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PRESTAÇÃODE TRABALHO RURAL SEM CONDIÇÕES MÍNIMAS
DE

relatada
a

ser

H:EGIENE
E ALIMENTAÇÃO.
A conduta empresarial

nos autos, infringindo de forma continuada
legislação de proteção ao trabalho, deve
consideradacomocausadorade danomora]. co]etivo

a

região,
seus

pela
era

toda a categoria dos trabalhadores :rufai.s da
indefinidamente consi.derada, que desconhecendo

direitos, resi.gnada às necessi.dades impostas
subsistência. sujeitava a expJ-oraçãoque Ihe
imposta

Vistos os autos, re].atado e discutido este Recurso
O:rdi.nário. interposto pelo Mi.ni.stério Público do Trabalho contra
0

Condomínio de Empregadores Rurais Norberto Mânica e Outros,
da

nos

autos

AçãoCivil Pública acimareferida
RELATÓRIO

A r. sentençade fls. 28.555/28.580. cujo
re].atório
adoto e a este incorporar pro:ferida pela MMJuíza RaquelFernandesLaje.
na

Vara do Trabalho de anãs, rejeitou

da

as preliminares (i.ncompetênci.a

Justiça do Trabalho, ilegitimidade atava do MPTe coisa julgada) e
julgou

MINISTÉRIO

PÚBLICO

DO TRABALHO

PROCURADORIAREGIONAL DO TRABALHO DA 3' REGIÃO/MG
R. DomingosVidra

120, Salta Efigênia- Bdo Horizonte-MG - CEP30240150

l

parei.aumente
as

procedente

a

Ação

Ci.vil

Pública,

condenando

os

Réus

abri.caçõesde fazer e de abstençãoespecifi.dadasno decisum, sob pena
de

multa diária de R$1.000,00por in=Eração
constatada, a favor Fundode
Amparo

aos Trabalhadores - FAT, exigível até a data comprovação da
regularização,
aplicando ainda a mesma pena por trabalhador encontrado
situação
a
irregular

r'
lic do Traba].ho
ahnlh interpôs
o Ministério Púb]ico
o

Recurso

Ordinário (ie fls. 28-586/28.648, requerendo acréscimo da

condenação

quanto

às parcelas e obrigações que serão objeto de aná]ise abaixo deta].cada.

fls

A.s contra-razões rolam apresentadas às

28.724/28.753, pelo desprovimento.
Às f[s. 28.651/28.723 o Ministério

Púb].ico

do

Trabalho juntou documentosnovos, comregue.ar intimação e manifestação
dos

Réus às

fls. 28.756/28.759, oportunidade em que estes taitibém :juntaram
documentosde fls. 28.760/28.915, com manifestação do Autor às
fls
os

28.918/28.923

VOTO

ADMISSIBILIDADE

do recurso
pelas
partes às fls.
Súmula
08 do Colendo

Cwnpridosos requi.silos de admissibilidade

Conheçoai.ndados documentos novos, juncados
28.651/28.723 e fls.
TST e artigo

28.760/28.915, comfundamentona

397 CPC.

Nãoconheçodas pre].iminares apresentadasem
contrarazões, re].ativas à ilegitinidade aviva do Ministério Público do
Trabalho

pala o pedido de dano moral coletivo,
porque

conheço

bem como da prescrição
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sucumbindo
os Réusnessamatéria, a reformada 1. sentença nestes

pontos

exi.gi.a a apresentaçãode recurso próprio,

procedimentoque não

observado.

Até mesmoporque o eventual acolhimento das

teses

apresentadas
nas contra-razõesresultaria na reformatio in pelusr que
dizei.to processual não admite.

FUNDAMENTAÇÃO

MÉRITO
!RREGÜLARIDADE
CONSTITUIÇÃO

DE

DO
PrlblnrXM

f xí T rl

Alega o Recorrente que
constituição
do Condomíniode Empregadores
desvirtuou a finalidade
e
a

instituto,
para afastar a solidariedade que dá suporte à criação
desse
ÊcanisTn de contratação
r
mecanismo
de pessoal.
sem razão,

porém.

