
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA 
Rua Frei Edgar, 138, Edifício Unique Office, 9º andar, Centro, Joaçaba – SC CEP 89.600-000 

Telefone: (49) 3202-1300– e-mail: prt12.ptm004.joacaba@mpt.mp.br 
 

1 

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SR.(A) DR.(A). JUIZ(A) DO TRABALHO DA VARA DO TRABALHO 
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TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA 

DISPENSA DISCRIMINATÓRIA 

TRABALHADORES VULNERÁVEIS  

(INDÍGENAS E GESTANTES) 

 
 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (Procuradoria do Trabalho no Mu-

nicípio de Joaçaba, por seu Membro ao final identificado, com endereço na Rua 

Frei Edgar, no. 138, Edifício Unique Office, 9º andar, Centro, Joaçaba/SC, vem       

perante a presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 129, III, da 

Constituição Federal; art. 6º, VII, “a”, “d” e inciso XIV, e art. 83, III, estes da Lei 

Complementar nº 75/93, e, finalmente, nos termos da Lei 7.347/85, propor a pre-

sente 

 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE DE 

TUTELA DE URGÊNCIA OU DE EVIDÊNCIA 

 

em face de Seara Alimentos LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ nº 02.914.460/0018-07, situada na Avenida Paludo, 155, Centro, Seara/SC, 

CEP 89770-000, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos. 
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A –FUNDAMENTOS FÁTICOS DA DEMANDA E DAS QUESTÕES PRELIMINARES 
E PROCESSUAIS 
 
 

1. FATOS  
 

No dia 07 de maio de 2020, foi autuada notícia de fato sob o número 

90.2020.12.004/6 – 59, que veicula as seguintes irregularidades (doc. 1), atribuídas à 

demandada (SEARA, unidade de Seara/SC – Grupo JBS), in verbis:  
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A Notícia de Fato foi convolada em Procedimento Preparatório em 22.05.2020. 

 

Por meio de notificação expedida no dia 08.05.2020, o MPT solicitou à deman-

dada a apresentação de esclarecimentos a respeito das irregularidades noticiadas 

(dispensa discriminatória de trabalhadores indígenas da Terra Indígena Serrinha).  

 

 No dia 12 de maio de 2020, foi publicada no Diário Oficial de SC a Portaria SES 

no. 312, de 12 de maio de 2020, que estabelece medidas de prevenção para o funci-

onamento de abatedouros frigoríficos de carnes em Santa Catarina. O art. 2º, inciso 

III da Portaria incluiu os trabalhadores indígenas no grupo de risco de infecção pelo 

COVID-19 e determinou que priorizassem seu afastamento do trabalho, sem prejuízo 

de seus salários:  

 

Art. 2º Cabe à empresa: 

III - Adotar medidas internas relacionadas à saúde do trabalhador neces-

sárias para evitar a transmissão do Coronavírus (COVID-19) no ambi-

ente de trabalho, priorizando o afastamento, sem prejuízo de salários 

dos trabalhadores pertencentes a grupos de risco, tais como os traba-

lhadores com idade acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéti-

cos, gestantes, indígenas, imunodeprimidos ou portadores de doenças 

crônicas que também justifiquem o afastamento; 

 É digno de nota que a inclusão dos trabalhadores indígenas no grupo de risco 

está em consonância com a Portaria Nº 419/PRES, de 17 de março de 2020, da 

FUNAI, que estabelece medidas temporárias de prevenção à infecção e propagação 

do COVID-19, em terras indígenas. O art. 3º da Portaria restringe o acesso a terras 

indígenas, a fim de prevenir a disseminação do COVID-19 (doc. 19):  
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Art. 3º. O contato entre agentes da FUNAI, bem com a entrada de 

civis em terras indígenas devem ser restritas ao essencial de 

modo a prevenir a expansão da epidemia.  

§1º. Fica suspensa a concessão de novas autorizações de en-

trada nas terras indígenas, à exceção das necessárias à continui-

dade da prestação de serviços essenciais às comunidades, con-

forme avaliação pela autoridade competente da Coordenação Re-

gional - CR.  

§2º. As autorizações já concedidas devem ser reavaliadas pelas 

CR's à luz da prevenção da epidemia da COVID-19, podendo ser 

reagendadas, especialmente quando envolverem a realização de 

eventos ou impliquem a entrada de mais de 05 pessoas na terra 

indígena. §3º. A entrada de autoridades públicas de atendimento 

à saúde e segurança não serão obstadas pela FUNAI.  

§4º. As CR's poderão conceder autorizações em caráter excepci-

onal, mediante ato justificado, para a realização de atividades es-

senciais às comunidades indígenas.  

§5º. Consideram-se essenciais as atividades que fundamentem a 

sobrevivência da comunidade interessada, em especial o atendi-

mento à saúde, a segurança, a entrega de gêneros alimentícios, 

de medicamentos e combustível. 

 

No mesmo sentido da Portaria da Secretaria de Saúde de SC e da Portaria da 
FUNAI, o Protocolo de manejo clínico da Covid-19 na Atenção Especializada, 
elaborado pelo Ministério da Saúde, inclui a “população indígena aldeada ou com 
dificuldade de acesso” no grupo de risco de infecção pelo COVID-19 (doc. 17).1 

 

No dia 13 de maio de 2020, foi expedida notificação endereçada à demandada 

para que se manifestasse a respeito das medidas adotadas para implementar as de-

terminações veiculadas pelo art. 2º, inciso III, da Portaria SES no. 312, de 12 de maio 

de 2020 (doc. 02). A notificação foi recebida pela em 13.05.2020 (doc. 03). 

  

Em 14.05.2020, foi juntada ao procedimento declaração da Equipe Multidisci-

plinar de Saúde Indígena Caneleira, de 13.05.2020. Segundo a declaração, havia dois 

casos confirmados de COVID-19 na Terra Indígena Serrinha (Inora Moreira e Valdecir 

Salvador) e que estes foram encaminhados para isolamento. A declaração também 

indica que foi transmitida a orientação de isolamento para as pessoas com as quais 

os trabalhadores infectados mantiveram contato (aí incluídos os colegas de trabalho, 

que compartilhavam o mesmo transporte coletivo para deslocamento) (doc. 4):  

 

 
1 Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo de manejo clínico da Covid-19 na Atenção Especializada. 1. ed. rev. – Brasília : Ministério da 

Saúde, 2020, páginas 9 e 36.  
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Também em 14.05.2020, foi juntada mensagem de whatsapp, enviada por 

membro da comunidade indígena, por meio da qual relata que a demandada encami-

nhou um ônibus até a Terra Indígena Serrinha para buscar os empregados da JBS e 

levá-los até o estabelecimento da empresa para assinarem documentos demissionais 

(doc. 05). Segundo o relato, o Cacique não autorizou a ida até o estabelecimento da 

ré. 

 

 Em 15.05.2020, a Dra. Fernanda Kaingang, advogada da Terra Indígena Serri-

nha, informou que encaminhou à demandada cópia da declaração da Equipe Multidis-

ciplinar de Saúde Indígena Caneleira, de 13.05.2020 (doc. 4), que orienta o isola-

mento e monitoramento dos trabalhadores indígenas que tiveram contato com os tra-

balhadores infectados pelo COVID-19 (doc. 6). 

 Ainda em 15.05.2020, foram juntados ao procedimento cópias de alguns termos 

de aviso prévio, encaminhados pela demandada. Segundo os documentos, a partir de 

06.05.2020, não mais serão utilizados os serviços dos trabalhadores notificados e que 

a homologação foi agendada para o dia 14.05.2020, no Sindicato dos Trabalhadores 

da Indústria de Carnes e Derivados de Seara (doc. 7).  

Chama a atenção o fato de que a homologação foi agendada para data posterior 

à publicação da Portaria SES no. 312, de 12.05.2020, a qual incluiu os trabalhadores 

indígenas no grupo de risco e orientou seu afastamento remunerado. Portanto, a de-

mandada não pode alegar que desconhecia a Portaria. Neste sentido, o art. 3º da Lei 

de Introdução às normas do Direito Brasileiro: “Ninguém se escusa de cumprir a lei, 

alegando que não a conhece.” Ante a publicação da Portaria, era de rigor a reintegra-

ção dos trabalhadores dispensados e a suspensão de qualquer medida de desliga-

mento de trabalhadores indígenas.  
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 Em 18.5.2020, a demandada apresentou manifestação a respeito das irregula-

ridades noticiadas (doc. 9). Sinteticamente, confirmou que dispensou todos os traba-

lhadores indígenas vinculados à Terra Indígena Serrinha e que a dispensa foi moti-

vada pela “impossibilidade de manutenção do transporte dos empregados da aldeia 

até a Unidade, em razão do alto custo operacional”. São reproduzidos a seguir os 

principais excertos da manifestação: 
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No peticionamento de 18.05.2020, a demandada juntou: 

-  A manifestação de onde foram extraídos os trechos reproduzidos 

acima (doc. 8); 

- Lista com os nomes dos trabalhadores dispensados (doc. 9); 

-  Documento compilando as Ações de Prevenção e Proteção ao COVID-

19     Unidade de Seara – SC (doc. 11);  

- Medidas de prevenção e combate ao COVID-19 (doc. 12). 

  

Segundo o doc. 11, dentre as Ações de Prevenção e Proteção ao COVID-19  

adotadas pela Unidade de Seara, inclui-se “Garantir o afastamento de todos os traba-

lhadores que possuam casos confirmados de COVID-19, pelo período mínimo de 14 

dias, bem como o afastamento de todos os trabalhadores que tenham tido contato 

direto com o infectado, em raio mínimo de 1.5 metros, consideradas as atividades 

mailto:prt12.ptm004.joacaba@mpt.mp.br


MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA 
Rua Frei Edgar, 138, Edifício Unique Office, 9º andar, Centro, Joaçaba – SC CEP 89.600-000 

Telefone: (49) 3202-1300– e-mail: prt12.ptm004.joacaba@mpt.mp.br 
 

9 

 

produtivas, refeitórios, pausas, vestiários, etc., até confirmação da negativa por meio 

de teste (medida 19.2)”. 

 

 Quanto à essa medida, é digno de nota que a demandada já teria conhecimento 

a respeito de casos confirmados de COVID-19 na Terra Indígena Serrinha (doc.6). 

Aplicando a medida 19.2, todos os empregados da demandada domiciliados na Terra 

Indígena deveriam ter sido afastados e monitorados até a “confirmação negativa por 

meio de teste”. Ao invés de observar seu protocolo, a demandada optou por dispensar 

todos os trabalhados, sob a justificativa de que os custos de frete se tornaram proibi-

tivos, como resultado da adoção de medidas sanitárias (redução da capacidade de 

transporte em 50%) (doc. 8).  

 Em 19.05.2020, foi expedida nova notificação endereçada à demandada para 

a apresentação de documentação adicional (doc.13). Em 22.05.2020, foi encami-

nhada nova notificação à demandada (doc.8). Em 27.05.2020, a demandada informou 

que responderia as notificações na primeira semana de junho, quando expira o prazo 

para resposta da notificação enviada em 22 de maio de 2020 (doc. 15). Em razão da 

gravidade das violações em análise (dispensa discriminatória de indígenas e ges-

tante), não foi possível aguardar o recebimento de nova manifestação. 

 Em 20.05.2020, a advogada da Terra Indígena apresentou manifestação que 

sintetiza os fatos do conflito (doc. 14). São reproduzidos a seguir os principais excer-

tos da manifestação:  

  

 “A Terra Indígena Serrinha está situada no norte do Estado do 

Rio Grande do Sul e abrange os municípios de Ronda Alta, Três 

Palmeiras, Constantina e Engenho Velho. Serrinha com uma po-

pulação de cerca de 3.500 pessoas, divididas em 650 famílias das 

quais uma pequena parcela possui empregos formais. Na data de 

29 de abril de 2020 foram diagnosticados na Terra Indígena Ser-

rinha, município de Três Palmeiras, 2 (dois) casos confirmados de 

indígenas infectados pela COVID-19, ambos funcionários de em-

presa frigorífica ECOFRIGO do Grupo Bugio de Santa Catarina 

(notificações em anexo). Em atendimento às medidas de preven-

ção e combate à COVID-19 a Secretaria Especial de Saúde Indí-

gena (SESAI), órgão do Ministério da Saúde (MS) efetuou o iso-

lamento dos pacientes indígenas, de seus familiares e contatos 

diretos e determinou o monitoramento clínico de todos os traba-

lhadores indígenas que fazem uso dos transportes coletivos para 

os frigoríficos de Santa Catarina pelo período de 15 dias, a contar 

do dia 01 de maio de 2020 (atestado em anexo). A liderança da 

Terra Indígena Serrinha, enquanto organização social Kaingáng 
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reconhecida pelo artigo 231 da Constituição Federal de 1988, es-

tabeleceu medidas rigorosas de isolamento social, acatando a 

Portaria 419 de 17 de março de 2020 que suspendeu as autoriza-

ções de entrada de civis em terras indígenas, salvo para ativida-

des essenciais:  

Art. 3º. O contato entre agentes da FUNAI, bem com a en-

trada de civis em terras indígenas devem ser restritas ao 

essencial de modo a prevenir a expansão da epidemia.  

§5º. Consideram-se essenciais as atividades que funda-

mentem a sobrevivência da comunidade interessada, em 

especial o atendimento à saúde, a segurança, a entrega de 

gêneros alimentícios, de medicamentos e combustível. 

 

Assim foi proibido o transporte dos trabalhadores indígenas na 

primeira quinzena de maio com o objetivo de identificar possíveis 

casos de contaminação entre os trabalhadores dos frigoríficos de 

Santa Catarina, mediante monitoramento clínico. A empresa Eco-

frigo foi notificada pela Prefeitura de Três Palmeiras e pela Secre-

taria Especial de Saúde Indígena (SESAI) do Ministério da Saúde. 

As demais empresas foram informadas via contatos telefônicos 

pelo Cacique Ronaldo Inácio Claudino que em razão dos casos 

positivos de COVID-19 os trabalhadores estavam sob monitora-

mento clínico por 15 dias. A notificação por escrito ocorreu no dia 

14 de maio de 2020 e as diferentes empresas responderam que 

tinham conhecimento e acataram a notificação, exceto a empresa 

JBS/Seara. 

O temor de disseminação do contágio de COVID-19 nos territórios 

Kaingáng é fundado no estilo de vida tradicional Kaingáng, mar-

cado pela proximidade das moradias e sistema tradicional de con-

vívio, somado à vulnerabilidade do ponto de vista epidemiológico, 

uma vez que os povos indígenas não possuíam contato com vírus 

de gripes anteriormente ao “descobrimento” do Brasil, o que de-

termina a ausência de anticorpos e maior vulnerabilidade a esse 

tipo de doenças, como atestam os dados da Secretaria Especial 

de Saúde Indígena (SESAI) ao informar que as especificidades 

imunológicas e epidemiológicas tornam os povos indígenas parti-

cularmente suscetíveis ao novo coronavírus, sobretudo tendo em 

vista que doenças respiratórias são uma das principais causas de 

óbitos entre estes povos. 
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Historicamente, observou-se maior vulnerabilidade bioló-

gica dos povos indígenas a viroses, em especial às infec-

ções respiratórias. As epidemias e os elevados índices de 

mortalidade pelas doenças transmissíveis contribuíram de 

forma significativa na redução do número de indígenas que 

vivem no território brasileiro. As doenças do aparelho res-

piratório ainda continuam sendo a principal causa de mor-

talidade infantil na população indígena (SESAI, 2020, 

Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana 

pelo novo Coronavírus (COVID-19) em Povos Indígenas). 

 

Na região Sul do Brasil, onde vive o povo Kaingáng, a situação é 

agravada pelas baixas temperaturas no outono e inverno, aliadas 

à vulnerabilidade socioeconômica (verificada pela precariedade 

das habitações, roupas e calçados, ilustrado pelas fotos de cri-

ança e anciã Kaingáng do Setor Pedras Brancas da Terra Indí-

gena Serrinha) gerada pela insuficiência dos territórios Kaingáng 

o que resulta em grandes contingentes de trabalhadores indíge-

nas que buscam sua subsistência nas empresas de frigoríficos da 

região, em sua grande parte, no Estado de Santa Catarina.  

Assim, com o objetivo de reduzir os impactos da pandemia as li-

deranças da Terra Indígena Serrinha e da Terra Indígena Nonoai 

(RS) solicitaram o afastamento dos trabalhadores indígenas dos 

frigoríficos pelo prazo da pandemia, o que resultou na NF 

000090.2020.12.004/6 Seara/JBS no MPT em Joaçaba (SC), na 

NF 000093.2020.12.004/8 Ecofrigo remetida para Chapecó (SC), 

e na NF 0092.2020.12.004/0 Piccoli. (...) 

Cientes da publicação da Portaria nº 312 de 12 de maio de 2020, 

em especial o art. 2º § III que determina a adoção de medidas 

para afastar os trabalhadores indígenas sem prejuízo dos salários 

e o art.10 ao estabelecer que o descumprimento do disposto nesta 

Portaria, constitui infração sanitária nos termos da Lei Estadual 

6.320/1983 os trabalhadores indígenas aguardavam a manifesta-

ção da Justiça do Trabalho acerca de seu pedido de afastamento 

quando alguns trabalhadores indígenas da empresa JBS/Seara 

da cidade de Seara (SC) foram surpreendidos no dia 14 de maio 

de 2020 com o depósito de verbas rescisórias em suas contas 

bancárias, o envio de alguns termos de rescisão para o celular do 

Cacique da Terra Indígena Serrinha, Ronaldo Inácio Claudino 

(rescisões em anexo) e a informação de que a empresa estaria 
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enviando ônibus para que os trabalhadores assinassem suas res-

cisões no Sindicato, com data de homologação nesse mesmo dia. 

Na segunda-feira, dia 18 de abril de 2020 o restante dos trabalha-

dores indígenas do grupo JBS/Seara foram informados de que os 

dois ônibus e o micro ônibus que efetuavam o transporte dos tra-

balhadores já não faria o trajeto, o que leva à conclusão de que 

houve uma demissão em massa dos trabalhadores indígenas no 

âmbito da empresa JBS/Seara. 

 

A demissão em massa de trabalhadores indígenas sob monitora-

mento clínico, incluindo gestantes que já se encontravam afasta-

das do trabalho causou consternação e conflito social dentro da 

comunidade, uma vez que os trabalhadores atribuíram a respon-

sabilidade da demissão às lideranças da Terra Indígena Serrinha, 

em virtude das medidas de isolamento decretadas.  

 

Em atendimento à Portaria 312 da Secretaria de Saúde do Estado 

de Santo Catarina e ciente dos casos de COVID 19 na Terra Indí-

gena Serrinha a empresa Piccoli adotou medidas a serem para a 

proteção à saúde dos trabalhadores e dos grupos mais vulnerá-

veis mediante a elaboração de Termo de Acordo Individual de 

Suspensão Temporária do Contrato de Trabalho, com os traba-

lhadores indígenas, datada de 15 de maio de 2020, conforme do-

cumento em anexo.  

O grupo JBS/Seara entretanto, frustrou todas as tentativas de 

composição administrativa, as quais resultaram ineficientes pe-

rante o silêncio dos prepostos da JBS (documentos em anexo), a 

recusa em atender os telefonemas dos indígenas e a ausência de 

respostas às mensagens de whatsapp da procuradora jurídica 

dos trabalhadores indígenas, inviabilizando as possibilidades de 

uma solução extrajudicial para o caso em tela, demitindo sem 

justa causa até mesmo gestantes como a noticiante Jéssica dos 

Santos Ferreira e deixando sem transporte para o trabalho os in-

dígenas que não receberam verbas rescisórias, a exemplo do no-

ticiante Setembrino Fernandes. 

