
 

 

 
AO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEARA ALIMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 02.914.460/0024-47, podendo ser notificada em sua 
sede, na Avenida 25 de Julho, nº. 2.080, Centro, Forquilhinha—SC, CEP 88.850-
000 e JBS AVES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
08.199.996/0057-72, podendo ser notificada em sua sede, na Rua Alfredo Pessi, 
nº 2000, Bairro Bortolotto, Nova Veneza—SC, vem, por seus procuradores infra 
signatários, com fulcro no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, e na Lei nº 12.016/2009 impetrar: 

 

MANDADO DE SEGURANÇA, 
COM PEDIDO DE LIMINAR 

 

contra ato lesivo ao seu direito líquido e certo praticado pela Exmo. 
Magistrado Plantonista Judiciário das Varas do Trabalho da Comarca de 
Criciúma SC, PAULO ANDRE CARDOSO BOTTO JACON, com endereço na 
Av. Getúlio Vargas, 361 - Centro, Criciúma - SC, CEP 88801-500, vinculada à 
União – E. Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, situada no endereço 
Avenida Rio Branco, 919 - Centro - CEP 88015-205 / Florianópolis-SC, 
requerendo-se a citação do Impetrado, pelos fundamentos de fato e de direito 
que expõe a seguir, requerendo o seu regular processamento e julgamento. 

Indica-se como terceiro interessado o SINDICATO DOS 
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CARNES E DERIVADOS, 
FRANGOS, RAÇÕES BALANCEADAS, ALIMENTAÇÃO E AFINS DE 
CRICIÚMA E REGIÃO, entidade sindical de primeiro grau, com registro no 
Ministério do Trabalho sob o nº. 46000.003915/95, inscrito no CNPJ sob o nº. 
80.166.598/0001-22, com sede na Rua João Pessoa, nº. 445, Edifício Uno, 
Centro, Criciúma—SC, requerendo-se sua citação. 

Declaram-se autênticas, desde já, as cópias que acompanham a 
presente peça, sob as penas da lei. 



 

 

I. DO ATO IMPUGNADO 

 
1. O Brasil encontra-se em um momento de crise inimaginável e 

inédito na nossa história. Os Poderes Executivos Estaduais, Federal e Municipal 
estão tomando inúmeras medidas visando: 1) a saúde nacional e 2) a 
sustentabilidade e sobrevivência do pais. Os Poderes Legislativo e Judiciário 
caminham no mesmo sentido. 

2. Buscando sobrepor sua vontade às determinações federais, o 
Sindicato autor do processo 0000157-46.2020.5.12.0055 buscou medida judicial 
para impedir a produção de gêneros alimentícios, buscando ele mesmo tomar 
para si as rédeas de condução de atividade essencial para o país. 

3. Ora, a partir do momento que o Sindicato invoca que qualquer 
trabalho em atividade essencial – produzir alimentos – deve ser executado 
segundo o seu entendimento, tenta avocar para si o poder de decidir se pode ou 
não haver produção de alimentos, o que é inadmissível. 

4. E obteve tutela de urgência nesse sentido – que a vontade do 
Sindicato deve ser soberana, e se ele não concordar com o modo que a 
Impetrante está atuando na produção de alimentos, a produção de alimentos 
deve cessar. 

5. Isso não pode continuar. 

6. O Sindicato ajuizou sem nenhum indício sólido de qualquer 
ilegalidade cometida a Ação Coletiva de n° 0000157-46.2020.5.12.0055, perante 
a comarca / Vara do Trabalho de Criciúma, em busca de liminar para paralisação 
das atividades das demandadas até o final do dia de hoje para adequação, tendo 
em vista o impedimento previsto no Decreto 515/2020, com o afastamento dos 
empregados e o pagamento da remuneração integral dos trabalhadores, nos 
termos da Convenção 155 da OIT. 