Não pode ser constatada

a

ausência de interesse processual do

Mini.stério Público para

Condomini.o
a observar as regras da Portaria
Q

obrigam

nç 1964/99 do Ministério

Trabalho, formaiizando o pacto de solidariedade, ou ainda dos parágrafos
e 3' artigo 25-A da Lei 8.212/91, que estabelece a solidariedade
passava

pelas obrigaçõesprevidenciárias e trabalha.star
Contudo,

solidari..idade
Q
entre

ei

os condóminos

independe

como consta

de disposi.ção

da r.

contratual,

jcaput e parágrafo 3' artigo 25-A da Lei

09. 07 .200Z),
independente

da necessi.dado

dos

são

a

pois

resulta

da

l0.256 de

judicial.
Portanto,

condâmlnns
n

de forma sol idária

de pronunci.cimento

sentença.

SDC
responsáveis
por todos

.
todos
os

onils

os

adv}.nuns
v].n
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R

contratos de trabalho, sendo o condomínio o real e efeti.vo empregador
A Douta Maioria. venci.doo Jui.z Relator,

adorou

os

fundamentos da Exm. ' Juíza Revigora

Estou intei.Lamente de acordo com o voto
condutor,

teria apenasumapequenaobservaçãono item i.rregularidade de
constitui.çáo
do condomi.nio

É certo que a salida=riedadeentre os

cor\dõmi. nos

decorre da lei e é indisponível pela vontade das partes. É certo

ainda

que

este não é o teor do contrato fi.amado entre os integrantes do condomínio
O ob:jetivo da ação civil pública é estabelecer
sentido

homogêneo para a compreensão da lei

em relação

a aspectos

gex:ai.s

íntegras.s do funcionamento da empresa
Por isto, entendo que seria cabíve]. um previ-mento
recurso para declarar que a responsabilidade dos condóminosé so3.idária.
Ainda que não se fi.xe qualquer provimento

de

natureza condenatória ou mesmocominatória, isto já dimi.nutria a esfera
de

litigiosidade

em situações que viessem a sex :futuramente analisadas

que

ri (in r'ri
concerne
a este ponto

a

Por maioria, deramprovimento para declarar que

responsabilidade dos condõmj-nos
é solidária
OBJETIVO E RAZÃO DA AÇÃO CIVIL
TUTELA INIBITÓRIA

PÚBLICA

A amplitude e complexidadedos fatos
neste processo merece um breve relato, para facilitar sua compreensão.
anali.sados

O Ministério

Púb].i.co propôs

esta
AçãoCivil Pública perante a Vara do Trabalho de Unam,após a conclusão
do

Inquérito Civil. Púb].i.co
n' 130/2003.queapurouas denúncias do
Mi.nistério
do Trabalho e Emp:rigorquanto a lesão de direitos

sociais

e

trabalhistas
pelo Condomínio de Empregadores Rurais Norberto Mânica e Out:ros,
postuJ-an(io
a imposição:judicial de diversas obrigações, para sancionar e prevenir
descumprimentode normas legal.s e ainda a i.ndenização por dano
moral

coletivo, comrequerimentode medidaliminar.
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H

!ndeferida a medida ]. iminar. a
julgou
parcialmente procedente a Ação quanto ao
2'
Réus,
absorvendoo 5' e o 6' Réus.
especifi.ca

De :Eolma mai.s
a

compreensão dos fatos, a
a rr. sentença condenou 0
e

r.

sentença

3'

e 4

ainda para facilitar
I'

Réu

-

Condomínio

EmpregadoresRurais Norberto Mânica e outros a
a)

:f/'"\..