Diferente do procedimento das demais empresas de frigoríficos 

que utilizam a mão-de-obra indígena a conduta da empresa 

JBS/Seara configura conduta discriminatória aos trabalhadores 

indígenas que recorreram à Procuradoria do Trabalho em busca 

da proteção de seus direitos, na qualidade de trabalhadores vul-

neráveis, que a portaria estadual 312 de 2020 da Secretaria de 
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Saúde do Estado de SC determinava que fossem protegidos du-

rante o período de duração da pandemia de COVID-19, que oca-

sionou a decretação do estado de calamidade em todo o território 

catarinense, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos 

do artigo 1º do Decreto Estadual n. 562, de 17 de abril de 2020. A 

vulnerabilidade intrínseca à raça indígena no presente caso, deu 

causa à prática discriminatória para a manutenção da relação em-

pregatícia por motivo de raça, descrita no artigo 1º da Lei 9029 de 

1995: 

(...) 

A demissão em massa de trabalhadores da Terra Indígena Serri-

nha, com data de homologação da rescisão dois dias após a pu-

blicação da Portaria 312 da Secretaria de Saúde do Estado de 

Santa Catarina evidencia a tentativa da JBS/Seara de evitar a 

adoção de medidas de proteção à saúde dos trabalhadores prio-

rizando grupos de risco como os trabalhadores indígenas e frau-

dar os direitos a eles assegurados (...).” 

  

Em 28.05.2020, a advogada da Terra Indígena Serrinha apresentou nova ma-

nifestação, acompanhada de documentos (doc. 16), a qual sinaliza que os trabalha-

dores indígenas já receberiam tratamento discriminatório da demandada, antes 

mesmo da dispensa:  

  
 

 “(...) relatam os trabalhadores que a mão de obra indígena era 
explorada pela empresa uma vez que os trabalhos mais pesados 
eram realizados  pelos trabalhadores indígenas durante anos, 
sem rodízio, prejudicando a saúde desses funcionários, ao 
passo que trabalhadores não indígenas contratados posterior-
mente aos indígenas eram colocados em atividades mais leves. 
No caso do setor de abate, tarefas mais perigosas, que exigem o 
uso de faca, eram realizadas sem rodízio por trabalhadora indí-
genas, porém, tarefas leves como carimbar a carne ou realizar o 
corte das patas de suínos com a tesoura sempre eram feitas por 
trabalhadores não indígenas, prejudicando a saúde física da tra-
balhadora indígena, o que poderia ser evitado pela prática de ro-
dízio, o que foi solicitado várias vezes pela funcionária indígena, 
mas foi ignorada pela empresa, tendo sido obrigada a trabalhar 
em pé, na mesma tarefa, durante os 5 anos que permaneceu na 
empresa. Relata que as refeições eram diferentes para os que 
trabalhavam com suínos (nos quais estão os trabalhadores indí-
genas) em relação aos trabalhadores que atuam com as aves 
(no qual não há indígenas), de maneira que em diferentes situa-
ções os indígenas sofreram humilhações por tentar servir café 
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ou ter acesso às sobremesas como bolos e frutas tendo sido 
submetidos a situações vexatórias pela diferença de alimentação 
servida no restaurante aos trabalhadores de uma mesma em-
presa. A trabalhadora indígena relata ainda que em 5 anos 
nunca recebeu um aumento salarial da empresa. (Miria Joaquim. 
Áudio e documento em anexo). Os trabalhadores indígenas rela-
taram ainda a indiferença com que os indígenas foram recebidos 
pelos supervisores por ocasião do seu retorno das férias coleti-
vas em 2020, deixando-os sem equipamento de proteção ade-
quado e ignorando os pedidos de manutenção do maquinário de 
trabalho na sala de corte, expondo os trabalhadores indígenas 
ao perigo constante, pela possibilidade de corte pela navalha, 
além de serem submetidos a tratamento vexatório, por cobran-
ças da supervisora Natália, embora o mau funcionamento do 
maquinário prejudicasse o seu desempenho no trabalho. (Giam 
Sales e Oséias Kanheró. Documento em anexo). Por fim, o re-
lato de que a demissão sem justa causa de um trabalhador sem 
qualquer consulta médica para avaliar possíveis doenças causa-
das por esforço repetitivo decorrentes da falta de rodízio, causou 
sensação de abandono por parte da empresa (Joel Claudino Sa-
les. Documento em anexo).” 

(...) 

Após anos de práticas discriminatórias individuais e coletivas, a 

demissão em massa dos trabalhadores da Terra Indígena Serri-

nha, sem poupar nem mesmo gestantes indígenas, como Jéssica 

dos Santos Ferreira, pela empresa Seara, pertencente ao Grupo 

JBS, uma multinacional do ramo de carnes, com faturamento lí-

quido de R$ 6 bilhões de reais no ano de 2019, sob a alegação 

de que o transporte dos indígenas se tornou muito oneroso por 

ocasião da pandemia de COVID 19 contrasta com a solidariedade 

veiculada pela empresa na mídia ao anunciar a doação de R$ 

700.000.000 (setecentos milhões de reais) para apoiar a preven-

ção e combate à COVID 19 mediante a destinação de recursos 

para saúde pública, assistência social e apoio à ciência e tecno-

logia no Brasil e no exterior. (documento em anexo) 

(...) 

 

As doações realizadas pela JBS confirmam diferentes aspectos 

da empresa: em primeiro lugar a empresa JBS não teria qualquer 

dificuldade financeira em custear as despesas de transporte dos 

trabalhadores indígenas e em segundo, o compromisso anunci-

ado não se estende aos povos indígenas e configura prática de 

racismo institucional, agravada pelas circunstâncias de calami-

dade pública em que o Brasil está mergulhado. 
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(...) 

 

É ilustrativo demonstrar como o tratamento discriminatório dispen-

sado pela JBS Seara em relação aos seus trabalhadores indíge-

nas é evidenciado quando comparado às medidas adotadas pelas 

demais empresas do ramo de carnes com relação aos seus em-

pregados indígenas: a empresa Piccoli suspendeu o contrato de 

trabalho de seus colaboradores indígenas por 60 dias (documento 

em anexo), a empresa Aurora celebrou um termo de ajustamento 

de conduta nacional afastando seus trabalhadores indígenas, 

pelo período de 60 dias (documento em anexo), a empresa Eco-

frigo do Grupo Bugio, por sua vez, concedeu férias coletivas aos 

trabalhadores indígenas, como resultado do diálogo entre a em-

presa e as procuradoras da Organização Indígena Instituto Kain-

gáng (INKA), o que prova ser possível contemplar os interesses 

da empresa e a saúde dos trabalhadores indígenas, ao passo que 

no caso da Seara JBS os prepostos da empresa sequer respon-

deram às tentativas de diálogo da signatária em nome de seus 

representados, que manifestaram seu descontentamento por te-

rem sido tratados como mão de obra descartável em face de sua 

vulnerabilidade, decorrente de pertencerem à raça indígena 

dando causa à limitação da manutenção de seus empregos, con-

forme o artigo 1º da Lei n° 9029 de 1995: 

(...) 

 

Reitera-se que a demissão em massa de trabalhadores da Terra 

Indígena Serrinha, com data de homologação da rescisão dois 

dias após a publicação da Portaria 312 da Secretaria de Saúde 

do Estado de Santa Catarina teve por único objetivo o de fraudar 

os direitos dos trabalhadores indígenas mediante aviso prévio co-

municado aos trabalhadores no dia 14 de maio, embora estejam 

datadas um dia antes da Notícia de Fato que deu origem ao pre-

sente procedimento preparatório para prejudicar a possibilidade 

de defesa dos trabalhadores indígenas, cujo Cacique, Ronaldo 

Inácio Claudino, havia buscado o auxílio do MPT no dia solici-

tando a adoção de medidas de proteção aos trabalhadores indí-

genas em virtude da contaminação destes no âmbito dos frigorífi-

cos. Evidentemente o aviso prévio foi datado retroativamente, 

como forma de burlar os direitos dos trabalhadores indígenas plei-

teados ante o Ministério Público do Trabalho e amparados pelo 
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artigo 2º da Portaria 312 da Secretaria de Saúde do Estado de 

Santa Catarina. 

(...) 

 

Em face de todo o exposto, os trabalhadores indígenas manifes-

taram unanimemente que não desejam ser reintegrados ao traba-

lho, pleiteando a indenização por perdas e danos materiais e mo-

rais, causados pela empresa com o fim de fraudar os direitos co-

letivos a que os trabalhadores indígenas faziam jus durante o pe-

ríodo da pandemia de COVID 19, sem prejuízo do ajuizamento 

das reclamatórias trabalhistas pleiteando seus direitos individu-

ais.” 

  

É digno de nota que, em março de 2020, foi instaurado Procedimento Promo-

cional (PA-PROMO n.° 000039.2020.12.004/2), no âmbito da PTM de Joaçaba. No 

bojo deste procedimento, foi expedida, em 18 de março de 2020, notificação recomen-

datória para a SEARA (Recomendação n.° 1906.2020). A notificação veicula reco-

mendações a serem observadas pela notificada para prevenir a disseminação do CO-

VID-19 e proteger a saúde e a segurança dos empregados (doc. 18). Algumas reco-

mendações tinham por objeto a adoção de medidas para proteger a saúde e segu-

rança de trabalhadores integrantes do grupo de risco, in verbis:  
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Em 19.03.2020, o advogado da demandada confirmou recebimento da notifica-

ção recomendatória e sinalizou que seriam adotadas medidas para implementá-la 

(doc. 18).  

 

 Sinteticamente, as recomendações são no sentido de adotar medidas para a 

proteção dos trabalhadores vulneráveis e de observar orientações transmitidas pelas 

autoridades públicas para prevenir a infecção pelo COVID-19. Em qualquer caso, o 

salário deveria ser mantido.  

 

Embora as recomendações não façam menção explícita aos trabalhadores in-

dígenas, os seus termos amplos já contemplam implicitamente esse grupo, porquanto 

é notória a sua vulnerabilidade. No mais, reitera-se que a Portaria Nº 419/PRES, de 

17 de março de 2020, da FUNAI (publicada um dia antes da expedição da notificação 

recomendatória), fixa medidas de restrição de acesso a terras indígenas, o que implica 

restrição na entrada e saída destas áreas.   

 

Ante os termos da Portaria da Funai e do Protocolo de manejo clínico da 

Covid-19 na Atenção Especializada, elaborado pelo Ministério da Saúde, que in-

cluem os indígenas no grupo de risco, a dispensa em massa efetuada pela deman-

dada vai em sentido contrário às recomendações ministeriais, voltadas a tutelar gru-

pos vulneráveis (aí incluídos, os trabalhadores indígenas), no contexto da pandemia. 

Diferentemente do que sinalizou o e-mail de 19.03.2020, a demandada não adotou 

medidas concretas para proteger uma das coletividades em situação de risco majo-

rado (trabalhadores indígenas). 

 

Confirma o descaso da demandada com a proteção dos trabalhadores indíge-

nas o fato de que, em 01.06.2020, enviou um ônibus para a Terra Indígena Serrinha 

para levá-los para assinar os TRTC´s e dar baixa nas CTPS. Segundo informações 

enviadas pela advogada da Terra Indígena, o ônibus chegou com aproximadamente 

02 (duas) horas de atraso. Se não bastasse isso, o ônibus disponibilizado pela em-

presa era muito antigo, sem conservação, sujo e não observava as regras fixadas pela 

Portaria SES 312, de 12.05.2020, relativas a transporte de trabalhadores (docs. 23 e 
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23). Até mesmo uma trabalhadora gestante foi exposta, nessa viagem (docs. 20 e 

21). 

 

Art. 2º, XXIV - Nos veículos de fretamento para transporte de tra-
balhadores, a ocupação de cada veículo fica limitada a 50% da 
capacidade de passageiros sentados, intercalando a posição ja-
nela-corredor (zigue-zague). É proibido o transporte de trabalha-
dores sem máscara; 

XXV - Realizar a limpeza e sanitização dos veículos fretados 
para transporte de trabalhadores ao final de cada viagem, com 
álcool 70% ou outro desinfetante indicado para este fim; 

XXVI - Disponibilizar álcool 70% ou preparações antissépticas 
de efeito similar nos veículos de transporte de trabalhadores 
para higiene das mãos; 
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Ante a gravidade das violações atribuídas à demandada; a confirmação de que 

as dispensas foram efetuadas, quando dispunha de meios para harmonizar seus in-

teresses privados com os interesses legítimos dos trabalhadores indígenas; a infor-

mação prestadas pela advogada da Terra Indígena Serrinha de que a ré nunca sina-

lizou interesse em dialogar; o fato de que as violações atribuídas à ré afetam traba-

lhadores integrantes de um grupo notoriamente vulnerável; o amplo acervo de provas 

que indica a prática de dispensa discriminatória,  não restou alternativa ao MPT senão 

ajuizar a presente Ação Civil Pública.  

 

 

 

2.COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
 

“Em decorrência dos influxos democráticos que a ideia do valor-trabalho hu-

mano suscita, que a Constituição de 1988, invertendo a lógica do ordenamento ante-

rior, conferiu à Justiça do Trabalho, enquanto ramo especial, o poder atrativo espe-

cial e determinante em relação ao trabalho humano. Mais do que mera força de 

atração, imprimiu-lhe vis attractiva protectionis. Antes que meramente Especiali-

zado, o Judiciário Trabalhista constitui-se como Justiça Especial de proteção atrativa, 

conferindo-lhe, o constituinte democrático, poder jurisdicional especial, não só de 

proteção, não só de atração, mas o poder da sinergia da atração com a finalidade 

tuitiva - vis attractiva protectionis.” (O trabalho na perspectiva de uma especializa-

ção democrática dos ramos judiciários; José Eduardo Resende Chaves Jr). 

 

Doutrina e jurisprudência entendem que o fato determinante para fixar a com-

petência material é a causa de pedir e o pedido. Dispõe o art. 114 da CF/88 que a 

Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações que envolvam 

relação de trabalho, sendo que o inciso IX alarga a referida competência para apreciar 

outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho.  

 

A LC 75/93, em seu artigo 83, III, reafirma a competência material da JT para 

apreciar demandas envolvendo a violação de direitos sociais constitucionalmente ga-

rantidos, como no caso em análise, que envolve a violação a diversos direitos laborais 

fundamentais, conforme se extrai dos tópicos dedicados aos fundamentos de fato 

e de direito da demanda.  Ademais, a partir da EC 45/2004, o próprio Supremo Tri-

bunal Federal passou a reconhecer a competência dessa justiça especializada para 

demandas decorrentes das relações de trabalho lato sensu (critério objetivo).  A pre-

sente demanda tem por objeto reprimir e prevenir violações a direitos inequivoca-

mente trabalhistas.  Diante disso, é inconteste a competência material da Justiça do 

Trabalho para apreciar a presente demanda.  
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 No que toca à competência funcional-territorial, a teor do art. 2º, caput, da 

LACP, compete ao juízo de primeiro grau processar e julgar ações civis públicas.  

 

Segundo a interpretação conferida pelo TST ao art. 2º, caput, da LACP e ao 

art. 93 do CDC (OJ 130 da SDI-2), as ações civis públicas que tratam sobre danos de 

abrangência local devem ser propostas em qualquer uma das Varas do Trabalho das 

localidades atingidas. No presente caso, os danos gerados pela ré são de abrangência 

local, atingindo a unidade de Seara da demandada. Portanto, a competência funcio-

nal-territorial é da Vara do Trabalho de Concórdia.  

 

 

 

3. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MPT E CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
 

A ordem constitucional vigente atribuiu ao Ministério Público, dentre outras atri-

buições,  a de verdadeiro defensor da sociedade (ombudsman), no sentido de de-

fensor da observância estrita dos direitos fundamentais e humanos  (arts. 127 e 129, 

Constituição da República). 

 

O Ministério Público do Trabalho tem legitimidade para atuar em causas tran-

sindividuais, oriundas de relação de trabalho em sentido lato (arts. 114, 127 e 129 

da CF; art. 83, I, III, V da LC75/93; art. 82, CDC; art. 5o, I da LACP), envolvam elas 

direitos individuais homogêneos, coletivos ou difusos.  

 

É digno de nota que a jurisprudência pacífica atual do Supremo Tribunal Fede-

ral é no sentido de reconhecer a legitimidade ativa do Ministério Público em casos 

envolvendo até mesmo direitos individuais homogêneos disponíveis, quando 

apresentarem relevância social, conforme a Tese de Repercussão Geral no. 471:  

“Com fundamento no art. 127 da Constituição Federal, o 

Ministério Público está legitimado a promover a tutela coletiva de 

direitos individuais homogêneos, mesmo de natureza disponível, 

quando a lesão a tais direitos, visualizada em seu conjunto, em 

forma coletiva e impessoal, transcender a esfera de interesses 

puramente particulares, passando a comprometer relevantes in-

teresses sociais.” 

 

Outrossim, o Ministério Público tem atribuição para atuar na defesa de direitos 
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indisponíveis em geral, ainda que titularizados por uma única pessoa (art. 127, ca-

put, CF/88; art. 74, I, Lei 10741/2003; art. 201, V, Lei 8069/90).  

Para o cumprimento dessa missão constitucional, ao MPT é conferida a legiti-

midade para promover ações civis públicas  (art. 129, III, CF/88) perante a Justiça do 

Trabalho, instrumento processual destinado à tutela dos direitos sociais dos trabalha-

dores --  assegurados pela Constituição da República de 1988, pelos tratados inter-

nacionais e por outras normas infraconstitucionais(art. 6º, VII; art. 83, I e III, LC/75)  

 

A legitimidade ativa ad causam autônoma do MPT tem assento em normas in-

fraconstitucionais (art. 5º, LACP; art. 82, CDC; art. 83, LC 75/93), mas, acima de tudo, 

deriva de norma da CR/88 (art. 129,III), aplicando-se o princípio da presunção da 

legitimidade ad causam ativa pela simples afirmação do direito de caráter tran-

sindividual.  

Esse princípio decorre da legitimação constitucional autônoma atribuída ao Mi-

nistério Público na proteção dos direitos difusos e coletivos, consoante arts. 127 a 129 

da CR/1988, bem como individuais homogêneos (art. 6º, VII, Lei Complementar nº 

75/1993). Por meio desse princípio, a legitimidade constitucional para ajuizar ações 

coletivas dos membros do Ministério Público é presumida, não se lhe devendo ques-

tionar tal titularidade. 

No caso em tela, os direitos violados e ameaçados pela ré, objeto da presente 

ação, apresentam caráter transindividual de grande relevância social. A natureza des-

tes direitos evidencia a legitimidade ativa do MPT para a propositura da demanda.  

 

Quanto ao cabimento da Ação Civil Pública, do cotejo da situação fática 

narrada no tópico dedicado aos fatos da demanda, não restam dúvidas de que os 

interesses jurídicos sob tutela evidenciam direitos difusos, coletivos (e individuais 

homogêneos), conforme definição prevista no art. 81, parágrafo único, Código de 

Defesa do Consumidor. O ajuizamento da presente ACP é medida processual apta a 

tutelar os direitos violados e ameaçados pela ré, nos termos dos arts. 127 e 129, III, 

CF; art. 1º, Lei 7347/85; e art. 6º, VII e 83, III, LC 75/93.  Busca-se por meio da presente 

ACP a tutela: a inibitória, de remoção do ilícito e a ressarcitória, as quais são 

podem ser cumuladas, conforme entendimento firme dos Tribunais superiores, com 

espeque no art. 3º da Lei 7347. 