7. Ante o pedido este r.Juízo concedeu a liminar sob os fundamentos 
de que há “elevadíssimos riscos que a população brasileira enfrenta, 
especialmente os trabalhadores em situações de contato, como é o caso dos 
empregados dos réus.” e “é consabido que os empregados dos réus trabalham 
em turnos, que chegam a aglomerar a média de 600 deles” e por tal razão 
ordenou “a urgente intimação dos réus para que, a partir do dia 21 03 2020, 
paralisem integralmente as atividades de suas linhas de produção, sem prejuízo 
da remuneração, no âmbito da representação sindical”. 

8. As Empresas Impetrantes estao adotando todas as medidas para 
fins de atendimento à prevenção e combate ao Coronavírus, respeitando a 
manutenção de sua produção. 

9. O deferimento da tutela simplesmente tomou por verdadeiras 
alegações do Sindicato e interrompeu uma atividade essencial! 

10. Da referida decisão, as empresas impetrantes, procederam 
pedido de reconsideração, ressaltando questões completamente 
desconsideradas para concessão da liminar de extrema relevância para o 
contexto social-econômico atual, como o cumprimento das medidas de higiene 
determinadas e recomendadas pelas Impetrantes, com afastamento das 
pessoas de risco, na forma do decreto 515/2020, o qual, reconhece como 



 

 

essencial a atividade das demandadas, bem como o alto risco de 
desabastecimento de proteína animal a sociedade, CONTRARIANDO 
TODOS OS ATOS DOS PODERES EXECUTIVOS ESTADUAL, FEDERAL E 
MUNICIPAL QUE ESTABELECERAM A ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO ESSENCIAL NO PERÍODO DE 
QUARENTENA, essencial para sobrevivência de todos e para continua 
preservação do estado de bem-estar social coletivo, dano ambiental 
(mortandade das aves encaminhadas), bem estar animal, redução da oferta de 
alimentos à população em período de consumo extremo e em tempos de crise 
de Pandemia, entre outros. 

11. Contudo a decisão foi mantida. 

12. Destaca-se da decisão decorrente do pedido de 
reconsideração: 

Não estão os réus, contudo, obrigados à paralisação total, como já 
consta da decisão proferida. Certamente, e em querendo, poderão 
evitar o propalado “desabastecimento de proteína animal a 
sociedade”. Basta, à luz da razão e do bom senso, trilharem o 
caminho da negociação. A entidade sindical, atenta às necessidades 
dos trabalhadores que representa e da sociedade, está cumprindo 
seu papel, e certamente não se furtará à negociação, como está 
patente na petição inicial deste feito.(GRIFOU-SE) 

13. Ou seja, enquanto o sindicato da categoria não concordar 
com o modo de produção da empresa impetrante, a atividades está 
paralisada? O Sindicato não possui nenhuma competência legal, quiçá 
técnica, para determinar ATENDIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL! 

14. Nessa esteira, destaca-se o Decreto Federal 10.282/2020, 
publicado em 20.03.2020, que regulamenta a Lei 13.979/2020, 
estabelecendo quais são os serviços essenciais que devem continuar 
durante toda a crise provocada pelo Coronavirus. Em seu Art. 3º, XI, assim 
estabelece como essencial: 

XI – produção, distribuição, comercialização e entrega, 
realizadas presencialmente ou por meio do comércio 
eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e 
bebidas;  

15. No parágrafo segundo do mesmo artigo, extrai-se: 

Parágrafo Segundo: Também são consideradas 
essenciais as atividades acessórias, de suporte e a 
disponibilização dos insumos necessários a cadeia 
produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento 
dos serviços públicos e das atividades essenciais. 

16. Por fim, tem-se, no Parágrafo Terceiro do mesmo artigo: 

Parágrafo Terceiro: É vedada a restrição à circulação 
de trabalhadores que possa afetar funcionamento de 
serviços públicos e atividades essenciais, e de cargas 
de qualquer espécie que possam acarretar o 



 

 

desabastecimento de gêneros necessários à 
população.  