abster-se de promover o zegistro .e bai.xa dos
contratos de trabalho, de forma sucesso.va. sempre
que a demanda
demanda de mão-de-obra
mão-de-obra entre
entre os condóminos
justificar a permanência de empregados em suas
atividades p:rodutlvas, sob pena de mu].ta de
R$1.000, 00 por trabalhador encontrado em situação
irregular,

b)

seguintes

reversível

ao FAT;

procederao pagamentodas verbas contratuais e
rescisórias dos trabalhadores,devendoefetuar tos
os cálculos de gratifi.cação natali.na. férias. di.as
trabalhados,
di.as
parados,
depósitos
do FGTS,
aviso prévio {se for o caso) e demais verbas
porventura devidas, tomando por base a remuneração
média auferida pelo empregado, ca]cu].ada conforme
a legislação, respeitado o mini.mo legal e
observandoo art. 477CLT, mediante recibo; sob
penade multa diária no valor de R$1.000,00 por
inflação constatada, reversível ao FAT, computável
até a data da prova de regularização

c) ao 2

3' e 4

Réus, a adição das

medidase o cwnpri.mentodas seguintes abri.galões
todas as suas propriedades e empreendimentos

futuro
de

anualmenteexistentes e naqueles que, no
venha a possuir. sob pena de multa diária
R$3. 000, aO por

regulará.cação

inflação

constatada

reversível.

computávelaté a data da prova de

fossa

c.].) garanti.r serviços de privadas pol meio de

saúde

adequada ou outro processo

mantendo

não afete

pública

inclusive nas frentes de serviços
as instalações sanitárias em estado de
conservação;

proteção

que

c.2) fornecer gratuitamente equi.lamento de
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l

inda.vidual - EPI adequado ao risco

pex:feito

e em

estado de conservaçãoe funcionamento.
Segundo o

dc

Recorrente (f1.

28.587),

fundamentoda v. sentença, que permeia toda a análise meritória,
se

na perspectiva presente e futura do ilícito
desmelecendo,
contudo,

toda

a sorte

de irregu]azidades

provadas

cinge-

trabalhista.
e admitidas

pe].os

Réus

A

MM.Magistrada, dessa fo:rma, guiou-se tão somentepelas provas produzidas
a

partir da propositura da ação, (consubstanciadas
na certidão do Oficial.
de
Justiça da Vara do Traba].ho de anal, designado para avaliar condições
de
trabalho, e do resul-Ladoda perícia realizada nas propriedades rurais
do

2', 3' e 4'

Réus)

Aduz o Recorrente que o

recurso

ordinário

Ê

interposto "em face do enquadramento
fálico-:jurídi.co equivocado exposto
na

r. decisão, tendo em vista
Civil.
Pública

o objetivo

e razão de ser da Anão

Enfatiza que o papel :jurídico e social da Ação

Civil

Pública é a reparação da conduta ilícita,
cometidas

pelas irregularidades

no passadopelo Réu, para evitar no futuro sua repetição, sua
persa.stência,
e ainda, emrelação aos danos causados, repara-l-os com a
indenização.
Sustenta

sei

que a i.licitude

a ente:jar

a

procedência

da

anão

não

pode

inferida de outras provas que não (e tão somente} aquelas apresentadas
nos

autoscoma petição inicial, porqueo artigo ll da Lei n' 7.347/85,
que
rege a Ação Civil Pública. é mui.to claro ao dispor sobre a
tutela
ini.bitória,
para fazer cessar a pratica do ilícito,
pressupondo
a

irregularidade cometida no passado, que resulta em fundado temor
de

nTI nt:
continuação
e repetição

Temparcial razão o Recorrente.data máximaveria do

entendimento da r . sentença

tutela inibitória
da AnãoCivil Pública. Entretanto, nãopodeser olvidado que, neste caso,
objeto
a

Não está sendo questionada a
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M

maioria das abri.cações impostas aos Réus, com :fundamento no ICP 130/2003
e

no IC 05/2003.requeridasno pedido, forampor estes cumpridas,antes
da propositura da presente ação, segundo consta da avaliação do
próprio
mesmo

Mini.stéri.o do Trabalho

Consta

0

resultado
da atuação fi.scal
das

da

r.