 

 
 

 

4. TUTELA INIBITÓRIA E INTERESSE DE AGIR DO MPT 
 

O Ministério Público do Trabalho goza de interesse de agir, quando move ação 
civil pública destinada a obrigar a demandada a cumprir obrigações de fazer e de não 
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fazer, de modo a observar a lei e demais normas jurídicas, sob pena de multa, ainda 
que estas normas já possuam caráter impositivo.  
 

Como é cediço, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, ou  seja, 
emanam da narrativa expendida na petição inicial. Desse modo, a alegação exordial 
no sentido de descumprimento da legislação trabalhista pela ré ou de que há ameaça 
de violação à lei é o quanto basta para revelar o interesse de agir por parte do Minis-
tério Público do Trabalho, na defesa de interesses coletivos em sentido amplo. 
 

Enfrentando a questão do interesse de agir ministerial para ajuizamento de 
ação civil pública, a doutrina esclarece: 
 
 

“Tratando- se do Ministério Público do Trabalho, o interesse na propo-
situra da ação coletiva é presumido, o que decorre das suas fun-
ções institucionais elencadas no  art. 129 da CF , por força do que 
dispõe o art. 127 da mesma Lei Maior (defesa da ordem jurídica, do re-
gime democrático e dos interesses sociais e individuais  indisponíveis), 
não havendo, por isso, necessidade de maiores indagações para que se 
o reconheça num dado caso concreto” (MELO, Raimundo Simão de, 
Ação Civil Pública na Justiça do Trabalho, 4ª ed., São Paulo: Ltr, 2008, 
p. 225). 

 
 

A fim de resguardar os direitos dos trabalhadores e ver respeitada a ordem 
jurídica, não restou alternativa senão o ajuizamento da presente ação.  
 

No que concerne à eventual alegação da demandada de que os pedidos da 
presente ação civil pública não passam de mera repetição de comando legal - e de 
que, portanto, não haveria interesse de agir ministerial –, a jurisprudência vem se ma-
nifestando de forma pacífica:  
 

Ação Civil Pública. Finalidade. O fim maior da ação civil pública na 
Justiça do Trabalho é exatamente a tutela do ordenamento jurídico 
vigente, agindo o Ministério Público em defesa dos interesses co-
letivos relacionados ao desrespeito dos direitos trabalhistas garan-
tidos pela Constituição da República. Assim é que,  se as medidas 
extrajudiciais tomadas não foram capazes de fazer cessar as inúmeras 
infrações constatadas, compete a esta Justiça determinar que o réu cum-
pra as obrigações de fazer e não fazer que resultam, em última análise, 
no cumprimento da ordem jurídica pátria (TRT -ro- 7141/98 –3ª. Turma 
do TRT –3ª. Região, Rel. Juíza Maria Cecília Alves Pinto, DJMG 
01.02.2000). 
 

O fato de haver no ordenamento jurídico normas vinculantes dispondo acerca 
dessas obrigações objeto de pedidos deduzidos nesta inicial não significa que serão 
cumpridas espontaneamente, dispensando maior coerção.  
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Nesse diapasão, não reconhecer o interesse de agir do Ministério Público do 
Trabalho para tutelar a incolumidade da ordem jurídica, mediante pleitos inibitórios 
encerraria verdadeira ofensa ao princípio constitucional do acesso irrestrito ao Poder 
Judiciário e da inafastabilidade da jurisdição, contemplado no artigo 5º, inciso XXXV, 
da Carta Magna de 1988.  
 
 

Não se olvide que a ré, conquanto obrigada a cumprir e a fazer cumprir as 
normas trabalhistas, ainda assim se furta à sua observância, o que redundou na lesão 
aos direitos que o  Parquet visa a salvaguardar com a presente ação civil pública.  

 
 
O que o Ministério Público do Trabalho pretende é exatamente a defesa da 

ordem jurídica.  Não se requer mera declaração da Justiça do Trabalho de que a CLT 
e as demais normas trabalhistas devam ser cumpridas, mas a imposição à ré  de 
específicas obrigações de fazer e não fazer listadas nesta peça inicial, cominando-se, 
ainda, astreintes para impeli-la ao cumprimento das obrigações. 
 

Ora, é certo que cabe à Superintendência Regional do Trabalho exercer a ati-
vidade de fiscalização trabalhista, inclusive lavrando autos de infração. Porém, não se  
pode ignorar que essa atividade fiscalizatória não é suficiente para recompor a ordem, 
impelindo o empregador ao cumprimento da lei; tampouco se pode ignorar que muitos 
dos bens tutelados pela ordem jurídica trabalhista são irrecuperáveis, uma vez viola-
dos.  

 

Exatamente para prevenir danos a bens sensíveis que ordenamento jurídico 

pátrio consagrou a tutela inibitória, de natureza preventiva, visando impedir a prá-

tica, a reiteração ou a continuidade de atos ilícitos, conforme se extrai dos art. 5º, 

XXXV, CF88; art. 84 da Lei n. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor, e do 

art. 497 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), que dispõem: 

 

 

Art. 5º, XXXV -   a lei não excluirá da apreciação do Poder Judici-

ário lesão ou ameaça a direito; 

 

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obriga-

ção de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da 

obrigação ou determinará providências que assegurem o resul-

tado prático equivalente ao do adimplemento. 

 

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou 

de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela 

específica ou determinará providências que assegurem a obten-

ção de tutela pelo resultado prático equivalente. 

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada 

a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a 
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sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano 

ou da existência de culpa ou dolo. 

 

 

 

Já o art. 3º da Lei n. 7.347/85, ao preceituar que “a ação civil pública tem por 

objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não 

fazer”, possibilitou, expressamente, a postulação da tutela inibitória em sede de ação 

civil pública, conforme tem admitido a jurisprudência, a saber: 

 

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA INIBITÓRIA.EFICÁCIA. A tutela 

inibitória encontra respaldo nos arts. 84 da Lei n. 8.078/90 3 

461, §4º, do CPC, e tem por objetivo evitar a prática de atos 

futuros, reputados ilícitos ou danosos, assegurando assim o 

efetivo cumprimento da tutela jurisdicional intentada. É, assim, 

instituto posto à disposição do juiz pelo legislador, justamente 

para prevenir o descumprimento da lei. Portanto, é permitida a 

utilização da tutela inibitória para impor uma obrigação de não fa-

zer bem como para prevenir a violação ou repetição dessa vi-

olação a direitos. Nesse diapasão, mesmo quando é constatada 

no curso do processo a cessação do dano, não se mostra plausí-

vel deixar de aplicar o instituto da tutela inibitória para prevenir o 

descumprimento da determinação judicial e da violação à lei, em 

face de eventuais consequências da condenação que alcance o 

período da irregularidade. Recurso de Revista de que se conhece 

e a que se dá provimento.” (TST, RR n. 61800- 

98.2007.5.17.0191, 5ª Turma, Relator João Batista Pereira, DEJT 

13/09/2013). 

 

 

Em suma, nos termos do art. 5º, XXXV, CF/88, do art. 84, § 4º, do CDC, e do 

art. 497, do CPC, é perfeitamente viável ao Poder Judiciário conceder a tutela espe-

cífica da obrigação ou determinar providências que assegurem o resultado prático 

equivalente ao do adimplemento, com vistas a prevenir a prática de novos ilícitos, 

assegurando que a ré deixe de adotar práticas lesivas aos direitos dos trabalhadores.  

 

A tutela inibitória foi concebida para tutelar os chamados novos direitos – direi-

tos metaindividuais, os quais não toleram violações, porquanto é difícil ou impossí-

vel sua plena reparação. A tutela inibitória está voltada para o futuro, porquanto visa 

a prevenir, cessar ou evitar a repetição do ilícito. 
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O objeto desta ACP é essencialmente preventivo e apenas superficialmente 

punitivo, sendo desnecessária a prova de prejuízos aos empregados. Nosso ordena-

mento não tutela  apenas o “dano in concreto”, como também casos de exposição 

ao dano, seja físico, patrimonial ou jurídico. A mera tentativa de desvirtuar a Lei Tra-

balhista já é punível (art. 9º, CLT), independentemente se os objetivos foram  alcan-

çados.  

 

Assim, ainda que as irregularidades que deflagraram a propositura da presente 

ação civil pública venham a ser corrigidas no curso no processo, esse eventual quadro 

fático  não deve ser considerado impedimento para o acolhimento das obrigações de 

fazer e não fazer pleiteadas, uma vez que a presente ação visa não apenas a reprimir 

os referidos ilícitos, mas, acima de tudo, prevenir sua repetição e continuidade. A 

eventual cessação dos ilícitos não é garantia de que não virão ser repetidos no futuro, 

especialmente se não forem fixadas astreintes e outras sanções pelo Poder Judiciário 

para garantir maior eficácia às obrigações legais já conspurcadas pela demandada.  

 

Com isso, com fulcro nos art. 5º, XXXV, CF/88; arts. 3º e 11, Lei 7347/85; art. 

84, CDC; art. 497, CPC/2015, com a presente ação visa o Ministério Público do Tra-

balho que sejam impostas à ré obrigações de fazer e de não fazer expostas mais 

adiante, tendo interesse de agir para tanto, uma vez que a missão ministerial não se 

circunscreve a agir para reparar danos impingidos à sociedade, mas, acima de tudo, 

preveni-los.  

 

 

 
5. FORÇA PROBATÓRIA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO INSTAURADO PELO MPT. 
 

A petição inicial foi instruída com provas coligidas no procedimento investiga-
tório supra citado, instaurado pelo Ministério Público do Trabalho.  
 

O procedimento instaurado se presta a colher os elementos destinados à for-
mação da convicção do órgão ministerial e, se for o caso, à demonstração, em juízo, 
dos fatos que importam na lesão aos direitos tutelados. Não tem por escopo, assim, a 
imposição de penalidades ou supressão de direitos. Não há acusação, mas apenas 
investigação. Não há requerido ou acusado, mas sim investigado. Daí advém o des-
cabimento, no procedimento preparatório ou no inquérito civil público, da aplicação do 
princípio do contraditório e da ampla defesa. Tal procedimento tem natureza inquisi-
tiva. 

 
É no bojo do processo do trabalho que caberá à demandada produzir todas as 

provas que entender necessárias, previstas em lei, para se defender. 
 

As provas apresentadas pelo Parquet laboral  consistem em peças do procedi-
mento administrativo investigatório conduzido pelo  Ministério Público do Trabalho 
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com o objetivo de apurar as denúncias formuladas em face da reclamada. O procedi-
mento administrativo investigatório, por sua vez, tem previsão no Art. 8º §1 da Lei 
7.347/85, que assim dispõe: 
 

"O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência,inquérito ci-
vil, ou requisitar, de qualquer organismo público ou particular, certidões, 
informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não 
poderá ser inferior a 10 dias úteis." 
 
 

É valioso transcrever-se, acerca deste tema, as seguintes considerações de 
LUIS ROBERTO PROENÇA (obra citada, pp. 33-34) a respeito do Inquérito Civil, que 
são integralmente aplicáveis ao procedimento preparatório: 

 
“Os autores que se debruçaram sobre o inquérito civil não diferem, em 
essência, a respeito de sua definição, em relação a este entendimento. 
No dizer de José Rogério Cruz e Tucci, o inquérito civil constitui ‘proce-
dimento de natureza administrativa, de caráter préprocessual, que se 
destina à colheita de elementos prévios e indispensáveis ao exercício 
responsável da ação civil pública (...). 
Antonio Augusto Mello de Camargo Ferraz, um dos autores da proposta 
de introdução do inquérito civil no projeto de lei que criava a ação civil 
pública, afirma que ‘o inquérito civil é um procedimento administrativo de 
natureza inquisitiva tendente a recolher elementos de prova que ense-
jem o ajuizamento da ação civil pública’. No mesmo diapasão, preleciona 
Hugo Nigro Mazzilli, que ‘o inquérito civil é investigação administrativa 
prévia a cargo do Ministério Público, que se destina basicamente a co-
lher elementos de convicção para que o próprio órgão ministerial possa 
identificar se ocorre circunstância que enseje eventual propositura de 
ação civil pública ou coletiva’. Conceituam o inquérito civil de forma se-
melhante, ainda, Galeno Lacerda, Rodolfo  de Camargo Mancuso, Nel-
son Nery Junior, José Emmanuel Burle Filho e Edis Milaré, dentre outros. 
Das definições acima podem ser extraídos os aspectos de maior rele-
vância, relacionados à natureza jurídica do inquérito civil: exclusividade 
de sua titularidade, facultatividade de sua instauração, formalidade res-
trita, inquisitividade, publicidade mitigada e autoexecutoriedade”. 

 
Acerca do aspecto inquisitividade, prossegue o autor (idem, p. 35): 

 
“Uma quarta observação, diz respeito à natureza inquisitiva do procedi-
mento ora analisado, não se aplicando a ele os princípios constitucionais 
do contraditório e da ampla defesa. Como bem aponta Nelson Nery Ju-
nior, isso se dá em razão de não ser o inquérito civil processo admi-
nistrativo, mas simples procedimento inquisitório que tem a finalidade 
de aparelhar o Ministério Público para que possa, eventualmente, pro-
mover a ação judicial civil. Não se destina ele à aplicação de sanção, 
mas configura procedimento preparatório. No mesmo diapasão, José 
Emmanuel Burle filho afirma que ele não está submetido às exigências 
do art. 5º, LV, da Constituição Federal, que dispõe que ‘aos litigantes, 
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em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são as-
segurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a 
ela inerentes’.” 

 
Não há que se cogitar, portanto, em invalidação do processo referente à ação 

civil em razão da inobservância, no procedimento preparatório correspondente, dos 
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 
 

Neste sentido, há muito decidem os Tribunais Superiores, como no acórdão 
cuja ementa se transcreve abaixo: 
 

PROCESSO CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INQUÉRITO CIVIL: VA-
LOR PROBATÓRIO - REEXAME DE PROVA: SÚMULA 7/STJ. 1. O in-
quérito civil público é procedimento facultativo que visa colher elementos 
probatórios e informações para o ajuizamento de ação civil pública. 2. 
As provas colhidas no inquérito têm valor probatório relativo, por-
que colhidas sem a observância do contraditório, mas só devem ser 
afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, ou seja, 
produzida sob a vigilância do contraditório. 3. A prova colhida in-
quisitorialmente não se afasta por mera negativa, cabendo ao juiz, 
no seu livre convencimento, sopesá-las. 4. Avanço na questão pro-
batória que esbarra na Súmula 7/STJ. 5. Recursos especiais improvidos. 
(Ac da 2ª T do STJ - Resp 476660 - Rel. Min. Eliana Calmon - j 
20.05.2003 - DJ 04.08.2003, p. 274). In: Repertório autorizado de juris-
prudência do site oficial do STJ. 

 
 

“RECURSO DE REVISTA. 1. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL. Deixa-se de examinar a preliminar, com base no 
art.249, §2º, do CPC. 2. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INQUÉRITO CIVIL PÚ-
BLICO. LAUDO DE INSPEÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. 
MEIO DE PROVA. VALIDADE. À luz do disposto no art. 364 do CPC, 
os documentos públicos gozam de presunção de legitimidade e so-
mente podem ser desconstituídos 
por meio de contraprova produzida pela parte adversa, não bastando 
para tanto, a singela impugnação. O laudo de inspeção do Ministé-
rio do Trabalho e as peças de inquérito civil público, promovido 
pelo Ministério Público do Trabalho, desfrutam de valor probante e, 
sem elementos que contradigam os fatos neles descritos, não podem ser 
ignorados como meios de prova. Recurso de revista conhecido e pro-
vido." (Tribunal Superior do Trabalho – Ministro Relator ALBERTO 
LUIZ BRESCIANI DE FONTAN PEREIRA - NÚMERO ÚNICO PROC: 
RR - 973/1998-006-13-00 - PUBLICAÇÃO: DEJT – 18/09/2009) 
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 Mais recentemente, a 1ª Turma do TST, no mesmo diapasão da jurisprudência 
do STF, entendeu que ao inquérito civil (e, por conseguinte, ao procedimento prepa-
ratório) não é aplicável os princípios da ampla defesa e do contraditório:2  
 

“A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu por 
unanimidade que não há cerceamento de defesa no ato de negar 
a um sindicato acesso aos autos de inquérito em ação civil pública 
promovido pelo Ministério Público do Trabalho contra o sindicato. 

Ao analisar recurso do MPT e da União, a Turma determinou a 
cassação do mandado de segurança concedido ao sindicato pelo 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS), que obrigava 
que o MPT permitisse vista aos autos do inquérito civil público 
promovido em desfavor do Sindicato dos Trabalhadores em 
Transportes de Cargas, em empresas de ônibus, de empresas de 
estações rodoviárias, de Transportes Escolares, e de Diferencia-
dos de Passo Fundo. 

Ampla defesa e Súmula Vinculante 14 

No julgado pela turma, os entes públicos alegaram que permitir 
ao sindicato vista dos autos do procedimento de inquérito civil po-
deria comprometer a investigação em andamento. Afirmaram, 
também, que o direito ao contraditório e à ampla defesa, previsto 
no inciso LV do Art. 5º da CF não se aplicaria ao caso, uma vez 
que a norma refere-se aos processos judiciais ou administrativos, 
enquanto o ICP se trataria de um procedimento investigatório civil. 

A União e o Ministério Público do Trabalho sustentaram, ainda, ter 
havido má-aplicação da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tri-
bunal Federal, pois a garantia de acesso aos elementos de prova 
dos procedimentos investigatórios, assegurada por ela, se limita-
ria às investigações conduzidas pela Polícia Civil ou Federal, nos 
termos do art. 4º do Código de Processo Penal. 

Ao examinar os recursos, o ministro Walmir Oliveira da Costa con-
cordou com os argumentos. Segundo ele, é pacífica a conclusão 
de que o inquérito civil é procedimento administrativo, de natureza 
inquisitiva e informativa, destinado à formação da convicção do 
Ministério Público a respeito de fatos determinados, com vistas a 
compor futura ação civil pública. Desse modo, as provas colhidas 
no inquérito civil público têm valor probatório relativo, não se ad-
mitindo contraditório. 

 
2  http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/15716883 (último acesso em 18 de julho de 

2018) 
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O relator também sinalizou o entendimento consagrado no STF 
no sentido de que a Súmula Vinculante nº 14 é aplicada apenas a 
procedimentos administrativos de natureza penal, sendo incorreta 
sua observância naqueles de natureza cível e inexistente a viola-
ção ao princípio da ampla defesa. Com base nestes fundamentos, 
entendeu que ao conceder a segurança que permitia ao sindicato 
o direito de vista aos autos do inquérito civil, o TRT "dissentiu da 
orientação da Suprema Corte".  (Processo: RR-514-
20.2013.5.04.0661) 

 
 

Todas as provas colhidas no bojo do procedimento investigatório têm natureza 
de documento público, resultantes dos atos administrativos sujeitos aos princípios 
constitucionais da moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e razoabilidade 
(Art. 37, CF). Nessa condição, quando levados ao juízo como meio de prova docu-
mental, a estes se aplica a presunção da veracidade de que trata o Art. 405 do CPC 
de 2015, nos seguintes termos: 
 

“Art. 405.  O documento público faz prova não só da sua formação, mas 
também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o 
servidor declarar que ocorreram em sua presença.” 