17. E, como já mencionado, a Impetrante está cumprindo o parágrafo 
sétimo do referido Decreto, como se verá em melhores detalhes a seguir. 

18. Evidentemente, a tutela de urgência deferida deve ser cassada. 

19. Faz-se indispensável o ajuizamento do presente Mandado de 
Segurança, em busca de denunciar o ato abusivo ocorrido a este e.Regional, 
para que seja revogada a liminar concedida, e permita a manutenção das 
atividades regulares da empresa, bem como o equilíbrio social econômico do 
estado de Santa Catarina, mais especificamente da região Sul do estado.  

20. Esta liminar é o objeto do presente Mandado de Segurança! 

 

II. CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA NO 
PROCESSO DO TRABALHO - CABIMENTO NO PRESENTE CASO 

 

21. Não há recurso para o ato ora impugnado, que é ofensivo ao 
equilíbrio social econômico do Estado de Santa Catarina, mais especificamente 
da região Sul do estado, com potencial geração de prejuízos certos, injustos e 
sem precedentes a sociedade como um todo, bem como às Impetrantes. 
Imperando sua reforma em prol da mais colimada Justiça! 

22. A situação é ainda mais grave do que a mera violação de direito 
líquido e certo: o ato coator em questão está impossibilitando o cumprimento de 
um dever legal imposto à Impetrante! Como já visto, é verdadeiro dever social a 
manutenção da sua atividade produtiva! 

23. Especificamente, tem-se que o Ato Coator violou direito 
líquido e certo da impetrante proceder ao funcionamento independente de 
negociação com o sindicato. 

24. Não há nenhuma previsão legal de que o funcionamento de 
atividades essenciais dependa de negociação com o sindicato!  

25. A Impetrante tomou conhecimento do ato na data de 20/03/2020, 
o que torna tempestivo e certa a impetração. 

26. Está indicada a autoridade coatora e está indicado o ente ao qual 
ele se encontra vinculado. 

27. Preenchidos portanto os requisitos de admissibilidade do 
presente Mandado de Segurança. 

28. No art. 1° da Lei n° 12.016 de 7 de agosto de 2009, norma que 
regulamenta o remédio constitucional, determina que: 

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 
sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer pessoa 
física ou jurídica alguém sofrer violação ou houver justo receio de 
sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 
quais forem as funções que exerça.” 



 

 

 

29. Portanto, a Impetrante tem no Mandado de Segurança a 
permissão jurídica para procurar corrigir o ato abusivo sob análise.  

30. Destaca-se que o ato coator violou os seguintes dispositivos 
legais, de modo incontesti:  

a) art. 5º, II, LIV e LV e 8º da Constituição da República 
Federativa do Brasil (CRFB88), ao: i) impor uma 
negociação sindical em situação na qual não há exigência 
legal; ii) adotar medida drásticas sem nenhuma espécie de 
contraditório, defesa ou afins, tomando por verdadeira 
alegação exordial sem prova; 

b) Lei 13979/2020 e Decreto Federal 10.282/2020, que a 
regulamenta, art. 3º, XI, e parágrafos segundo e terceiro, 
pela restrição ilegal ao exercício de atividade essencial; 

c) Decreto Estadual de Santa Catarina 515/2020, art. 2º, 
parágrafo primeiro, IV, bem como Portaria GABSES 
180/2020 do Estado de Santa Catarina, art. 1º, III, que 
estabelece como essenciais e devendo ser mantidas as 
atividades de produção e comercialização de gêneros 
alimentícios.   

31. Com efeito, diante deste aflitivo quadro que está a exigir profunda 
reflexão jurídica, a Impetrante se utilizam deste remédio heroico em defesa de 
todos os direitos postergados.  

