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Vistos etc.

Trata-se de ação civil pública em que o

Ministério Público do Trabalho pede, em caráter liminar, a

concessão de tutela inibitória para que as rés, MP Amorico

Eireli e Inovax MX Confecções Ltda se abstenham de

contratar terceiros que (1) dissimulem relações de

emprego, (2) desrespeitem sistematicamente garantias

essenciais à relação de emprego ou que (3) permitam a

prestação de serviços em condições degradantes. Apresenta

extenso rol de medidas que pretende sejam aplicadas

liminarmente (fls. 24v°/26v°, itens de "1" a "20") . Aduz

que inspeção realizada em oficina de costura constatou

atuação de trabalhadores em condição degradante ou em

situação análoga a de escravos, bem como etiquetas da

marca FENOMENAL, cujo detentor é o grupo econômico

constituído pelas rés. Trouxe documentação relativa a

inspeção e diligências supervenientes, bem como ao

inquérito civil e às tentativas frustradas de firmar Termo

de Ajuste de Conduta com as reclamadas.

Em defesa, as rés sustentaram que, integrantes

de grupo econômico, têm por objetivo social indústria e

comércio de artigos de vestuário; são empresas exemplares,

cumpridoras de seus deveres sociais; não possuem
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funcionárias exercendo a função de costureiras; a empresa

MP Amorim só aceitou registrar trabalhadores bolivianos

porque o Ministério Público do Trabalho indicou que, se o

não o fizesse, ajuizaria ação civil pública; não se trata

de direitos individuais homogêneos; o Ministério Público

do Trabalho é parte ilegítima; a petição inicial é inepta;

as irregularidades trabalhistas constatadas em diligência

não se equiparam à hipótese de trabalho análogo a de

escravo; os trabalhadores "resgatados" estão em situação

regular; a empresa em que constatada as apontadas

irregularidades continua prestando serviços a terceiros;

são boas as condições de trabalho dos apontados

trabalhadores bolivianos (fls. 93/4, itens 66 e 67).

Exortadas as partes a que estabelecessem ajuste
que inibisse o trabalho em condições degradantes na cadeia
produtiva do empreendimento (fls. 28) e realizada

audiência inicial (fls. 70), restando novamente frustrada
a tentativa de formalização de termo de ajuste de conduta.

DECIDO:

Em cognição superficial, alguns aspectos

evidentes merecem destaque:

I - o registro fotográfico trazido pelo

Ministério Público (fls. 26/32 do volume apartado) não

deixa dúvida quanto às condições degradantes do trabalho

então prestado na oficina de Luis Victor Ramos Valdez;

II - ao menos parte desse trabalho era

seguramente realizado em benefício do grupo econômico réu

(fls. 33/4);

III - as rés indicam, em defesa, sistemática

contratação de trabalhadores sob forma ilícita (Súmula n°
331, 1, do TST), notadamente ao afirmarem que, atuantes no

ramo de indústria e comércio de artigos de vestuário (fls.

83, "14"), não possuem funcionários exercendo a função de

J
costureiro.

Não obstante, as sucessivas tentativas de obter.,
eventual colaboração do grupo econômico réu para inibir o
constatado trabalho em condições degradantes não obtiveram
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êxito, inclusive perante este juízo (fls. 70). A

argumentação defensiva, embora não negue a consistência do

registro fotográfico do trabalho degradante (fls. 26/32 em

apartado) e das notas que relacionam esse trabalho ao

empreendimento réu (fls. 33/4), nega aos correspondentes

trabalhadores patamar civilizatório mínimo:

T

público superlotado para ir e vir ao seu local de

trabalho, seus filhos estão ao seu lado, em vez dos

guetos e vielas onde eles estão sendo aliciados pelas

drogas, ganhando salários suficientes para viverem em
paz, e não pagando aluguel." (fls. 93, item 66 da

defesa).

"Ousa-se dizer, que esta grande parte da população
brasileira, gostaria de estas condições desses
trabalhadores bolivianos. Moram no mesmo local que

trabalham, não precisam passar horas num transporte

essa linha, é de se considerar inócua a tutela
jurisdicional que se limite a afirmar, no caso em exame, a

mera cogência da lei, evidentemente negada pelo

empreendimento, contra pacífica interpretação

jurisprudencial acerca dos limites à contratação dos

serviços de terceiros.

A conduta das rés, ao negar a gravidade das

condições de trabalho constatadas em diligência

precedente, negar respeito aos limites reconhecidos no

ordenamento jurídico para contratação de serviços de

terceiros (Súmula n° 331, do TST) e, finalmente, negar

qualquer responsabilidade pela fiscalização de sua cadeia

produtiva, demonstra ao juízo claro desinteresse em

colaborar para que as constatadas condições de trabalho

degradante não persistam, independentemente do oportuno

exame acerca de eventual responsabilidade direta ptk

rabalho prestado em tais condições (CCB 927). --^

A vantagem obtida com o trabalho nas

mencionadas condições também posiciona o grupo econômico
em situação privilegiada frente a concorrência e induz
extensão da precarização para todo o ramo de atividade.