 
Diante disso, as provas colhidas têm valor probatório suficiente para serem 

consideradas pelo órgão judicial competente, independentemente de repetição em ju-
ízo, mesmo porque durante a instrução processual o réu poderá fazer qualquer pedido 
de produção de provas ou apresentar documentos, com vistas a infirmar a comprova-
ção de suas condutas ilícitas. 
 
 

 

B - FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA DEMANDA 
 

 

Os indígenas têm direito, a título 
coletivo ou individual, ao pleno 
desfrute de todos os direitos humanos 
e liberdades fundamentais 
reconhecidos pela Carta das Nações 
Unidas, a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e o direito 
internacional dos direitos humanos. 

Art. 1º da Declaração das Nações 
Unidas sobre os Direitos dos Povos 
Indígenas 
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A República Federativa do Brasil tem como seu fundamento central a proteção 

da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88). Não é coincidência que o art. 1º 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) reconheça tal princípio aos dis-

por que “todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos.” A dignidade 

da pessoa humana é promovida quando se garante a cada indivíduo as condições 

materiais indispensáveis para autodeterminar-se; ela é violada quando o ser humano 

é objeto de coisificação, passando a ser tratado como meio de alcance de objetivos 

espúrios (tal como o lucro puro e simples), ao invés de ser tratado como um fim em si 

mesmo.  

Ao lado da dignidade humana, o princípio do valor social do trabalho foi igual-

mente guindado ao status de fundamento do Estado brasileiro (art. 1º, IV, CF/88), da 

ordem econômica (art. 170, caput, CF/88) e da ordem social (art. 193, CF). Isso signi-

fica que é creditado ao exercício do trabalho digno o papel de promotor de bem-estar 

individual e social. É por meio do trabalho, que o ser humano se insere condignamente 

na sociedade, ganhando respeito na comunidade em que vive e auferindo recursos 

para sua sobrevivência e de sua família. É o trabalho o principal meio de que dispõe 

os indivíduos para alcançarem um nível de vida adequado, conforme os termos do art. 

11 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), in-

dependentemente de políticas assistencialistas estatais. Cabe ao trabalho oferecer ao 

ser humano a liberdade para autodeterminar-se. Um indivíduo despido de oportunida-

des dignas de trabalho está sujeito à exploração e, por conseguinte, à coisificação.  

 

Como forma de garantir plena efetividade e imediata aplicabilidade aos princí-

pios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, a CF condiciona o 

exercício da propriedade privada sobre os meios de produção à observância de sua 

função social (art. 170, incisos II e III, CF/88). A função social dos meios de produção 

é alcançada quando seus proprietários observam plenamente os direitos trabalhistas 

assegurados aos seus empregados, conforme se depreende do disposto no art. 186, 

III, da CF/88. Quando o exercício da propriedade sobre os meios de produção é exer-

cido de maneira a ferir os direitos trabalhistas em geral, tem-se um caso de abuso de 

direito (art. 187, CC/02), ou seja, um caso de ilícito que deve ser prontamente repri-

mido pelo Estado, sob pena de a omissão estatal fomentar práticas ilícitas similares 

por outros agentes econômicos.  

 

Os itens seguintes analisarão juridicamente os diversos ilícitos praticados pela 

demandada em detrimento de um importante contingente de trabalhadores. As práti-

cas adotadas pela ré vilipendiam a dignidade das vítimas diretas, bem como o senso 

ético moral da sociedade brasileira, que não mais tolera qualquer forma de discrimi-

nação. 
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6.Limites normativos para o exercício do poder potestativo de resilição  

  

O direito potestativo de resilir o contrato de trabalho não constitui direito patronal 
absoluto. Muito pelo contrário. Seu exercício está condicionado à observância de um 
amplo conjunto de normas jurídicas – de origem nacional e internacional -, que figuram 
como limites à autonomia da vontade. A autonomia da vontade, o direito de proprie-
dade sobre os meios de produção e a livre iniciativa não são absolutos e devem ob-
servar sua função social (arts. 5º, XXIII, 170, III, CF/88). 

 Se esses limites normativos forem violados, estaremos diante de um exercício 
abusivo do referido poder. Nesse sentido, reza o art. 187, do Código Civil (CC) que 
“também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifes-
tamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 
bons costumes.” 

 Dentre esses limites de observância obrigatória, temos os direitos humanos e 
os fundamentais. Em razão da eficácia horizontal dos direitos humanos e funda-
mentais, em suas relações privadas (inclusive nas relações trabalhistas), a deman-
dada deve observar os direitos humanos e fundamentais, garantidos pela Constituição 
Federa (CF/88) e por todas as normas internacionais cuja observância é obrigatória 
no Brasil. Nesse sentido, diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal (e.g. RE 
158.215/RS; RE 161.243/DF). A título de ilustração, segue a ementa do pronuncia-
mento feito em sede do RE 201819 (2ª Turma do STF. Relator(a): Min. Ellen Gracie. 
Redator(a) do acórdão: Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 11/10/2005. Publica-
ção: 27/10/2006): 

Ementa 

EMENTA: SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRA-
SILEIRA DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARAN-
TIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DI-
REITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO 
DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS 
RELAÇÕES PRIVADAS. As violações a direitos fundamentais não ocor-
rem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas 
igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de 
direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Cons-
tituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando 
direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes 
privados. II. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À 
AUTONOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-consti-
tucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibili-
dade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis e, em especial, 
dos postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da Cons-
tituição da República, notadamente em tema de proteção às liberdades 
e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido 
pela Constituição às associações não está imune à incidência dos prin-
cípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamen-
tais de seus associados. A autonomia privada, que encontra claras limi-
tações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com 
desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles 
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positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não 
confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o po-
der de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela 
própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem, 
aos particulares, no âmbito de suas relações privadas, em tema de liber-
dades fundamentais. III. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. 
ENTIDADE QUE INTEGRA ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-ES-
TATAL. ATIVIDADE DE CARÁTER PÚBLICO. EXCLUSÃO DE SÓCIO 
SEM GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.APLICAÇÃO DI-
RETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AMPLA DEFESA E AO 
CONTRADITÓRIO. As associações privadas que exercem função pre-
dominante em determinado âmbito econômico e/ou social, mantendo 
seus associados em relações de dependência econômica e/ou social, 
integram o que se pode denominar de espaço público, ainda que não-
estatal. A União Brasileira de Compositores - UBC, sociedade civil sem 
fins lucrativos, integra a estrutura do ECAD e, portanto, assume posição 
privilegiada para determinar a extensão do gozo e fruição dos direitos 
autorais de seus associados. A exclusão de sócio do quadro social da 
UBC, sem qualquer garantia de ampla defesa, do contraditório, ou do 
devido processo constitucional, onera consideravelmente o recorrido, o 
qual fica impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à exe-
cução de suas obras. A vedação das garantias constitucionais do devido 
processo legal acaba por restringir a própria liberdade de exercício pro-
fissional do sócio. O caráter público da atividade exercida pela sociedade 
e a dependência do vínculo associativo para o exercício profissional de 
seus sócios legitimam, no caso concreto, a aplicação direta dos direitos 
fundamentais concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e 
à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88). IV. RECURSO EXTRAORDI-
NÁRIO DESPROVIDO. 

 

 O Ministério Público do Trabalho (MPT) entende que a dispensa dos trabalha-
dores indígenas realizada pela demandada constitui ato ilícito, porquanto afronta o 
princípio da igualdade e não discriminação. Apresenta, portanto, caráter discrimi-
natório.  
 
6.1.Dispensa discriminatória 

 
Um dos limites ao exercício do poder potestativo de resilição do contrato de 

trabalho é fixado pelo princípio da igualdade e não discriminação. O direito à igual-
dade e não discriminação é garantido pela ordem constitucional brasileira, bem como 
pela internacional. É digno de nota que o referido direito goza de status de norma 
imperativa do direito internacional (jus cogens), cuja observância é obrigatória pela 
República Federativa do Brasil, na condição de membro da comunidade internacional. 
 

O direito à igualdade e não discriminação na Constituição Fede-
ral de 1988 
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Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federa-
tiva do Brasil: 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas rela-
ções internacionais pelos seguintes princípios: 

II - prevalência dos direitos humanos; 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer na-
tureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos 
e liberdades fundamentais; 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social: 

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de fun-
ções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou es-
tado civil; 

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário 
e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência; 

XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e 
intelectual ou entre os profissionais respectivos; 

 

  
 
 

O direito à igualdade e não discriminação na esfera internacional  
 
*Todos os instrumentos indicados a seguir são de observância obrigatória pela Re-
pública Federativa do Brasil  

 
Art. 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) 
 
Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liber-
dades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer 
espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou 
de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 
qualquer outra condição. 
 
Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição po-
lítica, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença 
uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, 
sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de so-
berania. 
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Art. 7º da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
 
Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, 
a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qual-
quer discriminação que viole a presente Declaração e contra qual-
quer incitamento a tal discriminação.  
 
Art. 24 da Convenção Americana dos Direitos Humanos (Pacto 
de San José da Costa Rica) 
Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm di-
reito, sem discriminação, a igual proteção da lei. 
 
Art. II da Declaração Americana dos Direitos Humanos (DADH) 
Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm os direitos e deveres 
consagrados nesta declaração, sem distinção de raça, língua, 
crença, ou qualquer outra. 
  
Art. 3º  do Protocolo de San Salvador (PSS) 
 
Os Estados Partes neste Protocolo comprometem‑se a garantir o 
exercício dos direitos nele enunciados, sem discriminação alguma 
por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou 
de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição eco-
nômica, nascimento ou qualquer outra condição social. 
 
Art. 2(1) do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 
(PIDCP) 
 
Os Estados Partes do presente pacto comprometem-se a respeitar e 
garantir a todos os indivíduos que se achem em seu território e que 
estejam sujeitos a sua jurisdição os direitos reconhecidos no presente 
Pacto, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, lín-
gua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional 
ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer condição. 
 
Art. 26 do PIDCP 
Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem discri-
minação alguma, a igual proteção da Lei. A este respeito, a lei deverá 
proibir qualquer forma de discriminação e garantir a todas as pessoas 
proteção igual e eficaz contra qualquer discriminação por motivo de 
raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, 
origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou 
qualquer outra situação.  
 
 
Art. 2(2) do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais (PIDESC) 
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 Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a garantir 
que os direitos nele enunciados e exercerão em discriminação al-
guma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política 
ou de outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, 
nascimento ou qualquer outra situação. 
 
 
Artigo 3º da Convenção 169 da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais 
 
1. Os povos indígenas e tribais deverão gozar plenamente dos direi-
tos humanos e liberdades fundamentais, sem obstáculos nem discri-
minação. As disposições desta Convenção serão aplicadas sem dis-
criminação aos homens e mulheres desses povos.  
  
2. Não deverá ser empregada nenhuma forma de força ou de coerção 
que viole os direitos humanos e as liberdades fundamentais dos po-
vos interessados, inclusive os direitos contidos na presente Conven-
ção. 
 
Art. 4º da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação Racial 
 
Os Estados Membros condenam toda propaganda e todas as orga-
nizações que se inspirem em ideias ou teorias baseadas na superio-
ridade de uma raça ou de um grupo de pessoas de uma certa cor ou 
de uma certa origem étnica ou que pretendam justificar ou encorajar 
qualquer forma de ódio e de discriminação raciais, e comprometem-
se a adotar imediatamente medidas positivas destinadas a eliminar 
qualquer incitação a uma tal discriminação, ou quaisquer atos de dis-
criminação com este objetivo, tendo em vista os princípios formula-
dos na Declaração Universal dos Direitos do Homem e os direitos 
expressamente enunciados no artigo V da presente Convenção, inter 
alia: 
(...) 
a) Direitos econômicos, sociais e culturais, principalmente. 
b) Direito ao trabalho, à livre escolha de trabalho, a condições equi-
tativas e satisfatórias de trabalho, à proteção contra o desemprego, 
à um salário igual para um trabalho igual, à uma remuneração equi-
tativa e satisfatória. 
 
Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos In-
dígenas 

Artigo 2 
Os povos e pessoas indígenas são livres e iguais a todos os demais 
povos e indivíduos e têm o direito de não serem 7 Declaração das 
Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas 8 submetidos 
a nenhuma forma de discriminação no exercício de seus direitos, que 
esteja fundada, em particular, em sua origem ou identidade indígena 
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Princípio da igualdade e não discriminação como norma de Jus 
Cogens 
 
Segundo o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Huma-
nos (CtIDH), o direito à igualdade e não discriminação já foi alçado 
ao status de norma imperativa de direito internacional: 
 

“En concordancia con ello, este Tribunal considera que 
el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante 
la ley y no discriminación, pertenece al jus cogens, 
puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico 
del orden público nacional e internacional y es un prin-
cipio fundamental que permea todo ordenamiento jurí-
dico. Hoy día no se admite ningún acto jurídico que en-
tre en conflicto con dicho principio fundamental, no se 
admiten tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna 
persona, por motivos de género, raza, color, idioma, re-
ligión o convicción, opinión política o de otra índole, ori-
gen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situa-
ción económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o 
cualquier otra condición. Este principio (igualdad y no 
discriminación) forma parte del derecho internacional 
general. En la actual etapa de la evolución del derecho 
internacional, el principio fundamental de igualdad y no 
discriminación ha ingresado en el dominio del jus co-
gens (para. 101).” 3  

 

 
O princípio da igualdade e não discriminação foi inequivocamente violado pela 

demandada, quando realizou dispensa em massa dos trabalhadores indígenas, pau-
tada por critério étnico (origem indígena dos trabalhadores). A dispensa em massa de 
trabalhadores indígenas constitui manifestação de discriminação no trabalho (art. 
1º da Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho - OIT), mais especi-
ficamente discriminação racial no trabalho (art. 1(1) da Convenção Internacional 
sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial). Configura igualmente 
ato de intolerância (art. 1(6) da Convenção Interamericana contra o racismo, discri-
minação racial e formas correlatas de intolerância). Os dispositivos deste último ins-
trumento internacional são aplicáveis no Brasil por força do art. 8º, caput, da CLT, na 
condição de direito comparado.  

 

Convenção nº 111 da OIT sobre discriminação em matéria de 
emprego e profissão. 

 

 
3 Corte Interamericana de Derechos Humanos; Opinión consultiva OC-18/03, de 17 de septiembre de 
2003 (Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados), para. 101. 
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Art. 1(1) - Para fins da presente convenção, o termo "discrimina-
ção" compreende: 

a) Toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, côr, 
sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem 
social, que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de 
oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou pro-
fissão; 

 b) Qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha 
por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou tra-
tamento em matéria de emprego ou profissão, que poderá ser 
especificada pelo Membro Interessado depois de consultadas as 
organizações representativas de empregadores e trabalhadores, 
quando estas existam, e outros organismos adequados. 

 

 

Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as for-
mas de discriminação racial 

 

Artigo 1(1) 

1. Nesta Convenção, a expressão “discriminação racial” sig-
nificará qualquer distinção, exclusão restrição ou preferência ba-
seadas em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica 
que tem por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconheci-
mento, gozo ou exercício num mesmo plano,( em igualdade de 
condição), de direitos humanos e liberdades fundamentais no do-
mínio político econômico, social, cultural ou em qualquer outro 
domínio de vida pública. 

 

 

Convenção Interamericana contra o racismo, discriminação 
racial e formas correlatas de intolerância 

Artigo 1(6) Para os efeitos desta Convenção: 
 
Intolerância é um ato ou conjunto de atos ou manifestações que 
denotam desrespeito, rejeição ou desprezo à dignidade, caracte-
rísticas, convicções ou opiniões de pessoas por serem diferentes 
ou contrárias. Pode manifestar-se como a marginalização e a ex-
clusão de grupos em condições de vulnerabilidade da participa-
ção em qualquer esfera da vida pública ou privada ou como vio-
lência contra esses grupos. 
 

 
Infere-se dos dispositivos convencionais reproduzidos acima que, para qualifi-

car juridicamente a medida impugnada (dispensa em massa) como ato discriminatório 
não é necessário provar que tenha sido adotada com o objetivo direto de produzir 
“qualquer distinção, exclusão restrição” pautada por critérios ilegítimos. É suficiente 
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que a medida tenha como efeito prático gerar “qualquer distinção, exclusão restrição” 
(discriminação de facto).  

 
Portanto, é absolutamente dispensável comprovar que a demandada perseguia 

diretamente um objetivo discriminatório, quando realizou a dispensa em massa dos 
trabalhadores indígenas. Ainda que a ré não tivesse por objetivo gerar “qualquer dis-
tinção, exclusão restrição”, a dispensa caracteriza-se como  discriminação de facto 
ou “discriminação racial indireta”, nos termos do art. 1(2) da Convenção Interame-
ricana contra o racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância: 

 
“Discriminação racial indireta é aquela que ocorre, em qualquer esfera 
da vida pública ou privada, quando um dispositivo, prática ou critério apa-
rentemente neutro tem a capacidade de acarretar uma desvantagem 
particular para pessoas pertencentes a um grupo específico, com base 
nas razões estabelecidas no Artigo 1.1, ou as coloca em desvantagem, 
a menos que esse dispositivo, prática ou critério tenha um objetivo ou 
justificativa razoável e legítima à luz do Direito Internacional dos Direitos 
Humanos.” 

  
Formalmente, a demandada decidiu dispensar todos os seus empregados de 

origem indígena domiciliados na Terra Indígena Serrinha por entender que os custos 
de transporte se tornaram proibitivos, em virtude da adoção de medidas sanitárias 
para a redução dos riscos de disseminação do COVID-19 (redução da lotação dos 
ônibus em 50%). É pouco verossímil que os custos de transporte de trabalhadores se 
tornaram proibitivos, quando se tem presente que o grupo JBS, em 2019, teve uma 
receita líquida de R$ 204,5 bilhões4. 

 
A demandada pode alegar que essa é uma medida neutra. Contudo, essa me-

dida “neutra” apresenta impactos negativos desproporcionais sobre a vida de dezenas 
de famílias indígenas e, por conseguinte, sobre o próprio bem-estar e sobrevivência 
de uma comunidade vulnerável (Terra Indígena Serrinha). O impacto desproporcional 
da medida adotada sobre a comunidade indígena confirma o caráter discriminatório 
da conduta patronal. 

 
No presente caso, incide a Lei no. 9029/1995 que expressamente proíbe a 

dispensa de trabalhadores pautada por critérios ilegítimos (discriminatórios):  
 
Art. 1o  É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limita-
tiva para efeito de acesso à relação de trabalho, ou de sua manutenção, 
por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, de-
ficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros, ressalvadas, 
nesse caso, as hipóteses de proteção à criança e ao adolescente previs-
tas no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal 

  
 Com fundamento nos artigos 3º e 4º da referida, o MPT pugna pela aplicação 
cumulativa das seguintes sanções:  
 

 
4 https://jbs.com.br/imprensa/jbs-divulga-seu-relatorio-anual-e-de-sustentabilidade-de-2019/ 

mailto:prt12.ptm004.joacaba@mpt.mp.br
https://jbs.com.br/imprensa/jbs-divulga-seu-relatorio-anual-e-de-sustentabilidade-de-2019/


MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA 
Rua Frei Edgar, 138, Edifício Unique Office, 9º andar, Centro, Joaçaba – SC CEP 89.600-000 

Telefone: (49) 3202-1300– e-mail: prt12.ptm004.joacaba@mpt.mp.br 
 

42 

 

- Proibição de obter empréstimo ou financiamento junto a instituições financei-
ras oficiais (art. 3º); 

- Pagamento de reparação pelo dano moral decorrente rompimento da relação 
de trabalho por ato discriminatório (art. 4º). O MPT pugna que o juízo condene 
a ré ao pagamento de indenização não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais) para cada vítima de dispensa discriminatória; 

- A reintegração das vítimas da discriminação com ressarcimento integral de 
todo o período de afastamento, mediante pagamento das remunerações devi-
das, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais; ou  

A  percepção, em dobro, da remuneração do período de afastamento, corrigida 
monetariamente e acrescida dos juros legais. É prerrogativa das vítimas optar 
pela reintegração ou pela percepção de valores (art. 4º). 