32. A integra do processo originário encontra-se em anexo. 

  

III. DA SUSPENSÃO PRELIMINAR DO ATO IMPUGNADO – 
FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA – NECESSIDADE DE 
ANULAÇÃO DO ATO 

 

33. O ATO impetrado deve ser liminarmente suspenso e em caráter 
definitivo anulado! 

34. Destaca-se a publicidade e a notoriedade das ocorrências 
mundiais relacionadas a COVID-19, com reflexos consideráveis no âmbito 
nacional, estaduais e regionais, fazendo-se necessários atos por todas os 
órgãos pátrios, regulamentando funcionamento de atividades, na busca de evitar 
que um mal maior assole a nossa sociedade. 

35. Contudo, tais medidas devem ser feitas com cautela, estudo 
pormenorizado, de forma a se evitar que um mal maior não gere outros de igual 
proporção, como é o caso do Decreto 515/2020 do Estado de Santa Catarina. 

36. O referido decreto estadual, apesar de declarar a situação de 
emergência em todo o território catarinense, para fins de prevenção e 
enfrentamento à epidemia da COVID-19, aponta serviços essenciais que não 
devem se submeter ao regime de quarentena, nos termos do inciso II do art. 2º 



 

 

da Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, como resta indicado no §1º, 
do art. 2º, da referida norma, senão vejamos: 

 
§1º Para fins do inciso II do caput deste artigo, consideram-se 
serviços privados essenciais: 
I – tratamento e abastecimento de água; 
II – geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, gás 
e combustíveis; 
III – assistência médica e hospitalar; 
IV – distribuição e comercialização de medicamentos e 
gêneros alimentícios, tais como farmácias, supermercados e 
mercados; 
V – funerários; 
VI – captação e tratamento de esgoto e lixo; 
VII – telecomunicações; 
VIII – processamento de dados ligados a serviços essenciais; 
IX – segurança privada; e 
X – imprensa. 

37. Tal registro no decreto tem por cautela a conservação de bens 
essenciais à manutenção do equilíbrio sócio-econômico da região. 

38. Em complementação, adveio a Portaria GABSES 180/2020 do 
Estado de Santa Catarina, art. 1º, III, que assim estabelece: 

Art. 1º Ficam autorizadas, em regime de exceção à suspensão de 
circulação e atividades determinadas pelo Decreto n. 515/2020, as 
seguintes situações especiais:  

(...) 

III - as atividades privadas necessárias ao funcionamento dos 
serviços e atividades essenciais elencados no Decreto n. 515/2020, 
notadamente aquelas relacionadas às atividades de saúde e de 
segurança pública, ressalvado o funcionamento exclusivo para 
esse fim; 

39. E, claro, a normativa federal, Decreto Federal 10.282/2020, 
publicado em 20.03.2020, que regulamenta a Lei 13.979/2020, estabelecendo 
quais são os serviços essenciais que devem continuar durante toda a crise 
provocada pelo Coronavirus. Em seu Art. 3º, XI, assim estabelece como 
essencial: 

XI – produção, distribuição, comercialização e entrega, 
realizadas presencialmente ou por meio do comércio 
eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e 
bebidas;  

40. No parágrafo segundo do mesmo artigo, extrai-se: 

Parágrafo Segundo: Também são consideradas essenciais 
as atividades acessórias, de suporte e a disponibilização 
dos insumos necessários a cadeia produtiva relativas ao 
exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das 
atividades essenciais. 



 

 

41. Por fim, tem-se, no Parágrafo Terceiro do mesmo artigo: 

Parágrafo Terceiro: É vedada a restrição à circulação de 
trabalhadores que possa afetar funcionamento de serviços 
públicos e atividades essenciais, e de cargas de qualquer 
espécie que possam acarretar o desabastecimento de 
gêneros necessários à população. 

 

42. Em anexo, ainda, encontram-se inúmeros outros atos legislativos 
e normativos, de outros Estados e Município, todos regulamentando o 
funcionamento de atividades essenciais e em todos eles não há nenhuma 
restrição à comercialização e produção de gêneros alimentícios. Isso é evidente! 