0 ordenamento jurídico brasileiro (L. 8.078/90,
art. 56) reconhece a possibilidade de intervenção no

exercício da atividade empresarial, em diferentes graus,

segundo a gravidade dos ilícitos praticados. No mesmo
sentido, o art. 461, § 3° e § 5°, do CPC, permite ao juiz,

de ofício, determinar as medidas necessárias à efetivação
da tutela específica, inclusive o impedimento de atividade
nociva. A hipótese de interdição do estabelecimento também
é expressamente admitida pela legislação trabalhista (CLT

Documento elaborado e assinado em meio digital. Validade legal nos termos da Lei n. 11.419/2006.
Disponibilização e verificação de autenticidade no site www . trtsp.jus . br. Código do documento : 1507661
Data da assinatura : 20/03/2014, 09:56 ~Assinado por : ELIZIO LUIZ PEREZ



161) .

As demais questões processuais e de mérito

discutidas pelas partes serão examinadas em sentença.

Reservo este ato para a tutela de urgência.

Ante o exposto , determino:

(a) a interdição do estabelecimento reclamado (Rua

Bresser n o s 695 e 858, Brás , São Paulo ), com a suspensão de suas

atividades , sem prejuízo da exigibilidade de salários , durante a

paralisação dos serviços ( segundo o critério do art. 161, § 6°,

da CLT), e

(b) a proibição da comercialização de produtos com

a marca FENOMENAL,

até que as rés

(I) comprovem ao juízo o estabelecimento de plano
seguro de controle da cadeia de produção dos vestuários que

comercializam ( cuja consistência evidentemente estará sujeita a
exame judicial ) , de forma a assegurar que a produção seja

realizada por trabalhadores empregados, segundo as diretrizes

mínimas da Súmula n° 331 do TST, óJ^

(II) formalizem , por sua iniciativa, Termo de

Ajuste de Conduta perante o Ministério Público do Trabalho.

A interdição ocorrerá a partir de 15 (quinze) dias

após esta data , termo a partir do qual terá eficácia a proibição

de comercialização de produtos com a marca FENOMENAL. Para

viabilizar a organização da diligência ( a ser efetivada a partir

de 7/4 /2014 ), expedir-se -á, de imediato , mandado a ser

encaminhado ao Juiz Auxiliar de Execuções, referendado o uso de

força policial para garantia da segurança dos Oficiais de

Justiça e efetivo cumprimento da ordem.

A insistência do empreendimento reclamado em

negar qualquer responsabilidade pelas condições de
trabalho degradantes e sua deliberada opção pelo

desdobramento judicial da questão sinaliza a possibilidade
de quebra. Tal risco, decorrente de diretriz escolhida

pelo grupo econômico, não pode atenuar a busca pela
efetividade do Direito; cabe viabilizar à livre

concorrência, preservados os marcos mínimos de proteção ao
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trabalho subordinado, segundo a ordem jurídica e econômica

brasileira, a produção, nesse ramo de atividade, de

empregos formais.

Considerando a possibilidade de quebra do

empreendimento, que compreende, atualmente, cerca de 50

(cinquenta) empregados diretos (fls. 82, itens "7" e "8")

e o risco de frustração de garantias trabalhistas mínimas

decorrentes de eventual rompimento dos correspondentes

contratos, bem como com base no poder geral de cautela--d-cr---

z,..--_ (CPC 7 determino o bloqueio, via BACENJUD, das

plicaçoes financeiras das reclamadas e de seus sócios ( fls. 57,

cláusula IV), bem como de seus veículos (RENAJUD) e imóveis

(ARISP ), em diligências sucessivas , até o limite de

R$1 (um milhão e quinhentos mil reais).

Considerada, ainda, a necessidade de

viabilização de consulta dos autos para cumprimento das

determinações supra e solução de questões incidentes, fica

vedada a retirada dos autos da Secretaria; reconsiderada,

por ora, a remessa dos autos ao Ministério Público do

Trabalho, sem prejuízo dos prazos fixados em audiência. 0

prazo do Ministério Público do Trabalho (20 dias) para

eventual manifestação sobre a defesa e apresentação dos

documentos especificados em audiência terá início em

7/4/2014.

Expeça -se ordem de bloqueio de numerário via

BACENJUD. Esta decisão será lançada no sistema informatizado 24h

após a expedição da ordem de bloqueio. Comunique-se a interdição

do estabelecimento à Secretaria Regional do Trabalho e Emprego.

Após , intimem-se as partes , sendo o autor com cópia desta

decisão . Os sócios das reclamadas (fls. 57) serão intimados

pessoalmente , por Oficial de Justiça, inclusive para definição

de eventual responsabilidade por descumprimento de ordem

judicial.

designada.

Após, aguarde-se a audiência de instrução

São Paulo, 19/3/2014.

ELIZIO LUIZ PEREZ

Juiz do Trabalho
(ASSINATURA PJR CERTIFICAÇÃO DIGITAL)
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