  

 

7.Dispensa em massa de trabalhadores indígenas e violação do princípio da 
proporcionalidade como proibição de excesso 
 

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), o princípio da 
proporcionalidade é corolário do princípio do devido processo legal em sua dimensão 
material. O princípio da proporcionalidade apresenta duas dimensões: o princípio da 
proporcionalidade como proibição de excesso e proporcionalidade como proibição 
de proteção deficiente.5  

 
O princípio da proporcionalidade como proibição de excesso apresenta uma 

“tríplice configuração: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido es-
trito”.6 Seu objetivo é  controlar a constitucionalidade de atos (estatais e privados) que 
interfiram na fruição de direitos humanos e fundamentais por terceiros.  

 
Isso posto, é válido aferir se a medida impugnada (dispensa em massa de tra-

balhadores indígenas pela demandada) passa pelo crivo do princípio da proporciona-
lidade como proibição de excesso.  

 
Vejamos. Alegadamente a medida persegue o objetivo de enfrentar os efeitos 

econômicos decorrentes do estado de calamidade pública, mediante redução de cus-
tos de transporte com funcionários. Segundo manifestação da demandada, os custos 
de transporte aumentaram por conta das medidas adotadas para reduzir aglomera-
ções nos ônibus (maior número de ônibus seria necessário para transportar o mesmo 
número de trabalhadores). Para reduzir custos durante a pandemia, a ré optou por 
dispensar dezenas de trabalhadores indígenas vinculados à Terra Indígena Serrinha.  

 

 
5 Supremo Tribunal Federal. Voto do Ministro Gilmar Mendes na ADI 3510, que julgou a 
constitucionalidade do art. 5.º da Lei n° . 11.105/2005, em maio de 2008. 
6 Supremo Tribunal Federal. RE 349703 / RS. Relator(a): Min. CARLOS BRITTO. Redator(a) do acór-

dão: Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 03/12/2008. Publicação: 05/06/2009. Órgão julgador: Tri-

bunal Pleno. 
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A princípio, a medida adotada  parece adequada ao fim perseguido (redução 
de custos associados ao transporte de trabalhadores). Mesmo a adequação da me-
dida é algo controvertido, considerando o grande porte da demandada (empresa mul-
tinacional). 

 
Quanto ao critério da necessidade, existem medidas alternativas que a de-

mandada poderia ter adotado para alcançar o mesmo objetivo perseguido (redução 
de custos com transporte durante a pandemia), mas optou por adotar a medida mais 
gravosa e prejudicial aos trabalhadores indígenas. As medidas alternativas estão 
elencadas, inter alia, no art. 3º da Medida Provisória no. 927, de 22 de março de 2020, 
in verbis:  

 

Art. 3º  Para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do es-
tado de calamidade pública e para preservação do emprego e da renda, 
poderão ser adotadas pelos empregadores, dentre outras, as seguintes 
medidas: 

I - o teletrabalho; 

II - a antecipação de férias individuais; 

III - a concessão de férias coletivas; 

IV - o aproveitamento e a antecipação de feriados; 

V - o banco de horas; 

VI - a suspensão de exigências administrativas em segurança e sa-
úde no trabalho; 

VII - o direcionamento do trabalhador para qualificação; e 

VIII - o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço - FGTS.  

 
 No contexto dos frigoríficos, em complemento à MP no. 927/2020, a Portaria 
SES nº 312, de 12/05/2020, da Secretaria da Saúde do Estado de Santa Catarina, 
estabelece medidas sanitárias para o funcionamento de abatedouros frigoríficos de 
carnes. O art. 2º, inciso III da Portaria inclui os trabalhadores indígenas no grupo de 
risco de infecção pelo COVID-19 e determina que frigoríficos priorizem o afastamento 
desses trabalhadores, sem prejuízo dos salários: 
 

Art. 2º Cabe à empresa: 

III - Adotar medidas internas relacionadas à saúde do trabalhador neces-
sárias para evitar a transmissão do Coronavírus (COVID-19) no ambi-
ente de trabalho, priorizando o afastamento, sem prejuízo de salários 
dos trabalhadores pertencentes a grupos de risco, tais como os traba-
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lhadores com idade acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéti-
cos, gestantes, indígenas, imunodeprimidos ou portadores de doenças 
crônicas que também justifiquem o afastamento. 

 

Cumpre assinalar que a Portaria de Santa Catarina é constitucional, estando em 
harmonia com o disposto no art. 23, II, da CF/88 e com o pronunciamento do STF 
exarado na ADI 63417.  

   
Ante o amplo rol de medidas alternativas à disposição da demandada para 

compatibilizar a redução de custos de transporte durante a pandemia com a proteção 
do emprego de trabalhadores hiper vulneráveis, a medida adotada mostra-se desne-
cessária e, portanto, desproporcional (ilegítima).  

 
Ainda que a medida sob análise lograsse passar pelo crivo dos subtestes da 

adequação e da necessidade (o que não é o caso), esta não passaria pelo subteste 
da proporcionalidade em sentido estrito.  

 
Por um lado, o ato impugnado afronta a dignidade, os direitos ao trabalho e à 

vida digna dos trabalhadores diretamente prejudicados e de toda a comunidade na 
qual estão inseridos. Importante ter presente que existe uma relação de interdepen-
dência entre o bem-estar do trabalhador isoladamente considerado e o da comuni-
dade na qual se insere. A dispensa de dezenas de trabalhadores indígenas impactará 
negativamente sobre o bem-estar de toda a comunidade, colocando em risco o tecido 
comunitário.  

 
Por outro lado, sob a perspectiva da demandada, o ato impugnado constitui 

manifestação da autonomia da vontade, do princípio da livre iniciativa e do direito de 
propriedade sobre os meios de produção.  

 
Sopesando os interesses em conflito no presente caso, aqueles associados 

aos trabalhadores indígenas dispensados apresentam maior peso que os interesses 
da demandada. A medida impugnada igualmente não passa pelo crivo do subteste da 
proporcionalidade em sentido estrito. Portanto, a medida é desproporcional e in-
constitucional, devendo ser reprimida pelo Poder Judiciário. 

 
 
8.Grupos vulneráveis e o dever de adotar medidas especiais de proteção. 
Violação do direito a ter um projeto de vida 
 

 
7 “O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, confirmou o entendimento de que 
as medidas adotadas pelo Governo Federal na Medida Provisória (MP) 926/2020 para o 
enfrentamento do novo coronavírus não afastam a competência concorrente nem a tomada de 
providências normativas e administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. A 
decisão foi tomada nesta quarta-feira (15), em sessão realizada por videoconferência, no referendo 
da medida cautelar deferida em março pelo ministro Marco Aurélio na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 6341.” Fonte: 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441447&ori=1 
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Na sentença condenatória exarada no caso Trabalhadores da Fazenda Brasil 
Verde vs. Brasil, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CtIDH) reconheceu 
que sobre o Estado brasileiro recaem deveres especiais em face de indivíduos que 
estejam em situação majorada de vulnerabilidade, especialmente no contexto de dis-
criminação estrutural. Essa é exatamente a situação dos trabalhadores indígenas dis-
pensados pela ré:8  

 
“A Corte indicou que ‘os Estados devem se abster de realizar ações as 
quais, de qualquer maneira, estejam dirigidas, direta ou indiretamente, a 
criar situações de discriminação de jure ou de facto’. Os Estados estão 
obrigados ‘a adotar medidas positivas para reverter ou alterar situações 
discriminatórias existentes em suas sociedades, em prejuízo de determi-
nado grupo de pessoas. Isso significa o dever especial de proteção que 
o Estado deve exercer com respeito a atuações e práticas de terceiros 
que, sob sua tolerância ou aquiescência, criem, mantenham ou favore-
çam as situações discriminatórias’.”  (parágrafo 336 da sentença)   
 
“A Corte se pronunciou no sentido de estabelecer que toda pessoa que 
se encontre em uma situação de vulnerabilidade é titular de uma prote-
ção especial, em razão dos deveres especiais cujo cumprimento por 
parte do Estado é necessário para satisfazer as obrigações gerais de 
respeito e garantia dos direitos humanos. O Tribunal recorda que, não 
basta que os Estados se abstenham de violar os direitos, mas é impera-
tiva a adoção de medidas positivas, determináveis em função das parti-
culares necessidades de proteção do sujeito de direito, seja por sua con-
dição pessoal ou pela situação específica em que se encontre, como a 
extrema pobreza ou a marginalização” (para. 337 da sentença). 
 

 A Portaria SES no. 312, de 12.05.2020 vem ao encontro do cumprimento dos 
deveres especiais de proteção dos trabalhadores indígenas em frigoríficos, quando 
determina seja priorizado o “afastamento, sem prejuízo de salários dos trabalhadores 
pertencentes a grupos de risco, tais como ... indígenas ...”. 

 Considerando que os direitos fundamentais são aplicáveis diretamente nas re-
lações privadas, recaem também sobre entes privados, no âmbito de relações estrita-
mente privadas, o dever de adotar medidas especiais para tutelar o direito a um pro-
jeto de vida, titularizado por indivíduos vulneráveis.  

Segundo a jurisprudência da Corte Interamericana, o direito à vida contempla 
o direito a ter um projeto de vida, o qual está intimamente associado à autodetermi-
nação, à liberdade para perseguir seu destino. E, para tanto, o Estado deve assegurar 
a todos os indivíduos, mediante medidas positivas, ferramentas indispensáveis para 
garantir autonomia em suas escolhas (mínimo existencial). Certamente, dentre estas 
ferramentas está o direito ao trabalho digno.  
 

 
8 Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde vs. Brasil. Sentença 

de 20.10.2016 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas). Disponível em: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_318_por.pdf 
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 A Corte Interamericana de Derechos Humanos, no caso de los “Niños de la 
Calle” (Crianças de rua) (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, estabeleceu que:  
 

“Cuando los Estados violan, en esos términos, los derechos de los niños 
en situación de riesgo, como los ‘niños de la calle’, los hacen víctimas de 
una doble agresión. En primer lugar, los Estados no evitan que sean lan-
zados a la miseria, privándolos así de unas mínimas condiciones de vida 
digna e impidiéndoles el ‘pleno y armonioso desarrollo de su personali-
dad’, a pesar de que todo niño tiene derecho a alentar un proyecto de 
vida que debe ser cuidado y fomentado por los poderes públicos para 
que se desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la que perte-
nece. En segundo lugar, atentan contra su integridad física, psíquica y 
moral, y hasta contra su propia vida.”9 
 

Em seu voto concorrente conjunto, os juízes A.A. Cançado Trindade e A. Abreu 
Burelli melhor explicitaram o conteúdo normativo do direito a ter um projeto de vida, o 
qual é um corolário do direito à vida diga:10 

 
“4. El deber del Estado de tomar medidas positivas se 
acentúa precisamente en relación con la protección de la 
vida de personas vulnerables e indefensas, en situación de 
riesgo, como son los niños en la calle. La privación arbitra-
ria de la vida no se limita, pues, al ilícito del homicidio; se 
extiende igualmente a la privación del derecho de vivir con 
dignidad. Esta visión conceptualiza el derecho a la vida 
como perteneciente, al mismo tiempo, al dominio de los de-
rechos civiles y políticos, así como al de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, ilustrando así la interrela-
ción e indivisibilidad de todos los derechos humanos. 
 
6. Nuestra concepción del derecho a la vida bajo la Con-
vención Americana (artículo 4, en conexión con el artículo 
1.1) es manifestación de esta interpretación evolutiva de la 
normativa internacional de protección de los derechos del 
ser humano. En los últimos años, se han deteriorado noto-
riamente las condiciones de vida de amplios segmentos de 
la población de los Estados Partes en la Convención Ame-
ricana, y una interpretación del derecho a la vida no puede 
hacer abstracción de esta realidad, sobre todo cuando se 
trata de los niños en situación de riesgo en las calles de 
nuestros países de América Latina. 
 

 
9 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y 
otros) Vs. Guatemala. Sentencia de 19 de noviembre 1999, para. 191. 
10 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y 
otros) Vs. Guatemala. Voto concurrente conjunto de los jueces A.A. CANÇADO TRINDADE y A. 
ABREU BURELLI, paras. 4, 6, 7, 8 9 e 11. 
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7. Las necesidades de protección de los más débiles, – 
como los niños en la calle, – requieren en definitiva una in-
terpretación del derecho a la vida de modo que comprenda 
las condiciones mínimas de una vida digna. De ahí la vin-
culación inexorable que constatamos, en las circunstancias 
del presente caso, entre los artículos 4 (derecho a la vida)  
19 (derechos del niño) de la Convención Americana, tan 
bien articulada por la Corte en los párrafos 144 y 191 de la 
presente Sentencia. 
 
8. Creemos que el proyecto de vida es consustancial del 
derecho a la existencia, y requiere para su desarrollo con-
diciones de vida digna, de seguridad e integridad de la per-
sona humana. En nuestro Voto Razonado Conjunto en el 
caso Loayz Tamayo versus Perú (Reparaciones, 1998) 
sostuvimos que el daño al proyecto de vida debe ser inte-
grado al universo conceptual de las reparaciones bajo el 
artículo 63.1 de la Convención Americana. Ahí expresamos 
que El proyecto de vida se encuentra indisolublemente vin-
culado a la libertad, como derecho de cada persona a elegir 
su propio destino. 
(...) El proyecto de vida envuelve plenamente el ideal de la 
Declaración Americana [de los Derechos y Deberes del 
Hombre] de 1948 de exaltar el espíritu como finalidad su-
prema y categoría máxima de la existencia humana. 
 
9. Una persona que en su infancia vive, como en tantos 
países de América Latina, en la humillación de la miseria, 
sin la menor condición siquiera de crear su proyecto de 
vida, experimenta un estado de padecimiento equivalente 
a una muerte espiritual; la muerte física que a ésta sigue, 
en tales circunstancias, es la culminación de la destrucción 
total del ser humano. Estos agravios hacen víctimas no 
sólo a quienes los sufren directamente, en su espíritu y en 
su cuerpo; se proyectan dolorosamente en sus seres que-
ridos, en particular en sus madres, que comúnmente tam-
bién padecen el estado de abandono. Al sufrimiento de la 
pérdida violenta de sus hijos se añade la indiferencia con 
que son tratados los restos mortales de éstos.” 
 

O direito a ter um projeto de vida implica o dever de o Estado garantir condições 
materiais mínimas de vida. Reitera-se que as obrigações em matéria de direitos hu-
manos incidem igualmente nas relações privadas. Por conseguinte, cabe também à 
demandada adotar medidas internas, hábeis a respeitar o direito de seus empregados 
a ter um projeto de vida.  

 
Quando realiza a dispensa em massa de dezenas de trabalhadores indígenas 

em inequívoca condição de vulnerabilidade social, no contexto de uma grave crise 
econômica e sanitária, a consequência desse ato desproporcional é afrontar o direito 
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à sobrevivência digna destes trabalhadores. No contexto de crise atual, é de se pre-
sumir que os trabalhadores dispensados terão grandes dificuldades para conseguirem 
se recolocar no mercado de trabalho por um prazo indeterminado. A efetivação da 
dispensa nesse cenário, quando a ré dispunha de alternativas menos gravosas aos 
trabalhadores, afronta o direito a ter um projeto de vida.  

Cabia à demandada ter abortado as dispensas em andamento ou reintegrado 
os trabalhadores indígenas já dispensados, como forma de garantir proteção especial 
aos trabalhadores vulneráveis. Mesmo com a publicação da Portaria SES no. 312, 
manteve a homologação das rescisões para o dia 14.05.2020, que só foi efetivada em 
01.06.2020.   

  Em síntese: A ré viola seu dever de adotar medidas especiais de proteção 
em favor de trabalhadores vulneráveis, quando opta por dispensá-los durante uma 
grave pandemia ao invés de empregar medidas menos gravosas, capazes de pro-
teger o direito dos trabalhadores indígenas a terem um projeto de vida. Tal postura 
confirma o caráter abusivo das dispensas realizadas (art. 187, CC/2002).  

 

 

9.Dispensa ilícita de trabalhadora gestante 
 
 

O art. 6º da CF/88 enuncia a proteção à maternidade como direito social:  
 

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o tra-
balho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, 
a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição. 

 
Além disso, o art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal, confere à trabalha-

dora gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, licença-maternidade com a du-
ração de 120 (cento e vinte) dias.   

 
Por sua vez, o art. 10, inciso II, alínea “b” do Ato das Disposições Consti-

tucionais Transitórias - ADCT estabelece a garantia de emprego à empregada ges-
tante, desde a confirmação da gravidez até 5 (cinco) meses após o parto. A teor da 
tese de repercussão geral do STF no. 0497, “a incidência da estabilidade prevista 
no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa 
sem justa causa”. 

 
Ampliando esse rol de direitos fundamentais, a Constituição Federal prevê a 

proteção à maternidade, especialmente à gestante, como princípio a ser atendido pela 
Previdência Social (art. 201, II). 

 
Os direitos fundamentais acima elencados ostentam eficácia plena e imedi-

ata; vinculam tanto a iniciativa privada quanto os entes públicos, na condição de em-
pregadores.  
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A proteção normativa tem como destinatário final a trabalhadora gestante, o 
nascituro e o recém-nascido, que goza de absoluta prioridade, sendo dever da família, 
da sociedade e do Estado conferir-lhe proteção integral (art. 227, CF). 

 
Com fundamento nos preceitos constitucionais supracitados, o legislador infra-

constitucional produziu normas com vistas a densificar a proteção reservada à empre-
gada gestante. A Consolidação das Leis do Trabalho, em seu art. 391, dispõe que 
“não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de 
haver contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado de gravidez”. 

 
A Lei 12.812/2013 introduziu o art. 391-A na CLT para dispor sobre a estabili-

dade provisória da gestante, com a seguinte redação: “A confirmação do estado de 
gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso 
prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provi-
sória prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias”.  

 

Complementando o art. 391-A, o art. 373-A da CLT veda a dispensa discrimina-
tória da trabalhadora gestante:  

Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distor-
ções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas 
especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado: 

II - recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho 
em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, 
salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente incom-
patível. 

 

Esse amplo conjunto de normas constitucionais e infraconstitucionais operaci-
onalizam os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil por meio da ratifica-
ção da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra a Mulher, notadamente os seguintes dispositivos: 

 

Artigo 4o  (2). A adoção pelos Estados-Partes de medidas espe-
ciais, inclusive as contidas na presente Convenção, destinadas a 
proteger a maternidade, não se considerará discriminatória. 

