que seria

a “tomadora”. 

Repita-se, nos casos julgados por este Juízo e que deram ensejo à presente

Ação Civil Púbica, as condições de trabalho dos empregados da 1ª requerida, mesmo no

período  em  que  estavam  vinculados  às  empresas  terceirizadas, mantiveram-se

inalteradas, seja quanto à localidade, seja quanto à função. Vale dizer,  os empregados

sempre  laboraram em prol  da  atividade  final  da  1ª  requerida,  mostrando-se  claro  o

intuito de vilipendiar os direitos laborais com a terceirização havida. 

Neste sentido:

TST-105610)  AGRAVO  DE INSTRUMENTO EM  RECURSO  DE REVISTA  -  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA  DA  TOMADORA  DE  SERVIÇOS  -  EMPREGADOR  ÚNICO  -  TERCEIRIZAÇÃO  DE
ATIVIDADE-FIM - EXCLUSIVIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
As instâncias ordinárias reconheceram, à luz da prova dos autos,  que a hipótese é de terceirização
ilícita, por se tratar de cadeia produtiva de empresas formadoras de grupo econômico. Ante a conclusão
de empregador único dissimulado em terceirização, tem-se que os contratos entre prestador e tomador
de serviços nada mais são que mera ficção jurídica, cujo propósito é frustar direitos laborais, impondo-
se a nulidade desses instrumentos para efeitos de responsabilidade pelas verbas trabalhistas. Incidem na
hipótese os arts. 2º, § 2º, e 9º da CLT. Agravo de instrumento desprovido.
(AIRR nº 30041-23.2006.5.04.0512, 1ª Turma do TST, Rel. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho. unânime,
DJe 18.02.2010). 

TRT3-075531)  TERCEIRIZAÇÃO  ILÍCITA.  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  -  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA - TOMADOR DOS SERVIÇOS.
Nas hipóteses de terceirização, em que os serviços prestados estão compreendidos na atividade-fim do 
tomador, em seu benefício e prestados de forma contínua, através de empresa interposta, fica patente a 
irregularidade da terceirização entabulada, o que enseja a responsabilização solidária das empresas 
fornecedoras e tomadoras dos serviços, assim como o reconhecimento do exercício de função bancária e 
o pagamento dos direitos atinentes à referida categoria profissional.
(RO nº 762/2006-018-03-00.1, 3ª Turma do TRT da 3ª Região/MG, Rel. César Machado. unânime, DEJT 
30.04.2010).

É certo,  como  se  vê,  que  as  irregularidades  apontadas  pelo  parquet

existiram.  Também é certo que as mesmas ultrapassaram as pessoas dos empregados,
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atingindo toda a coletividade. A uma, porque, em se tratando a 1ª requerida de empresa

que atua em disputadíssimo ramo, é certo que ao se utilizar de mão de obra ilegalmente

intermediada  e,  portanto,  mais  barata, exerce,  em  face  dos  concorrentes,  evidente

concorrência desleal. Em segundo lugar, porque sua atitude atinge o direito ao trabalho,

direito social constitucionalmente garantido,  como se vê do artigo 6º da Carta Magna,

ferindo fundamentos inerentes à República Federativa do Brasil, quais seja, a dignidade

da pessoa humana e o valor social do trabalho. Assim, outra alternativa não resta ao

Juízo senão acolher o pleito de indenização  por dano social, formulado. pelo autor, que

fica fixado, entretanto, no importe de R$1.000.000,00.  Por tal indenização responderá

apenas  a  1ª  requerida,  na medida  em que foi  ela  quem se utilizou da mão de obra

intermediada e, portanto, que lesou os direitos dos trabalhadores e da sociedade como

um todo.

Por fim, pretende o requerente,  com base nos fundamentos fáticos acima

relatados, e com amparo no artigo 78, inciso II da Lei 8.078/90 (f. 44),  a condenação

das requeridas a publicarem em órgãos de comunicação notícia sobre os fatos relatados

na presente ação (pedido 4).

Como se viu acima, as irregularidades apuradas nos presentes autos foram

já reparadas pela 1ª requerida, razão pela qual improcede a pretensão. 

Indevidos  honorários  advocatícios,  face  ao  entendimento  esposado  na

Súmula 329 do C. TST.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, o Juízo da VARA DO TRABALHO DE ITAPETININGA

julga IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO

TRABALHO  –  PROCURADORIA  DO  TRABALHO  NO  MUNICÍPIO  DE

SOROCABA em face das empresas  SÃO LUCAS COMÉRCIO E ABATE LTDA.

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

COMERCIAL DALROB LTDA.  EPP,  COMERCIAL CORMAC  LTDA.  EPP,

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

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

P  ARCIALMENTE P  ROCEDENTES   os pedidos formulados em face da empresa CÉU
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AZUL ALIMENTOS LTDA, a fim de condená-la a  abster-se de  contratar empresas

interpostas para a prestação de atividades que sejam realizadas de forma permanente e

sejam essenciais à consecução de seus objetivos sociais, tudo sob pena de multa diária

no valor  de  R$  10.000,00 (cinco  mil  reais)  por  empregado  encontrado em situação

irregular,  reversível para o trabalhador prejudicado. Condena-se a ré, ainda, a pagar

indenização a título de dano social, no importe de R$ 1..000.000,00.

Em  relação  à  indenização  por  dano social, os  juros  e  a  atualização

monetária serão aplicados com base no entendimento cristalizado na  Súmula 439 do

C.TST.

Por oportuno, o Juízo relembra que não está obrigado a espancar todos os

argumentos lançados pelas partes, mas apenas a acolher ou rejeitar, sempre de forma

fundamentada,  os  pedidos  formulados,  consignando  que  eventuais  embargos

declaratórios  não  podem  ter  efeito  infringente  e  não  servem  para  fins  de  pré-

questionamento para recurso ordinário, na medida em que, como estipulado no artigo

515 do CPC, a matéria  é integralmente devolvida ao Juízo  ad quem.  Neste sentido,

ficam as  partes  advertidas  que a  oposição de embargos para tais  finalidades  poderá

sujeitá-las à aplicação de multas pela litigância de má-fé, com base no parágrafo único

do artigo  538 e  18  do C.P.C.,  desde  que  tais  embargos  mostrem-se  protelatórios  e

manifestamente infundados. 

Custas pela recda. calculadas sobre o valor  arbitrado à condenação de R$

1.000.000,00, no importe de R$20.000,00.

Intimem-se. Nada mais.

Itapetininga, 1º de Julho de 2.015.

ELIANE APARECIDA AGUADO MORENO

  Juíza Titular de Vara do Trabalho
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