43. Destaca-se novamente: uma decisão somente pode ser 
considerada adequada se puder ser estendida a todos na mesma situação. 
Nenhuma Lei ou Decreto ou Norma em geral prevê que o funcionamento de 
atividades essenciais, como a produção e comercialização de alimentos, 
depende de prévia negociação sindical. A conduta do ato atacado é 
inconstitucional e ilegal. E se estendida a qualquer outra situação tem-se que o 
país somente pode produzir alimento se o Sindicato concordar com o modo 
proposto, seja ele técnico ou não! 

44. Convém destacar também as medidas que têm sido adotadas 
pelas Impetrantes em ternos de sanidade e combate ao Coronavirus. 

45. As impetrantes, em sua plena consciência social coletiva e em 
atendimento à sua função social, diante da realidade do COVID-19, ao contrário 
dos fundamentos decisórios do ato ora impugnado e das alegações infundadas 
da exordial, vem cumprindo as medidas de higiene determinadas e 
recomendadas, cumprindo integralmente o que preconiza o parágrafo 7º do 
Decreto Federal 10.282/2020. 

46. As demandadas, nas plantas produtivas afetadas, já 
procederam, conforme farta documentação anexa (cartões-ponto, 
documentações, avisos externos e internos, fotos, plano de ação e 
divulgação, etc e etc), à adoção das seguintes medidas, dentre outras: 

a. o afastamento das profissionais gestantes, dos aprendizes 
menores de idade, dos idosos, enfim, dos grupos indicados 
conforme recomendações oficiais; 

b. implementação de teletrabalho progressivo, e alternância em 
escalas de trabalho – no setor administrativo da unidade de 
Forquilinhas, 38 pessoas estão nessa sistemática e 18 em Nova 
Veneza; 

c. reuniões diárias acerca das medidas de prevenção; 

d. divulgação ampla de panfletos e circulação sobre medidas 
preventivas; 

e. implementação de triagem diferenciada nas entradas dos 
estabelecimentos, com medição de temperatura de 
motoristas e terceiro sem geral; 



 

 

f. implementação de pontos de distribuição de máscaras e 
afins; 

g. distribuição ampla de álcool gel; 

h. pontos de atendimento e divulgação para identificação de 
sintomas. 

47. Além de tais medidas, destacam-se, nos moldes da 
Carta ao fornecedor anexa ao presente writ comprova estar tomando 
inúmeras medidas em prol da segurança e higiene de seus empregados, 
quais sejam: 

 
 Suspenção de viagens internacionais e restrição das 
viagens domésticas; 
 Quarentena preventiva de todos os membros da JBS 
que retornaram do exterior ou de estados que possuem casos 
confirmado do COVID-19; 
 Implementação de medidas de monitoramento dos 
colaboradores que retornam de férias ou licença; 
 Suspenção de visitas internacionais e restrição de 
visitas nacionais às nossas operações, instalações e 
escritórios; 
 Criação de protocolos de atendimento e monitoramento 
para colaboradores, visitantes, clientes, motoristas e 
fornecedores; 
 Intensificação de campanhas internas para 
conscientização e implementação de práticas de higiene e 
medidas preventivas; 
 Implantação de trabalho home office para áreas 
administrativas de maneira a reduzir aglomeramento; 
 Aprimoramos ainda mais as medidas de controle, 
saneamento e limpeza em todas as nossas instalações e 
disponibilização de álcool gel nas áreas comuns (portaria, 
refeitórios, vestiários, sanitários, barreiras sanitárias, áreas de 
lazer, salas de pausa), para todos os colaboradores; 
 Cancelamento de reuniões e treinamentos internos e 
externos tanto nas dependências da JBS como em locais 
externos. Utilização de meios alternativos de comunicação, 
como teleconferências, vídeos e telefones; 
 Disponibilização de vacinas contra a gripe para 100% 
dos colaboradores; 
 Cancelamento da participação de colaboradores da JBS 
em eventos e feiras; 
 Alternância dos horários de almoço, evitando períodos 
de pico no refeitório; 
 Higienização e disponibilização de álcool gel no 
transporte fretado. 