 

Artigo 5o.Os Estados-Partes tornarão todas as medidas apropri-
adas para: 

        b) Garantir que a educação familiar inclua uma compreensão 
adequada da maternidade como função social e o reconheci-
mento da responsabilidade comum de homens e mulheres no que 
diz respeito à educação e ao desenvolvimento de seus filhos, en-
tendendo-se que o interesse dos filhos constituirá a consideração 
primordial em todos os casos. 
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Art. 11 (2). A fim de impedir a discriminação contra a mulher por 
razões de casamento ou maternidade e assegurar a efetividade 
de seu direito a trabalhar, os Estados-Partes tomarão as medidas 
adequadas para: 

        a) Proibir, sob sanções, a demissão por motivo de gravidez 
ou licença de maternidade e a discriminação nas demissões mo-
tivadas pelo estado civil; 

        b) Implantar a licença de maternidade, com salário pago ou 
benefícios sociais comparáveis, sem perda do emprego anterior, 
antiguidade ou benefícios sociais; 

 
Os princípios e regras acima transcritos têm por objetivo conferir maior proteção 

à gestante, ao nascituro e ao recém-nascido, objetivando assegurar-lhes gestação e 
período pós-parto saudáveis, livres das tensões, pressões e cobranças inerentes ao 
ambiente de trabalho, além de garantir o retorno da mulher/mãe ao trabalho. 

 
Em harmonia com esse conjunto normativo, o art. 2º da Portaria 312, de 

12.5.2020, da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, incluiu gestantes no 
grupo de risco e orienta o seu afastamento remunerado do trabalho, durante a pande-
mia:  

 
Art.2º Cabe à empresa:  
 
III. Adotar medidas internas relacionadas à saúde do trabalhador 
necessárias para evitar a transmissão do Coronavírus (COVID-
19) no ambiente de trabalho, priorizando o afastamento, sem 
prejuízo de salários dos trabalhadores pertencentes a grupos 
de risco, tais como os trabalhadores com idade acima de 60 
(sessenta) anos, hipertensos, diabéticos, gestantes, indígenas, 
imunodeprimidos ou portadores de doenças crônicas que também 
justifiquem o afastamento.  
 

 A ampla proteção conferida pelas ordens constitucional e internacional não foi  
suficiente para inibir a demandada de dispensar trabalhadora gestante. Segundo in-
formações prestadas pela advogada da Terra Indígena Serrinha (docs. 16 e 20), há 
pelo menos uma trabalhadora gestante no grupo de vítimas de dispensa discrimina-
tória: 
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 A trabalhadora dispensada é duplamente vulnerável (em razão da origem ét-
nica e do estado gravídico). Nessas circunstâncias, a dispensa impugnada é qualifi-
cada como discriminação múltipla (art. 1(3) da Convenção Interamericana contra o 
racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância):  
 

Discriminação múltipla ou agravada é qualquer preferência, distinção, 
exclusão ou restrição baseada, de modo concomitante, em dois ou mais 
critérios dispostos no Artigo 1.1, ou outros reconhecidos em instrumen-
tos internacionais, cujo objetivo ou resultado seja anular ou restringir o 
reconhecimento, gozo ou exercício, em condições de igualdade, de um 
ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados nos 
instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados Partes, em qualquer 
área da vida pública ou privada.   

 

 

 

 

Observações finais a respeito das violações apuradas 

 

 

O Brasil dispõe de uma legislação trabalhista sofisticada e de órgãos estatais 

dedicados a garantir a sua observância. Mas isso não é suficiente para prevenir prá-

ticas violadoras da dignidade do trabalhador nacional: os ilícitos perpetrados, indica-

das nos itens anteriores, são graves e de grande repercussão social, violando o di-

reito ao trabalho decente, consagrado, inter alia, nos arts. 6º e 7º do  Pacto Interna-

cional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) e nas Convenções fun-

damentais da OIT (Convenções 29, 105, 100, 111, 87, 98, 138, 182). No quadro abaixo 

estão listados os direitos mínimos que compõem o núcleo duro do chamado direito ao 

trabalho decente:  

 

Principais direitos laborais fundamentais garantidos pelas  Convenções 

fundamentais da OIT, pelo PIDESC (1966), Declaração Universal dos Direi-

tos Humanos (1948), Protocolo de San Salvador (1988) 
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Direito à liberdade sindical 
 

Direito ao reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, por meio de 
sindicatos ou associações congêneres 
 

Direito à eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório 

Direito à abolição efetiva do trabalho infantil 
 

Direito à eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de em-
prego e ocupação 
 

Direito à igualdade salarial para trabalho de igual valor 
 

Direito a condições de trabalho seguras e higiênicas 
 

Direito à limitação razoável da jornada de trabalho, de maneira a garantir re-
pouso e lazer 
 

Direito a férias e descanso remunerados 
 

Direito de greve 

 

 
 

 Os ilícitos praticados pela ré exigem do Estado o pronto e total acolhimento 

dos pleitos condenatórios (liminares e definitivos). É dever do Estado brasileiro repri-

mir e prevenir incisivamente as violações sistematicamente praticadas pela deman-

dada, concretizando a promessa constitucional de tutela da dignidade da pessoa hu-

mana. Tolerar as condutas da ré representará afronta ao princípio fundamental do 

direito do trabalho, insculpido no art. 427 do Tratado de Paz de Versalhes (1919): o 

trabalho não pode ser considerado uma mercadoria ou artigo de comércio. Em 

face das diversas irregularidades constatadas e apresentadas, torna-se imperiosa a 

condenação da ré nas obrigações que, ao final, serão postuladas. 

 

 

10. TUTELA RESSARCITÓRIA E DANO MORAL COLETIVO  
 

Por meio da presente ação, o Ministério Público do Trabalho visa não só fazer 

cumprir o ordenamento jurídico pela ré, mas, também, restaurá-lo, vez que já foi 

violado. Tem por escopo, ainda, coibir a repercussão negativa na sociedade gerada 

pelos graves ilícitos perpetrados. 

 

O dano moral coletivo consiste na injusta lesão a interesses metaindividuais 

socialmente relevantes para a coletividade, tutelados juridicamente, cuja ofensa atinge 
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a esfera moral de determinado grupo, classe ou comunidade de pessoas ou até 

mesmo de toda a sociedade, causando-lhes sentimento de repúdio, desagrado, insa-

tisfação, vergonha, angústia ou impotência em face da lesão perpetrada. Neste sen-

tido é a doutrina: 

 

“(...) o dano moral coletivo é a injusta lesão da esfera moral de 

uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um 

determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em 

dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o 

patrimônio valorativo de um certa comunidade (maior ou me-

nor), idealmente considerada, foi agredido de uma maneira abso-

lutamente injustificável do ponto de vista jurídico (...) Como se dá 

na seara do dano moral individual, aqui também não há que se 

cogitar de prova de culpa, devendo-se responsabilizar o agente 

pelo simples fato da violação (...)” (Bittar filho, Carlos Alberto. Do 

dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro. Revista 

Direito do Consumidor, nº 12. Outubro/dezembro 1994). 

 

Ainda 

 

“Nota-se, pois, que a doutrina e a jurisprudência vêm evoluindo 

na aplicação da teoria da  responsabilidade civil em matéria de 

dano moral, especialmente em ações coletivas, em que a repara-

ção, com caráter preventivo-pedagógico e punitivo, é devida 

pelo simples fato da efetiva violação de interesses, metaindi-

viduais socialmente relevantes e juridicamente protegidos 

(...) Repara-se o dano moral coletivo puro, independentemente 

de caracterização efetiva, em nível individual, de dano material 

ou moral. O conceito do valor coletivo, da moral coletiva, é inde-

pendente, autônomo, e, portanto, se desatrela da moral individual”  

(Teixeira, João Carlos. Dano moral coletivo na relação de em-

prego. In Temas polêmicos de direito do trabalho. São paulo: LTr, 

2000. P. 129). 

 

 

O dever de repará-lo tem assento na Constituição da República de 1988 (art. 
5º, V e X) e, também, em sede infraconstitucional, notadamente na Lei da Ação Civil 
Pública (arts. 1º, IV, 3º e 13), no Código de Defesa do Consumidor (art. 6ª, VII), no 
Código Civil ( art. 186, 927, parágrafo único, 944) e nos princípios gerais do direito 
do restitutio in integrum (dever de reparação integral), da proibição do enrique-
cimento sem causa e do neminem laedere (não prejudicar a quem quer que seja). 
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O prejuízo social decorrente dos atos ilícitos perpetrados, embora de difícil 

mensuração, se revela na disseminação de uma cultura de violação à ordem jurí-

dica trabalhista alimentada pela ré. Tais ilícitos – se não reprimidos de maneira 

exemplar - transmitem a triste mensagem à sociedade de que é possível burlar a or-

dem jurídica e, acima de tudo, vantajoso financeiramente fazê-lo, uma vez que per-

manece reinando a impunidade e o velho “jeitinho” tão arraigado ainda neste país. 

 

O sentimento social de que o ordenamento legal deveria ser por todos respei-

tado e seus valores efetivados foi ferido pelas práticas ilegais acolhidas pela ré. Em 

suma: os prejuízos a direitos e interesses vários, de natureza transindividual, de ín-

dole material e imaterial, devem ser adequadamente indenizados. 

 

Ressalta-se que, para a caracterização do dano moral coletivo, não há neces-

sidade de comprovação de dano ou sofrimento moral, em razão da natureza tran-

sindividual da violação e do reflexo dever de reparação (nesse sentido: STJ, 1ª Turma, 

REsp 598281-MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 2.5.2006). 

 
E, em se tratando de danos a interesses difusos e coletivos, a responsabilidade 

é objetiva, porque é a única capaz de assegurar uma proteção eficaz a esses inte-
resses (art. 927, parágrafo único, CC/2002; Arts. 1º, 2º, Lei 12846/2013 c/c arts. 5º, II 
e 18 a 21 da mesma lei). Ademais, aplica-se ao caso a Doutrina da responsabilidade 
pressuposta, segundo a qual quando se realiza um ato danoso surge automatica-
mente o dever de indenizá-lo. Nesse sentido, é o entendimento majoritário atual do 
TST, segundo o qual o dever de indenizar o dano moral coletivo decorre da mera 
violação à ordem jurídica de maneira grave ou sistemática:  

 
RECURSO DE REVISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO ANTE-
RIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 1. NEGATIVA DE PRES-
TAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. 2. RECOLHIMENTO IRRE-
GULAR DO FGTS. DANO MORAL INDIVIDUAL. NÃO CONFIGURA-
ÇÃO. (...) 

5. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. IRREGULA-
RIDADE NO PAGAMENTO DO FGTS. O dano moral coletivo, para sua 
configuração, exige a constatação de lesão a uma coletividade, um dano 
social que ultrapasse a esfera de interesse meramente particular, indivi-
dual do ser humano, por mais que a conduta ofensora atinja, igualmente, 
a esfera privada do indivíduo. Na hipótese dos autos, consta do acórdão 
regional que a Reclamada desatendeu ao dever de recolher os valores 
relativos ao FGTS às contas vinculadas dos substituídos. Contudo, o ór-
gão a quo entendeu que a omissão patronal ensejaria apenas a repara-
ção exclusivamente material dos empregados. Diferentemente do que 
concluiu o TRT, ficou evidenciada situação de descumprimento da legis-
lação trabalhista, consistente na irregularidade no pagamento do FGTS, 
o que acarretou manifesto dano social, decorrente da ofensa ao patrimô-
nio moral da coletividade de seres humanos que vivem de sua força de 
trabalho, em face do caráter absolutamente indispensável que a verba 
tem para atender necessidades inerentes à própria dignidade da pessoa 
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natural, tais como alimentação, moradia, saúde, educação, bem-estar - 
todos esses sendo direitos sociais fundamentais na ordem jurídica do 
País (art. 6º, CF). Dessa maneira, verifica-se cabível a indenização por 
dano moral coletivo, a ser revertida ao FAT, como medida punitiva e pe-
dagógica em face da ilegalidade perpetrada. Recurso de revista conhe-
cido e provido nesse tema. (PROCESSO Nº TST-RR-365-
49.2012.5.04.0761. 3ª. Turma do TST. Relator: Maurício Godinho Del-
gado. Decisão de 20 de março de 2018)11. 

 

 As condutas ilícitas perpetradas geraram danos sociais, quando sonegaram 

sistemática e deliberadamente direitos trabalhistas garantidos pela Carta Magna de 

1988 e por outras normas infraconstitucionais que compõem a ordem jurídica pátria. 

Como tais lesões amoldam-se na definição do artigo 81, incisos I e II, da Lei n. 

8.078/90 (CDC), cabe ao Ministério Público do Trabalho, com fundamento nos art. 1º, 

caput, IV, art. 3º e 11, da Lei n. 7.347/85, propor a medida judicial necessária à com-

pensação do dano e à sustação da prática nociva à sociedade.  

 

Em uma sociedade constituída com base no Estado de Direito, como é o caso 

da brasileira, o descumprimento consciente e intencional das normas jurídicas vigen-

tes, com o inegável intuito de obter vantagem própria às custas dos direitos suprimidos 

dos trabalhadores, leva a sociedade a desacreditar nas instituições, gerando o senti-

mento de que aqueles que detêm o poder econômico estão acima da lei e podem 

impunemente lesar os menos favorecidos. 

 

O próprio Tribunal Superior do Trabalho tem se adaptado à nova realidade, 

confirmando condenações em ações civis públicas ao pagamento de indenizações a 

título de danos morais coletivos. O seguinte acórdão é igualmente esclarecedor: 

 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. REPARAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DOS 

TRABALHADORES RURAIS DA REGIÃO. Não resta dúvida 

quanto à proteção que deve ser garantida aos interesses transin-

dividuais, o que encontra-se expressamente delimitado no 

objetivo da ação civil pública, que busca garantir à sociedade o 

bem jurídico que deve ser tutelado. Trata-se de um direito coletivo, 

transindividual, de natureza indivisível, cujos titulares são os tra-

balhadores rurais da região de Minas Gerais ligados entre si com 

os recorrentes por uma relação jurídica base, ou seja, o dispêndio 

da força de trabalho em condições que aviltam a honra e a digni-

 
11 No mesmo sentido, cf. RR – 12400-59.2006.5.24.0061. 
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dade e na propriedade dos recorridos. Verificado o dano à coleti-

vidade, que tem a dignidade e a honra abalada em face do ato 

infrator, cabe a reparação, cujo dever é do causador do dano. O 

fato de ter sido constatada a melhoria da condição dos trabalha-

dores em nada altera o decidido, porque ao inverso da tutela ini-

bitória que visa coibir a prática de atos futuros a indenização por 

danos morais visa reparar lesão ocorrida no passado, e que, de 

tão grave, ainda repercute no seio da coletividade. Incólumes os 

dispositivos de lei apontados como violados e inespecíficos os 

arestos é de se negar provimento ao agravo de instrumento” (Pro-

cesso nº TST-AIRR-561/2004-096-03-40.2, 6ª Turma, Rel. Minis-

tro Aloysio Corrêa da Veiga). 

  

Aí está a essência do que aqui se postula: a reparação dos danos sofridos 

pela sociedade, atingida pela sistemática ilegal adotada pela ré.  

 

 A indenização pelo Dano Moral Coletivo tem múltiplas finalidades: repressiva, 

punitiva, preventiva, pedagógica. Antes de tudo, visa a prevenir o efeito “banaliza-

ção do mal” (Hannah Arendt)  e aquele previsto pela “teoria das janelas quebradas” 

(James Wilson e George Kelling). Segundo a combinação destas teorias, é possível 

se prever que, se o Estado-Juiz não agir de maneira a reprimir exemplarmente todo 

aquele que violar a ordem jurídica, incutir-se-á a ideia de que o Brasil é o país onde 

os mais fortes imperam, não o Direito. Em síntese, se a ordem jurídica não for restau-

rada mediante a aplicação de severas sanções em desfavor daqueles que a violam, 

estimular-se-á a “normalização do mal”, ou seja, passar-se-á a entender o mal (repre-

sentado pelas violações sistemáticas à ordem jurídica trabalhista) como algo que per-

meia o cotidiano da sociedade brasileira e contra o qual nada há a ser feito.  

 

Quanto ao valor da reparação, há de se levar em conta, a afronta ao 

próprio ordenamento jurídico, que foi flagrantemente aviltado  pelos réus.  

 

As normas protetivas à dignidade da pessoa humana trabalhadora rece-

beram realce constitucional e são, portanto, indeléveis, estando a exigir a observân-

cia de todos os mecanismos previstos no instrumental jurídico relativo à prevenção 

e à reparação pelos danos eventualmente havidos. Quando ocorrido o dano a tais 

direitos e garantias, a reparação deve ocorrer em planos igualmente diferencia-

dos. Deve ser exemplar a condenação, ante a gravidade e extensão aos bens jurí-

dicos lesados, aplicando-se na fixação do montante indenizável a teoria do valor 

do desestímulo.  

É imperativo e necessário desestimular a continuidade das condutas 

reprováveis imputadas à demandada, especialmente quando se mostram insensí-

veis ao apelo dos agentes públicos, e desdenha da vida de outros seres humanos, 

exatamente o caso dos autos. 

mailto:prt12.ptm004.joacaba@mpt.mp.br


MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA 
Rua Frei Edgar, 138, Edifício Unique Office, 9º andar, Centro, Joaçaba – SC CEP 89.600-000 

Telefone: (49) 3202-1300– e-mail: prt12.ptm004.joacaba@mpt.mp.br 
 

57 

 

Defender o Direito do Trabalho e sancionar os seus infratores nada mais 

é do que promover a defesa da ordem jurídica e daqueles empregadores que ofere-

cem trabalho decente e implementam um meio ambiente de trabalho seguro. 

 

Considerando: 

- A necessidade de inibir a repetição das práticas ilícitas per-

petradas pela ré;  

- A recalcitrância da ré, que, mesmo diante de um amplo le-

que de alternativas (art. 3º, MP 927/2020), optou por adotar a medida 

mais gravosa aos trabalhadores indígenas;  

- Sua capacidade econômica: em 2019, o Grupo JBS alcan-

çou receita líquida superior a R$200 bilhões;12  

- A extensão dos danos gerados pelas condutas apuradas, 

que atingiram número significativo de trabalhadores hiper vulneráveis 

(mais de trinta trabalhadores indígenas), 

- O fato de que os ilícitos perpetrados pela ré afrontam 

norma constitucional e norma imperativa de direito internacional (jus 

cogens): princípio da igualdade e não discriminação; 

 

- Os princípios do violador-pagador, da restituição integral e da   

vedação ao enriquecimento sem causa; 

- A natureza dos bens violados  e,  

               - Por fim, as finalidades punitivas, repressivas, pedagógica e 

preventiva do efeito “banalização do mal”, o autor pugna para que a ré 

seja condenada a reparar o Dano Moral Coletivo, mediante o pagamento 

da indenização no importe de R$  8.000.000,00 (oito milhões de reais). 

 

Tal montante é adequado para impingir o corretivo necessário, para que, 

de uma vez por todas, seja efetivada a adequação de sua conduta à legislação social 

brasileira . Ademais, afigura-se pertinente o valor indicado, considerando a amplitude 

da lesão e a capacidade econômica da transgressora. 

 

Com relação à destinação do valor da indenização, o art. 13 da Lei n. 

7.347/85 dispõe que a indenização deve ser reversível a um fundo criado com a fina-

lidade de proteção dos bens lesados. 