(fls.

sentença

que

em

julho

de

2004

1393/1432) demonstrará a redução

infrações às normasde proteção ao traba].ho, sendo!datada a
inexistência
de
empa:Faço à fiscalização, ao contrário do alegado na petição inicial,
na
rfm"":.

observação de registro de empregados (fls.

1419; 1428/1429) . Concluiu
Coordenadora
do Grupode Fiscalização Móvel, tnês Resende Ferreiro.
a

pela
inexistênci.a de constataçãode trabalho escravo e a redução do
trabalho
informal-

dos

não

safristas

(f1.

1431) .

Portanto, a redução das infrações foi. verá.ficado,

apenaspelo ?evito Oficial nomeado
nestes autos, nas tambémpelo
proprxo
órgão federal de fiscalização. agrupadasno último relatório fiscal,
cujas

diligências foramreali.zadasemdistintos períodosde safra, constatou
ser
verdadeira a alegação patronal que a colheita nas fazendas tem sido
agora

precedida de forma mecânica. comempregode máqui.nas colhedoras,
reduzindo

de f02:ma
considerável a oferta de postos de trabalho temporário,
que
justa.fica o menornt3mero
de trabalhadoresencontradosnessasdiligênci.as
Podeser i.nferido da análi.se desses fatos que
escapoda Anão Civil E'úb}.i.cafoi alcançado, ainda que
0

palcia].mente,
evitando pr3.ncipalmente a continua.dade da conduta ilícita

antes

veria.cada.
clu nas mesmasproporções, que motivaram a ação do Ministério
do

Públi.co

Trabalho.

juntado.
posteriormente

e

A propósito da doctnnentação
por
à interposição

do

apelo,

pela

permissão

do

este

artigo

397

CPC

entendimentoda Súmula08 do ColendoTST,verifico que todos os autos
de

inflação
anexados,no total de 31 (fls. 28.657/28.723),foram lavrados
no
mesmo día 26/01/2006, na fazenda Va].e Verde, do 4' Reclamado
{Ceiso

MINISTÉRIO

PÚBLICO

DO TRABALHO

PROCURADORIAREGIONAL DO TRABALHO DA 3' REGIÃO/MG
R. DomingasVidra

120, SaltaEfêgênia-- Bdo Horizonte-MG

CEFl30240150

&

Mânica),em recorrência da verificação de grave acidente do
trabalho
ocorrido em 19/01/2006. quando um trabalhador de 17 anos foi sugado
pela
descarga do material depositado no si.lo n'
em

ll

(soja),

morrendo

consequência de asfixia

A cu].pado empregadornesse evento, que deve

ser
apurada nos procedimentos ]egais específicos,
do

não altera a material.idade

sinistro, maso mesmo
não podeser dito das demais infrações à
legislação
trabalhista e de segurançado trabalho, juncadaspelo Ministério Público

dc

Traba].ho,após a provação da r. sentença, todas constatadas no
26/01/2006.i.mpugnadas
pelo Réu,medianteapresentaçãoda defesa

d:i.a

cabivel,
perante o DelegadoRegiona] do Traba].ho, con:forme provam os
do cimentos

juncados às f[s. 28.776/28.915, ].evandoà desconsideraçãoda
eficácia
dessa provar para efeito de reforma da r. sentença. Caberá.a aguardar
a

decisão admiti.stxati.va e. posteriormente, eventual. questionamento

judicial,
para certeza da procedênciados referidos autos de i.nfração. Pela
regra

constituciona!, vigora a presunçãode inocênci.aaté a prova da culpa.

inesino

considerada a presunção relata.va de veracidade dos fitos de ofício,
caso

no

os autos de inf:ração.
fato
incontroverso
prestado
no inquérito policial

A gravidadedo referido acidentedo trabalho é
n
A prova documental
revela que no depoimento

{fls.