 
48. Convém lembrar que a própria atividade frigorificada de 

abate e processamento de animais é, por sua natureza, altamente 
higiênica: a lavação de mãos é obrigatória na área indústria, o trabalho é 



 

 

exercido com uniformes limpos diariamente, há utilização de luvas, ou seja, 
o ambiente por si só, em atendimento à adoção das regras expedidas pelo 
MAPA e legislação vigente, já é de alta sanidade. Especificamente, o 
Decreto 9.013/2017 (RIISPOA) preconiza normas sanitárias rigorosas tanto 
para o ambiente e produto quanto para os próprios profissionais que 
atuam, com fiscalização regular e ostensiva1.  

49. Em contrapartida, não houve no processo n° 0000157-
46.2020.5.12.0055, qualquer demonstração de descumprimento das normas e 
recomendações de prevenção e enfrentamento à COVID-19 por parte das 
demandadas, que justificassem a medida coercitiva do magistrado plantonista. 
Ao contrário, a ordem se deu por presunção frente ao cenário mundial e nacional, 
a qual desconsidera completamente, outra recomendação de prevenção e 
enfrentamento ao vírus que nos assola que é a de conservação de atividades 
essenciais em prol da manutenção do equilíbrio econômico social e da 
vida! 

50. De forma mais objetiva, as demandadas produzem regularmente 
184.000 aves por dia em Forquilinhas e 130.000 por dia em Nova Veneza. 

51. Tendo esse numerário em mente, destaca-se que a proteína de 
aves é o bem de consumo alimentar mais consumido do país2 e um dos 
alimentos mais consumidos do mundo3. Retrata-se por imagem a ocorrência 
recente em um supermercado internacional, onde as gôndolas de “frango” (pollo) 
se encontram vazias em razão do “pânico” ocasionado pelo COVID-19, vejamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Art. 12. A inspeção e a fiscalização industrial e sanitária de produtos de origem animal abrangem, 

entre outros, os seguintes procedimentos:(...) II - verificação das condições higiênico-sanitárias das 

instalações, dos equipamentos e do funcionamento dos estabelecimentos; III - verificação da prática de 

higiene e dos hábitos higiênicos pelos manipuladores de alimentos; IV - verificação dos programas de 

autocontrole dos estabelecimentos;(...) VII - avaliação das informações inerentes à produção primária com 

implicações na saúde animal e na saúde pública ou das informações que façam parte de acordos 

internacionais com os países importadores;(...) IX - verificação da água de abastecimento;(...)XVII - outros 

procedimentos de inspeção, sempre que recomendarem a prática e o desenvolvimento da indústria de 

produtos de origem animal. 
2 https://g1.globo.com/pernambuco/especial-publicitario/avipe/noticia/saudavel-e-boa-de-preco-carne-de-

frango-e-a-mais-consumida-no-brasil.ghtml 
3 https://www.elmundo.es/economia/2020/03/10/5e66d835fc6c83d03c8b4624.html 

https://g1.globo.com/pernambuco/especial-publicitario/avipe/noticia/saudavel-e-boa-de-preco-carne-de-frango-e-a-mais-consumida-no-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/pernambuco/especial-publicitario/avipe/noticia/saudavel-e-boa-de-preco-carne-de-frango-e-a-mais-consumida-no-brasil.ghtml
https://www.elmundo.es/economia/2020/03/10/5e66d835fc6c83d03c8b4624.html


 

 

52. Sob essa ótica, caso a decisão seja mantida, a ocorrência de 
impactos que, sem dúvidas, acarretarão gigantesco desequilíbrio social e 
econômico no estado e no país são sem precedentes de talvez irremediáveis. 