 

 

Todavia, diante da inexistência do fundo específico mencionado no dispositivo 

legal e até pela necessidade de reconstituir, efetivamente, os bens lesados, a re-

composição da ordem jurídica é alcançada de forma muito mais eficaz se os recursos 

 
12 Informação extraída de nota de imprensa, publicada no site da JBS: https://jbs.com.br/imprensa/jbs-divulga-

seu-relatorio-anual-e-de-sustentabilidade-de-2019/ 
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oriundos de ações civis públicas forem destinados em benefício da comunidade atin-

gida.  

 

A previsão existente na Lei de ACP de que, até a espera da criação do fundo 

específico, somente haveria a alternativa de se realizar o depósito da indenização em 

conta corrente, é injusta,  como adverte Rodrigo de Lacerda Carelli:  

  

“A Lei de Ação Civil Pública tem como móvel a proteção ou tutela de 

determinados bens de interesse da sociedade. Não é uma lei punitiva, 

mas sim uma lei que visa a proteção de bens maiores da sociedade, que 

não podem ser substituídos por indenização em pecúnia, pois indisponí-

veis, como vimos assim. Destarte, a legislação com certeza busca a re-

paração dos bens lesados pelo infrator, não uma mera “multa” ou “puni-

ção” pela lesão à ordem jurídica. Sendo certo que o que se deve buscar 

é justamente recompor, na medida do possível, a parte do quadro da 

vida societária atingido pela lesão. Não há, então, que se ver como ilegal 

a possibilidade de utilização da indenização em pecúnia para um modo 

mais efetivo de recomposição da ordem jurídica, se o membro vislumbrar 

a possibilidade de melhor utilização da verba, por meio de um instru-

mento ou atividade mais útil para a reconstituição do bem da vida. Ainda 

que os beneficiados pela recomposição prevista não sejam os mesmos 

que foram diretamente lesionados pela atividade ilícita, eis que, por na-

tureza, a tutela coletiva pretende reconstituir a ordem jurídica, e não di-

retamente indenizar os trabalhadores lesados.” 

 

 

 

Assim, entende o Parquet que o valor relativo à condenação por dano 

moral coletivo deve ser revertido em benefício da comunidade atingida (Terra Indí-

gena Serrinha), o que, desde logo, se requer. O valor deverá ser revertido para a 

melhoria das condições de vida de toda a comunidade, mediante investimento em 

equipamentos públicos para a comunidade, saneamento, educação, saúde, moradia 

etc. 

 

 

 
11. DUMPING SOCIAL E VIOLAÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA 

 

Outro efeito decorrente das condutas ilícitas perpetradas pela demandada 

é o de natureza econômica. Diz respeito à desigualdade que se cria entre as em-

presas que se utilizam do artifício empregado pela ré e aquelas outras que observam 

os mandamentos da ordem jurídica. As primeiras alcançam vantagem competitiva a 
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partir do comportamento ilegal que dificulta sobremaneira as chances de sobrevivên-

cia das demais. De fato, quando os infratores da ordem jurídica não são devidamente 

sancionados pelas instituições estatais, por óbvio que há uma vantagem competitiva 

para os mesmos, já que não tiveram que dispender numerário para o cumprimento 

da legislação.  

 

Ou seja, violam o equilíbrio concorrencial (e a ordem econômica)  aqueles 

empregadores que deixam de estar em conformidade com a ordem jurídica, prejudi-

cando aqueles agentes econômicos que arcam com maiores custos de operação exa-

tamente por observarem as determinações normativas. Em síntese, as demandas pra-

ticam atos de concorrência desleal quando violam normas trabalhistas como estra-

tégia comercial para maximizar sua lucratividade. 

 

O art. 10 bis da Convenção da União de Paris conta com uma cláusula geral 

que determina, genericamente, a obrigação do Brasil (na condição de Estado-membro 

da União de Paris) de assegurar proteção efetiva contra a concorrência desleal. Ato 

de concorrência desleal é definido pela Convenção como “qualquer ato de concor-

rência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”: 

 

Artigo 10 bis 

     1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais 
dos países da União proteção efetiva contra a concorrência des-
leal. 

     2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de con-
corrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou 
comercial. 

 

 

À luz do art. 10 bis da Convenção de Paris, em face de um alegado caso de 
concorrência desleal (dumping social), cabe ao juiz da causa avaliar a presença cu-
mulativa de três fatores, a saber: 

 

Fator 1: existência de um prejuízo potencial ou real, decorrente de um ato 
praticado no contexto do mercado. Para que um ato concorrencial seja qualificado 
como desleal é suficiente que apresente a potencialidade de prejudicar os demais 
competidores, os consumidores, algum terceiro (por exemplo, os empregados do 
agente econômico) ou a ordem pública. 
 

Fator 2: infração a algum parâmetro valorativo da lealdade concorrencial. 
Historicamente, o direito da concorrência desleal surgiu como um meio de proteção 
dos negociantes honestos. Nesse contexto, as práticas comerciais e industriais ho-
nestas, vigentes no território onde se buscava proteção, assim como as práticas ho-
nestas vigentes no comércio internacional, eram os parâmetros mais comuns, contra 
os quais o judiciário avaliava a deslealdade de um ato  comercial. 
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Sem embargo, no presente, as Cortes de múltiplas jurisdições vêm ampliando 
o conjunto de valores e normas utilizadas como parâmetro de avaliação. São levadas 
em consideração normas constitucionais, as normas integrantes da ordem jurí-
dica laboral, os princípios gerais do direito, direitos humanos, direitos do con-
sumidor e interesses legítimos dos demais concorrentes idôneos. Uma vez in-
fringido algum parâmetro de lealdade, o julgador considerará o ato desleal, indepen-
dentemente da culpabilidade do agente. Por conseguinte, para a caracterização de 
um ato como de concorrência desleal é dispensável a existência de uma relação con-
correncial direta entre o autor da prática desleal e sua vítima. É suficiente que o autor 
do alegado ato de concorrência desleal tenha infringindo norma e que esta violação 
que lhe confira uma vantagem competitiva não usufruída pelos demais agentes do 
mercado que agem dentro dos limites fixados pelo direito. 
 

Fator 3: inexistência de um contrato entre o agente econômico praticante 
do ato desleal e os demais agentes econômicos prejudicados: o ato de concor-
rência desleal decorre de uma quebra do “dever geral de comportar-se lealmente e 
não da violação de uma relação contratual” . 
 

As condutas praticadas pela ré, violadoras da ordem jurídica trabalhista, ao lhe 

conferir uma vantagem competitiva desleal frente aos seus pares (demais agentes 

econômicos que atuam no mesmo setor da econômica), qualificam-se como atos de 

concorrência desleal, conforme definição prevista no art. 10 bis da Convenção de 

Paris.  

 

 Em acréscimo, tais condutas constituem igualmente infrações da ordem eco-

nômica, consoante o disposto no art. 36, incisos I e III da Lei 12.529/2011. A respon-

sabilidade por atos de violação à ordem econômica é do tipo objetivo. Nesse sentido, 

o art. 36 da Lei 12.579/2011: 

Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, indepen-

dentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, 

que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, 

ainda que não sejam alcançados: 

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concor-

rência ou a livre iniciativa; 

II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; 

III - aumentar arbitrariamente os lucros; e 

IV - exercer de forma abusiva posição dominante. 

 

 

Sobre tal tipo de abuso discorreu o Prof. Tércio Sampaio Ferraz, da Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo: 

 

“Ora um outro tipo de arbitrariedade no aumento de lucros, não 

mencionado por esses autores, que deriva de um princípio geral 
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de direito, deve ser ademais assinalado: aquela que tem por base 

a prática de ato ilícito. Aumento arbitrário de lucros refere-se 

não apenas ao lucro objetivado (ainda que escamoteado) por 

meios artificiais que não os das leis de mercado (lucro monopo-

lista), mas também o que se dá por violação da lei (concorrên-

cia proibida). Se a lei é condição mínima da lealdade concor-

rencial os atos que visam a lucros, obtidos com violação da 

lei, configuram uma arbitrariedade. E desta também trata o in-

ciso III do artigo 20 da lei 8884/94 [atual art. 36, III, da Lei 

12.579/2011]. Neste caso (mas não no de monopólio ou de posi-

ção dominante) o caráter abusivo da prática se desvincula da 

comprovação de lucro no balanço da empresa. Basta provar que, 

por meio da concorrência proibida a vantagem competitiva foi al-

cançada. Tratando a lei concorrencial de infrações por atos que 

provoquem ou possam provocar certos efeitos independente-

mente de culpa, a estratégia competitiva de agentes que visam a 

lucro e que se baseia em concorrência proibida caracterizam ob-

jetiva e presuntivamente a arbitrariedade (aumento arbitrário de 

lucros)” (disponível em: <http://www.terciosampaiofer-

razjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/103> acesso em 

13/03/2013) 

 

 

Segundo a teoria da erva daninha, quando um agente econômico deixa de 

dar cumprimento às obrigações impostas pela ordem jurídica trabalhista, esquivando-

se dos encargos trabalhistas, se este agente não for punido a contento, os demais 

integrantes daquele nicho de mercado agirão da mesma forma, ou estarão fadados a 

sofrer prejuízos e, no médio e longo prazos, serão excluídos do mercado pelos con-

correntes desleais. 

 

 

Por um lado, a ré aumenta arbitrariamente seus lucros, ao ampliar sua mar-

gem de lucros às expensas da violação de direitos laborais fundamentais titularizados 

por seus empregados. Por outro lado, essa ampliação arbitrária de sua margem de 

lucro, confere-lhe um maior poder econômico em face de seus pares, uma vez que 

obtém maiores recursos para investimento em sua atividade empresarial, simples-

mente por não dar cumprimento às suas obrigações legais.  

 

Esses danos causados à ordem econômica e à concorrência legal praticados 

pela ré, gerados pela violação sistemática a normas da ordem jurídica trabalhista, 

constituem o chamado “dumping” social. 
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 Dumping social nada mais é do todo ato violador da ordem econômica, que 

confere aos seus agentes uma vantagem competitiva, em razão da violação sistemá-

tica às normas garantidoras de direitos trabalhistas. Ou seja, no dumping social a van-

tagem competitiva de um agente econômica está intimamente associada à afronta aos 

direitos sociais.  

 

Há inúmeras decisões no âmbito de diversos Tribunais Regionais do Trabalho 

sobre o dever de indenizar danos decorrentes do “dumping” social. A título de ilustra-

ção: 

 

“EMENTA: DANO SOCIAL (“DUMPING SOCIAL”). IDENTIFICAÇÃO: 

DESRESPEITO DELIBERADO E REITERADO DA LEGISLAÇÃO 

TRABALHISTA. REPARAÇÃO: INDENIZAÇÃO “EX OFFICIO” EM 

RECLAMAÇÕES INDIVIDUAIS. Importa compreender que os direitos 

sociais são o fruto do compromisso firmado pela humanidade para que 

se pudesse produzir, concretamente, justiça social dentro de uma socie-

dade capitalista. Esse compromisso, fixado em torno da eficácia dos Di-

reitos Sociais, se institucionalizou em diversos documentos internacio-

nais nos períodos pós-guerra, representando, também, um pacto para a 

preservação da paz mundial. Esse capitalismo socialmente responsá-

vel 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 fi-

nal, conduz todos ao grande risco da instabilidade social. As agres-

sões ao Direito do Trabalho acabam atingindo uma grande quantidade 

de pessoas, sendo que destas agressões o empregador muitas vezes 

se vale para obter vantagem na concorrência econômica com relação a 

vários outros empregadores. Isto implica dano a outros empregado-

res não identificados que, inadvertidamente, cumprem a legislação 

trabalhista, ou que, de certo modo, se vêem forçados a agir da 

mesma forma. Resultado: precarização completa das relações sociais, 

que se baseiam na lógica do capitalismo de produção. O desrespeito 

deliberado, inescusável e reiterado da ordem jurídica trabalhista, por-

tanto, representa inegável dano à sociedade. Óbvio que esta prática tra-

duz-se como “dumping social”, que prejudica a toda a sociedade e óbvio, 

igualmente, que o aparato Judiciário não será nunca suficiente para dar 

vazão às inúmeras demandas em que se busca, meramente, a recom-

posição da ordem jurídica na perspectiva individual, o que representa um 

desestímulo para o acesso à justiça e um incentivo ao descumpri-

mento da ordem jurídica. Assim, nas reclamações trabalhistas em que 
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tais condutas forem constatadas (agressões reincidentes ou ação deli-

berada, consciente e economicamente inescusável de não respeitar a 

ordem jurídica trabalhista), tais como: salários em atraso; salários “por 

fora”; trabalho em horas extras de forma habitual, sem anotação de car-

tão de ponto de forma fidedigna e o pagamento correspondente; não re-

colhimento de FGTS; não pagamento das verbas rescisórias; ausência 

de anotação da CTPS (muitas vezes com utilização fraudulenta de ter-

ceirização, cooperativas de trabalho, estagiários, temporários, pejotiza-

ção etc.); não concessão de férias; não concessão de intervalo para re-

feição e descanso; trabalho em condições insalubres ou perigosas, sem 

eliminação concreta dos riscos à saúde etc., deve-se proferir condena-

ção que vise a reparação específica pertinente ao dano social perpe-

trado, fixada “ex officio” pelo juiz da causa, pois a perspectiva não é a da 

mera proteção do patrimônio individual, sendo inegável, na sistemática 

processual ligada à eficácia dos Direitos Sociais, a extensão dos pode-

res do juiz, mesmo nas lides individuais, para punir o dano social identi-

ficado.” (Processo TRT 15ª Região 0049300-51-2009-5-15-0137, Rela-

tor Jorge Luiz Souto Maior. 11ª Câmara (Sexta Turma). Julgamento em 

24/04/2012. Unânime. Publicação DEJT 27/04/2012) 

 

Por isso, além do dano moral coletivo, há ainda dano à ordem econômica e à 

livre concorrência leal, tutelados pela Carta Magna de 1988 (art. 170, incisos III e 

IV), pela Lei 12.579/2011 (Lei  que dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações 

contra a ordem econômica) e pelo o art. 10 bis da Convenção da União de Paris 

(CUP)13. Todos esses danos devem ser rigorosamente reparados (princípio do res-

titutio in integrum), sob pena de se chancelar o enriquecimento ilícito da deman-

dada. 

 

 Ante a prática de violação à ordem econômica, causadora de dumping social, 

pugna o Ministério Público do Trabalho pela condenação da reclamada a pagar inde-

nização correspondente ao importe de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), a 

ser revertida à comunidade Terra Indígena Serrinha.  

 

 
12. INCIDÊNCIA IMEDIATA DA MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) E SEU 
DEPÓSITO EM JUÍZO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO 
 

 

 
13 A Convenção de Paris para proteção da Propriedade Industrial, Revisão de Estocolmo, 1967 (CUP) 
foi promulgada por meio do Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975, e desde então integra o ordena-
mento jurídico brasileiro com o status de lei federal ordinária. Nesta condição, seus dispositivos, dentre 
eles o art. 10 bis da CUP, são diretamente aplicáveis pelas Cortes brasileiras, para solucionar litígios 
privados. 
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O Ministério Público do Trabalho requer que a multa cominatória seja devida 

desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão, seja liminar ou defi-

nitiva, incidindo enquanto não for comprovado o seu cumprimento.  

 

Além disso, o MPT requer que os valores deverão ser depositados em juízo a 

partir do descumprimento da decisão, mesmo antes do trânsito em julgado, con-

soante o disposto no art. 537, §3º e §4º, CPC/2015. 

 

Art. 537.  A multa independe de requerimento da parte e po-
derá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou 
na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e 
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável 
para cumprimento do preceito. 

§ 3º  A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento 
provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levanta-
mento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à 
parte.                  (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 
2016)       (Vigência) 

§ 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o 
descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a 
decisão que a tiver cominado. 

  

No mesmo sentido é o entendimento do Pleno do Tribunal Superior do Traba-
lho  segundo o qual é admissível a exigibilidade do pagamento de multa em ação civil 
pública antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, mediante depósito 
em juízo. O levantamento pelo beneficiário, porém, somente ocorrerá após o trânsito 
em julgado:14 

 

RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELA LEI 11.496/2007. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIGIBILIDADE ANTES DO TRÂN-
SITO EM JULGADO. DEPÓSITO EM JUÍZO. Discute-se acerca 
da possibilidade ou não de se exigir a multa por descumprimento 
de obrigação de fazer imposta em sentença proferida nos autos 
de ação civil pública antes do trânsito em julgado. Essa modali-
dade de multa, também chamada de astreinte, constitui medida 
de apoio posta à disposição do magistrado de coerção patrimonial 
para impelir o cumprimento da prestação devida. Noutro falar, ob-
jetiva constranger o sujeito da obrigação de fazer ao cumprimento 

 
14 Processo: RR - 161200-53.2004.5.03.0103  
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do que lhe foi imposto, sob pena de agravar sobremaneira a sua 
situação com a adição do pagamento de multa. Na hipótese, em-
bora a dicção estabelecida no art. 12, § 2.º, da Lei 7.347/85, em 
um primeiro momento possa levar a conclusão de que a sua exi-
gibilidade só poderá ocorrer após o trânsito em julgado, vez que 
com a desconsideração e/ou inaplicabilidade se incorrerá em 
afronta à sua literalidade, ousa-se aqui entender de maneira di-
versa. Isso porque, em nome de uma concepção moderna do sis-
tema processual civil, no qual o direito de ação não mais é visto 
apenas como direito a obtenção de uma decisão de mérito, mas, 
sim, como direito fundamental de utilizar o processo para lograr 
tutela efetiva do direito material, a exigibilidade da astreinte so-
mente após o trânsito em julgado importaria na perda da força 
coercitiva da decisão judicial. Ademais, a interação da Lei 
7.347/85 com o Código de Defesa do Consumidor conduz ao en-
tendimento da superação do óbice previsto no art. art. 12, § 2.º, 
da referida lei e à possibilidade de se exigir imediatamente a as-
treinte cominada no âmbito da ação civil pública. Entretanto, deve-
se impor que as astreintes fiquem depositadas em juízo até o trân-
sito em julgado, com fulcro no art. 461, caput e § 4.º, do CPC de 
1973.  Recurso de embargos conhecido e parcialmente pro-
vido. 

 

 

13.INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 
 

É incontestável que nas ações de natureza coletiva impera a inversão do 

ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor: 

 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de  seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da 

prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências." 

 

A ré tem o ônus de comprovar que cumpre a legislação aplicável ao caso e 

que não praticou as irregularidades veiculadas pela inicial. O citado artigo do Có-

digo de Defesa do Consumidor é aplicável em todas as ações coletivas, pois per-

tencente ao chamado microssistema processual coletivo. Este microssistema é 

um conjunto sistemático de normas, cujo objetivo é tutelar os interesses transin-

dividuais. Possui regras próprias, que são apenas complementadas subsidiaria-

mente pelo processo civil clássico. Essas normas que formam o microssistema 

coletivo interagem e se complementam. 
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Portanto, apesar de todas as leis que tutelam os interesses transindividuais 

fazerem parte do microssistema coletivo, a espinha dorsal do sistema é a Lei da 

Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor. Assim, as leis nº 

7.347/85 e 8.078/90 devem ser interpretadas conjuntamente, ou melhor, elas for-

mam um sistema integrado e interativo.  

 

É indiscutível que o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor não se 

restringe às relações de consumo, devendo ser aplicado às tutelas coletivas de 

forma geral. 