53. Destaca-se, como IMPACTOS IMEDIATOS somente das duas 
unidades afetadas, as seguintes ocorrências: 

a) Ofensa ao Bem Estar animal com descarte de 6,3 
milhões de pintos em um só incubatório (Aves em jejum 
preparadas para o carregamento - 98.000 mil, Aves em 
trânsito para abate e Aves em carregamento), pela 
Ausência de outros frigoríficos de similar proximidade 
para atendimento da referida demanda, inclusive pela 
redução da capacidade produtiva em razão do COVID-
19; 

b) Falta de ração para reestabelecer estoque das granjas 
programadas para abate; 

c) alto risco de desabastecimento de proteína animal a 
sociedade; 

d) impacto, caso mantida a tutela, de 40 dias de produção, 
considerando a matéria prima que necessariamente 
será abatida, multiplicando-se por 40 os prejuízos ora 
apontados. 

54. Como IMPACTOS CONSQUENTES OU FUTUROS, as seguintes 
ocorrências: 

a) Redução de Alojamento com Eliminação de 2.300.000 
pintinhos por semana (Incubatório Próprio + Proave); 

b) 550 Integrados afetados pelo não alojamento e/ou não 
abate – ou seja, 550 microprodutores rurais que vivem 
exclusivamente dessa atividade; 

c) Perda da geração de renda remuneração de integrados 
no valor aproximado de R$ 7.000.000,00;  

d) Aumento no consumo diário de 80 toneladas de ração 
por dia não abatido, pelo represamento de aves - 2.000 
toneladas de necessidade de ração por dia; 

e) Aumento demanda de MP para fabricação de ração; 

f) Falta de Milho, Soja e demais matérias primas para 
abastecimento do campo; 

g) Aumento mortalidade pelo aumento (0,4%/dia) – 10 mil 
aves por semana mortas pelo represamento no campo 

h) Risco sanitário pela falta de destinação correta das 
aves (espaço de comporteira); 

55. A cadeia produtiva avícola é altamente complexa! 

 



 

 

56. A ave que vai ser abatida deve ser abatida, sob pena de 
descarte – ou seja, a medida implementada ora atacada tem o condão de 
produzir o sacrifício de aves para o consumo, interrompendo atividade 
avícola de microprodutores rurais e famílias, interrompendo toda a cadeia 
de produção de alimentos para fins essenciais!  

57. Mesmo em legislações paralelas, a distribuição e comercialização 
de alimentos – e por óbvio sua produção – é de natureza essencial. Destaca-se 
que, em sintonia ao Decreto Estadual 515/2020, a Lei nº 7.783/1989 que “Dispõe 
sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, regula o 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e dá outras 
providências.”, assim dispõe em seu art. 10, III: 

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: 

(...) 

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; 

58. Aqui, faz-se indispensável ressaltar e rememorar que as 
atividades das demandadas se enquadram não só como essenciais, mas de 
natureza pública. 

59. Dentre tantas teorias sobre as definições do que seria 
considerado como serviço público, desenvolveram-se a definição clássica com 
três elementos: “a) o subjetivo, que considera a pessoa jurídica prestadora da 
atividade – o serviço público seria aquele prestado pelo Estado; b) o material, 
que considera a atividade exercida – o serviço público seria a atividade que tem 
por objeto a satisfação de necessidades coletivas; e c) o formal, que considera 
o regime jurídico – o serviço público seria aquele exercido sob regime de Direito 
Público derrogatório e exorbitante do Direito Comum.”4. 

60. Sob essa ótica e mudança do Estado Liberal para o Estado Social, 
tais conceitos sofreram evidentes expansões quanto a intervenção e rol de 
atividades próprias do Estado – aqui faz-se indispensável ressaltar o art. 4º, IV 
da CR/88 -, havendo reconhecimento do estado de sua necessidade de 
atividades e ou serviços públicos por particulares através dos contratos de 
concessão de serviços públicos, além da natureza de determinadas atividades, 
com reconhecimento por lei,  passando a ser considerado como uma atividade 
pública aquela destinada à satisfação de necessidades individuais ou 
transindividuais essenciais, vinculadas diretamente a um direito fundamental do 
indivíduo. 

61. E quanto a isso inequívoco é o reconhecimento Constitucional e 
legal de que a alimentação e o direito ao bem-estar social (estar com saúde, 
moradia e bem alimentado) é fundamental a sociedade como um todo, sendo 
risco iminente e de grave monta a manutenção da decisão que impede a 
regular produção de gêneros alimentícios de grande consumo do país, 
mais especificamente da região Sul de Santa Catarina. Permitir essa ofensa 

                                                           
4 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. Teoria dos Serviços Públicos e sua Transformação. In: 

NUSDEO, Ana Maria de Oliveira; SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). Direito Administrativo 

Econômico. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 42 – Disponível em: 

https://www.migalhas.com.br/depeso/301755/a-interrupcao-no-fornecimento-de-servicos-publicos-

essenciais-por-inadimplemento-do-consumidor-a-luz-do-stj 
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é coadunar com posturas desregradas com o equilíbrio social preconizado pelo 
art. 1º e seus incisos da CR/88. 

62. Assim, apura-se que, além de todas as violações apontadas, a 
ordem interditiva se mostra ofensiva a livre iniciativa (art. 1º, IV da CR/88), 
acarretará notório dano ambiental (mortandade das aves encaminhadas), bem 
como sócio-econômico ante a medidas contrárias a manutenção do equilíbrio 
social, considerando a realidade atual (redução da oferta de alimentos à 
população em período de consumo extremo e em tempos de crise de Pandemia 
– art. 3º, 4º da CR/88), e vai de encontro aos próprios princípios preconizados 
no art. 3º, §1º, IV do Decreto Estadual 515/2020 e o art. 10, III da Lei nº 
7.783/1989 e demais normas passadas. De fato, viola o art 2º. Da CRFB, uma 
vez que altera determinação normativa de competência do Executivo e do 
Legislativo. 

63. Como provado, ao contrário do decidido, o perigo de dano é 
igualmente reverso, não só as demandadas, mas a sociedade como um 
todo! 

64. Assim sendo requer-se a suspensão da antecipação de tutela 
deferida, em caráter liminar e inaudita altera pars, e em definitivo seja o ato 
cassado. 

65. Em anexo a íntegra dos autos e a comprovação dos fatos. 

 
IV - DOS REQUERIMENTOS 

 
 

À vista do exposto e em face das ilegalidades exaustivamente 
examinadas no presente writ, requer-se: 

 
a) a concessão de MEDIDA LIMINAR sem a oitiva da parte 

adversa, para que seja concedida a antecipação dos efeitos 
da tutela inaudita altera pars com a suspensão da 
antecipação de tutela concedida; 

b) seja a impetrada citada, assim como o ente Público ao qual 
está vinculada, para prestar informações nos moldes 
legais, bem como seja o terceiro interessado intimado do 
presente feito; 

c) a oitiva do Representante do Ministério Público 
d) a concessão da segurança definitiva para cassar a 

antecipação de tutela deferida. 
e) que todas as intimações relativas ao presente processo 

sejam feitas somente em nome do Advogado CESAR L. 
PASOLD JÚNIOR, OAB/SC-18088. 

 
Prova-se todo o alegado através dos documentos aqui anexados. 
 
 
Atribui-se à causa, para meros efeitos fiscais, o valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais). 
 



 

 

Nesses Termos, pede deferimento. 
Florianópolis, 20 de março de 2020. 
 
 

 
CESAR LUIZ PASOLD   CESAR L. PASOLD JÚNIOR 
OAB/SC-943     OAB/SC-18088 
 
 
 

FRANCISCO CAPUTO 
 OAB/DF 11.707 

 