 

Ainda que Vossa Excelência assim não entenda, o art. 373, parágrafo 1o, 

do CPC de 2015 adota, de maneira ampla e irrestrita a aplicação do princípio da 

distribuição dinâmica do ônus da prova, uma vez preenchidos os requisitos legais:  

 

Art. 373.  O ônus da prova incumbe: 

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 
causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 
cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de 
obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da 
prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, 
caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do 
ônus que lhe foi atribuído. 

 

Levando-se em conta a hipossuficiência dos trabalhadores, faz-se ne-

cessária a aplicação do princípio protetor, principalmente em casos envolvendo 

lesão a direitos metaindividuais dos trabalhadores, conforme jurisprudência do 

C. TRT da 1ª Região: 

 

“Se as provas colhidas no procedimento investigatório promovido 

pelo Ministério Público do Trabalho apontam para a existência de 

lesão a direitos metaindividuais dos trabalhadores, cabe à ré o 

ônus da contraprova.” (TRT 1ª Região, Relatora Desembarga-

dora Elma Pereira de Melo Carvalho, 1ª Turma.

 RO 01270-2000-013-01-00-7. Publicado no DOERJ de 

24/07/2008) 
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Em razão da complexidade da prova e com o objetivo de garantir efetividade 
aos princípios e normas constitucionais, em especial, no que se refere ao direito à não 
discriminação e à garantia do emprego contra despedida arbitrária, a jurisprudência 
vem se firmando no sentido de que, havendo indícios de despedida discriminatória, 
cabe à demandada demonstrar que a dispensa não ocorreu com o objetivo de discri-
minar, ou seja, nestes casos o empregador passa a ter o dever de motivar a dispensa.  
Nesse sentido, reproduzo ementa de acórdão da 7º Turma do TST: 

 
“RECURSO DE REVISTA (...). 4 - DISPENSA DISCRIMINATÓ-
RIA. REINTEGRAÇÃO. 4.1 - O entendimento desta Corte su-
perior é no sentido de que ônus da prova da dispensa não 
discriminatória cumpre ao empregador. Isso porque o direito 
de rescisão unilateral do contrato de trabalho, mediante ini-
ciativa do empregador, como expressão de seu direito potes-
tativo, não é ilimitado, encontrando fronteira em nosso orde-
namento jurídico, notadamente na Constituição Federal, que, 
além de ter erigido como fundamento de nossa Nação a dig-
nidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho 
(art. 1.º, III e IV), repele todo tipo de discriminação (art. 3, IV) 
e reconhece como direito do trabalhador a proteção da rela-
ção de emprego contra despedida arbitrária (art. 7.º, I). 4.2 - 
Esta Corte, inclusive, sinaliza que, quando caracterizada a 
dispensa discriminatória, ainda que presumida, o trabalhador 
tem direito à reintegração, mesmo não havendo legislação 
que garanta a estabilidade no emprego, consoante a diretriz 
da Súmula 443 do TST e de precedente jurisprudencial. 4.3 - 
No presente caso, emerge dos autos a presunção de que a dis-
pensa do reclamante, portador de glaucoma congênito e em vias 
de realizar cirurgia, por iniciativa do empregador, foi discriminató-
ria e arbitrária, até porque não houve nenhuma prova de que ela 
ocorreu por motivo diverso, constituindo, portanto, afronta aos 
princípios gerais do direito, especialmente os previstos nos arts. 
1.º, III, 3.º, IV, 7.º, I, e 170 da Constituição Federal. Recurso de 
revista conhecido e provido. 5 - DIFERENÇAS SALARIAIS PELO 
ACÚMULO E DESVIO DE FUNÇÃO. A incidência das Súmulas 
296, I, e 297 do TST obsta a análise do mérito do tema. Recurso 
de revista não conhecido. 6 - DIFERENÇAS SALARIAIS. CARGO 
DE LÍDER DE GRUPO. A incidência das Súmulas 296, I, e 297 
do TST obsta a análise do mérito do tema. Recurso de revista não 
conhecido. (TST. RR - 1996700-79.2006.5.09.0011 , Relatora Mi-
nistra: Delaíde Miranda Arantes, Data de Julgamento: 13/08/2013, 
7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 16/08/2013)”. 

 
Em casos envolvendo discriminação, a inversão do ônus da prova torna-se im-

prescindível, em razão da incontestável hipossuficiência do trabalhador. Não se pode 
olvidar que, regra geral, toda conduta discriminatória ocorre de forma velada, sem 
registros e sem provas robustas.  
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O Ministério Público do Trabalho acredita que fornece provas suficientes e 

robustas a respeito das violações aos direitos trabalhistas perpetradas pela ré. 

Contudo, caso este Juízo entenda que as provas que instruem esta inicial são 

insuficientes e entenda por bem pela produção de outras provas, o Ministério Pú-

blico do Trabalho requer a aplicação da inversão do ônus da prova, a fim de 

privilegiar o princípio da aptidão para a produção da prova e possibilitar a 

igualdade substancial entre as partes (princípio da paridade de armas), cabendo 

à ré comprovar que vem cumprindo a legislação trabalhista e que não praticou as 

ilicitudes indicadas nesta inicial. 

 
 

14.TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA 
  

O Ministério Público do Trabalho requer a tramitação prioritária desta ação, 

considerando que a presente Ação Civil Pública visa à resolução de conflito envol-

vendo direitos de natureza transindividual indisponíveis titularizados por um sem 

número de trabalhadores, bem como a dignidade do objeto tutelado pelo processo 

instaurado (direitos públicos primários de titularidade transindividual).  

 

Ademais, aplica-se ao presente processo o disposto no artigo 20, da Lei nº 

12.016/2009, norma inserida no microssistema de tutela jurisdicional coletiva, apli-

cável, portanto, à presente demanda15. 

 

 

C. DOS PEDIDOS DE CARÁTER LIMINAR, DEFINITIVO E REQUERIMENTOS 
FINAIS 
 

15.TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECIPADO INCIDENTAL E DOS 
PEDIDOS LIMINARES. TUTELA DE EVIDÊNCIA 
 

O microssistema processual coletivo (Lei 7.347/85, art. 12, caput; art. 84, pará-

grafo 3º, CDC) admite a antecipação dos efeitos do provimento jurisdicional preten-

dido. Para a tanto, fixa tão somente dois requisitos legais cumulativos, a saber:  

Art. 12, Lei da ACP - Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, 
com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo. 

 

15 Art. 20.  Os processos de mandado de segurança e os respectivos recursos terão prioridade sobre 
todos os atos judiciais, salvo habeas corpus.  
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Art. 84, § 3°, CDC - Sendo relevante o fundamento da demanda e 
havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito 
ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado 
o réu. 

 

 

 

Os dispositivos do CPC/2015 que disciplina as tutelas de urgência e evidência 

(arts. 294-311)  apenas são aplicáveis subsidiariamente à ação civil pública naquilo 

em que não contrariar suas disposições (art. 19, Lei da ACP). 

 

 Assim sendo, dois são os únicos requisitos legais a serem preenchidos para 
que surja do direito subjetivo à concessão de medida liminar antecipada:  

• A relevância do fundamento da demanda (“probabilidade do 

direito”); e  

• O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.  

 

No particular, estão presentes todos os requisitos que ensejam o deferimento 

de tutela provisória de urgência antecipada.  

 

Os fundamentos esposados na presente peça exordial revelam, de forma ro-

busta e inconteste, a “probabilidade do direito” tutelado.  

 

Os documentos de natureza pública que a instruem (extraídos do procedimento 

investigatório) retratam, de maneira segura e inequívoca, a inobservância sistemática 

das normas cuja observância é imprescindível para a tutela do direito ao trabalho 

decente. Não há simples probabilidade, mas, sim, certeza do direito. 

 

De outra parte, é indubitável a existência do perigo de dano. As vítimas da 

dispensa discriminatória integram grupo de indivíduos hiper vulneráveis (trabalhado-

res indígenas; gestantes), os quais foram dispensados em um período crítico, em que 

a recolocação no mercado de trabalho é pouco provável até que a pandemia seja 

controlada, o que não se sabe quando ocorrerá.  

 

A demora ínsita ao processo causa dano irreparável à sociedade como 

um todo: obrigações legais, previstas em normas nacionais e internacionais, que já 

deveriam ser cumpridas espontaneamente pela demandada continuarão a ser 

violadas sistematicamente, se o Poder Judiciário não der um basta, mediante a 

concessão da medida liminar pleiteada.  
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Ademais, a continuidade da prática age como perigoso estimulante às outras 

empresas para que não cumpram o ordenamento jurídico. Quanto mais tempo 

persistir a prática, maiores serão os lesados em potencial e concretamente.  

 

Não é possível garantir a perfeita reparação dos danos emergentes que serão 

causados no curso da presente ação civil pública, caso seja permitida a continuidade 

da desobediência das normas legais.  

 

Em acréscimo, a tutela provisória pleiteada se justifica no art. 311, incisos II e 

IV, do CPC/2015, que disciplina a tutela de evidência, a qual deverá ser concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil 

do processo, quando: 

 

a) A petição inicial estiver instruída com provas documentais robustas, sufici-

entes para provar os fatos constitutivos do direito do autor, contra as quais 

o réu não seja capaz de opor provas capazes de gerar dúvida razoável ou 

b)  Quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documen-

talmente e houver norma jurídica acolhendo o direito pleiteado pelo autor. 

 

 In casu, há comprovadamente evidência da tese autoral, decorrente da 

indubitável certeza do direito em jogo, amparada em provas robustas de caráter 

público coligidas aos autos e em normas jurídicas de observância obrigatória. 

Ademais, a ré já apresentou manifestação por meio da qual tentou justificar a dispensa 

(resumidamente, alega que os custos de transporte são proibitivos, no contexto da 

pandemia) (doc. 9). Sua é incapaz de provar que a discriminação não foi pautada por 

critérios discriminatórios.  

 

 

DOS PEDIDOS LIMINARES: Assim, a teor dos dispositivos legais supra 

referidos, requer-se a concessão de medida liminar inaudita altera parte a fim de 

que sejam imediatamente impostas à demandada as seguintes obrigações, as quais 

deverão ser observadas em relação à unidade de Seara/SC: 

 

 

 

• Reintegrar todos os trabalhadores indígenas e gestantes, 

dispensados pela demandada a partir de 1º de maio de 2020, 

oriundos da Terra Indígena Serrinha, com ressarcimento integral de 

todo o período de afastamento, mediante pagamento de todas as 

verbas salariais devidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de 

juros legais e, imediatamente após a reintegração, realizar seu 
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afastamento remunerado durante todo o período de duração da 

epidemia de Covid-19, por comporem grupo de risco.  

 

 

• Realizar o afastamento remunerado de todos os trabalhadores 

indígenas e gestantes, por integrarem grupo de risco, durante o 

período de duração da epidemia de Covid-19;  

 

 

• Abster-se de dispensar trabalhadores indígenas e gestantes em 

caráter discriminatório, especialmente durante o período de duração 

da epidemia de Covid-19, nos termos do artigo 373-A, II e III, da CLT, 

e dos artigos 1º e 4º da Lei n. 9.029/1995.  

 

 

• Apresentar ao Ministério Público do Trabalho, no prazo de 05 (cinco) 

dias corridos a contar do fim do prazo fixado para o cumprimento das 

obrigações fixadas na liminar, sob pena de multa diária de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), documentação comprobatória do 

cumprimento de todas estas obrigações,  devendo a omissão total ou 

parcial na apresentação da documentação ser interpretada como 

descumprimento do comando judicial, autorizando a adoção de 

medidas voltadas ao cumprimento da decisão. A multa cominatória é 

atualizável pelos índices de correção dos débitos trabalhistas, a 

contar da data indicada para apresentação da documentação; 

 

• Afixar a decisão concessiva da medida liminar em locais públicos na 

sede e filiais da demandada, a fim de tornar a decisão totalmente 

acessível aos empregados e terceirizados interessados. 

 

• Seja devida e depositada imediatamente em juízo (antes do 

trânsito em julgado) a multa cominatória, desde o dia em que se 

configurar o descumprimento da decisão, seja liminar ou definitiva, 

incidindo enquanto não for comprovado o seu cumprimento. 

 

• Seja cominada à a ré multa por litigância de má fé, em caso de 

descumprimento da decisão judicial, inclusive das medidas liminares, 

no importe de 10% do valor da causa (Art. 81 c/c art. 536, para. 3º, 

NCPC/2015). 
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• Caso este Juízo entenda que as provas que instruem a inicial são 

insuficientes e entenda pela produção de outras provas, requer-

se a aplicação da inversão do ônus da prova, cabendo à ré 

comprovar que vem cumprindo a legislação e que não praticou 

as ilicitudes indicadas nesta inicial. 

 

 

Fixe-se, pelo descumprimento da decisão antecipatória e da decisão 

definitiva: 

 

A) o pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por 

obrigação descumprida multiplicada pelo número de trabalhadores prejudi-

cados, cuja destinação deverá atender, na máxima medida possível, a re-

constituição dos bens jurídicos lesados, a critério do Ministério Público do 

Trabalho; 

 

 

16.PEDIDOS DEFINITIVOS 
 

Em definitivo, o Ministério Público do Trabalho pede:  

 

*Confirmar, em caráter definitivo, as medidas liminares deferidas e  julgar proceden-

tes todos pedidos aduzidos na presente ACP elencados no item anterior, sob pena de 

incidir as cominações ali indicadas. 

 

*Condenar a ré  a afixar a sentença definitiva em locais públicos, em todos os esta-

belecimentos da mesma, a fim de disseminar seu conteúdo junto aos trabalhadores.  

 

*Condenar a ré a indenizar a sociedade brasileira pelo Dano Moral Coletivo no valor 

de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). O valor deverá ser integralmente rever-

tido para a melhoria das condições de vida de toda a população da comunidade afe-

tada (Terra Indígena Serrinha), mediante investimento em equipamentos públicos 

para fruição da comunidade, saneamento, educação, saúde, moradia etc. 

 

* Condenar a ré a pagar indenização  em valor correspondente a R$ 2.000.000,00 

(dois milhões de reais) pela prática de violação à ordem econômica decorrente de 

dumping social. O valor deverá ser integralmente revertido para a melhoria das con-

dições de vida de toda a população da comunidade afetada (Terra Indígena Serrinha), 

mediante investimento em equipamentos públicos para fruição da comunidade, sane-

amento, educação, saúde, moradia etc. 
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* No que toca a direitos individuais homogêneos, o MPT pede a emissão de pro-
vimento condenatório genérico (art. 95, CDC) que  proclame a responsabilidade da ré 
pelo integral pagamento dos seguintes títulos aos trabalhadores prejudicados (víti-
mas de dispensa discriminatória): 
 
 

(a) indenização, a título de reparação por dano moral individual, a ser 
arbitrada por esse douto Juízo em valor não inferior a R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais) (art. 4º, caput, da Lei no. 9029/95); 
 

(b) importância correspondente ao dobro, da remuneração do período 
que vai do afastamento (dispensa discriminatória) até a prolação da 
sentença definitiva, corrigida monetariamente e acrescida dos juros 
legais, exclusivamente para aqueles trabalhadores que não 
optarem pela reintegração (art. 4º, II, da Lei no. 9029/95); 

 
 

(c) para aqueles trabalhadores que optarem pela reintegração, 
pagamento dos salários e consectários devidos às vítimas de 
dispensa discriminatória, relativamente ao período anterior à 
reintegração (art. 4º, I, da Lei no. 9029/95); 

 

 

*Requer-se que os valores relativos às astreintes sejam integralmente revertidos em 

benefício da coletividade atingida (Terra Indígena Serrinha), mediante destinação a 

projetos sociais em benefício desta comunidade a serem oportunamente indicados 

pelo MPT, na fase de execução. 

 

* Condenar a ré a pagar multa por litigância de má fé, em caso de descumprimento 

da decisão judicial, inclusive das medidas liminares, no importe de 10% do valor da 

causa (Art. 81 c/c art. 536, para. 3º, NCPC/2015) 

 

* Proibir a demandada de obter ou renovar empréstimos ou financiamentos junto a 
instituições financeiras oficiais (art. 3º, II, da Lei no. 9029/95); 

 

*Condenar a ré a publicar, em pelo menos um jornal de circulação regional, nos Es-

tados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em duas ocasiões distintas, a sentença 

condenatória, a fim de que seja dada publicidade aos empregados (presentes e pas-

sados) lesados por sua atitude ilícita, para os fins de permitir a promoção de ações 

individuais de liquidação e execução do provimento jurisdicional condenatório, em 

cumprimento ao disposto no art. 97, CDC. 

 

 

 

17.REQUERIMENTOS FINAIS 
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a)A citação da ré para responder aos termos da presente ação, sob pena de revelia e 

confissão;  

 

b) Intimação da ré para cumprimento das medidas liminares; 

 

c) Intimação pessoal dos atos processuais na pessoa de um dos membros do MPT, 

na forma do art.  84, IV, da LC 75/1993;  

 

d) Que na hipótese de algum dos pedidos ser julgado improcedente, por insuficiência 

probatória, faça constar esta particularidade no dispositivo da sentença, para os fins 

dos arts. 16, LACP e 103, CDC;  

 

e) A juntada dos documentos que acompanham a presente ação, para os quais o MPT 

atesta a veracidade e dá fé (OJ 134, SDI-1, TST).  

 

f) Isenção do MPT no pagamento de custas e outras despesas (art. 790-A, II, CLT);  

 

g) Incidência de juros e correção a partir da prática dos atos ilícitos pelos réus (art. 

398, CC/2002), por ser uma norma mais favorável que o disposto na 883,CLT (princí-

pio da norma mais favorável; princípio pro homine);  

 

h) Em caso de inadimplemento do provimento final transitado em julgado, a inclusão 

da ré no BANCO NACIONAL DE DEVEDORES TRABALHISTAS (ART. 642-A, CLT),  

e SERASA/SPC. (art. 782, CPC), 

 

i) No que toca à multa  cominatória (astreintes), incidência da regra do art. 537, para. 

3º, CPC/15; 

 

j) Tramitação prioritária do feito, em função da natureza dos direitos objeto de tutela 

(arts. 4, 8, 139, II, NCPC; art. 20, Lei 12.016 /2009; art. 5º, LXXVIII, CF/88; art. 8º, 

caput, CLT que consagra o princípio da supremacia interesse público; art. 765, CLT); 

 

k) A inversão do ônus da prova, devendo a ré ser comunicada da inversão antes da 

fase de instrução, a fim de lhe ser garantida a oportunidade de se desincumbir de seu 

ônus; 

 

 

l) Oficiar o BNDES e demais agências financeiras oficiais de fomento  para que não 
concedam ou renovem empréstimos ou financiamentos em favor da demandada, em 
cumprimento ao disposto no art. 3º da Lei no. 9029/95;  
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m) Oficiar a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho para adotar as medidas 
necessárias para aplicar a multa prevista no art. 3º, I, da Lei no. 9029/95; 

 
 

18.VALOR DA CAUSA 
 

A despeito dos interesses tutelados na causa não serem suscetíveis de exata 

avaliação patrimonial, atribui-se à causa, para efeitos fiscais, o valor de R$ 

10.000.000,00 (dez milhões de reais).  

 

Por fim, protesta o MPT provar o alegado por todos os meios de prova admiti-

dos em Direito.  

 

 

Nestes termos, pede e aguarda deferimento 

 

Joaçaba, 1º de junho de 2020 

 

Edson Beas Rodrigues Junior 

Procurador do Trabalho 
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