28.774/28.775) a testemunha Diney Marcos

da

Si.lva. que o presenciou, informou que o empregado acidentado, com
de

menos

18 anos de idade, não usava equipamentosde proteção i.ndividual e nem
havia
recebido orientação para prestar o servi.ço que desenvoJ-viano silo
com

idade insuficiente

operaçoes

Nessascondições, para evitar que trabalhadores
para perceber o perigo

em determinadas

realizadas no local de trabalho, como aquela que resultou no
infortúnio
acimanarrado e resultou na morte de llovemoperário, deve ser
acrescentada

à condenaçãoo referi.mento da parte do pedido expresso na letra "i.2"

para
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Ü

determi.narao 3' Réu (CelsoMânica), sob pena da mesmamulta di.ári.a

no

valor de R$1.000.DO,
reversível ao FAT, computávelaté a data da prova
t'egularizaçãor

idade

a abstenção

de

manter

em

servi.ço

trabalhador

com

inferior a 16 (dezesseis)anosemqualquer atividade. e entre 16 e 18
anos,

para trabalhos emati.cidadeinsalubre, perigosa, penosaou noturna.
Quantoàs imposição das decai.s abri.cações objeto
ape].or fica mantida a r. sentença pelos seus :jurídicos fundamentos.
do

que

fi.camratificados, por nãoterem si.do eli.dados pela argumentaçãoe

(P«"

prova
apresentadas pelo parques.

IRREGULARIDADES'NA CONTRATAÇÃO
ARREGIMENTADORES ILEGAIS(
"GATOS")

Os 5' e 6' Réus denomi.nados "gatos" pelo
Recorrente.
como i.ntermediadores de mão-de-obra, asse.m não podem ser consi.derados

não podempor dois motivos.

Os contratos

forma

de traba].ho eram fi.amados de

direta
riscos entre os prestadores e o tocador de servi.ços, que assumi.a os
da contratação. A interposi.çâo.da figura do arregimentados não
produza.a

efei.tos
práticos destinados a
dos

afastar

as

responsabi.cidades

empregadores.

Esses arregimentadores eram empregados

regularmente
contratados

as

pelos

próprios

Réus,

e

portanto

seus

consequências
legais daí advindos em relação à
U

prepostos,

com

responsabilidade

comitente ou empregador. além de não contratar em nomeprópri.o.

Segundoobservou a r.
sentença, não
existe
di.spositivo
].epal que obrigue os próprios produtores rurais, de
forma
pessoal,
para contratar no período da
safra. a sai.r embuscade empregados
Ainda
a

mai.s em plopri.edades

rurais

de

grande

porte.

Basta

(iue

assumam

responsabi].idade pela contratação desses empregados, respondendo

pelos

débitos trabalha.smasdela decorrente. Não existe impedimentolegal
pessoa natural contratar por meio de tercei.ros, est)ecialmente emoreaados
0
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queocorre na hipótese dos autos. A liberdade de trabalhar e de
oferecer
trabalho, diante da licitude do objeto do contrato, decorre de
preceitos
constitucionais, podendoos recrutadoresde pessoal desenvolver a
tarefa
que ].hes foi cometida, respondendo o empregador comum de
ambos

Irecrutadores e contratados) pelas

dai.

eventuais responsabilidades

decorrentes
Nada a prover
DANO MORAL COLETIVO
CONDIÇÕES DEGRADANTES DE TmALHO

Entendeu a r.

sentença

que

a

situação dos autos não pode ser co:lparê da por semelhança às condições

de

trabalho análogasà de escravo.

Datamaxi.ma
veda desseentendi.mento,não pode

ser

negadoque a conduta anterior dos Réus, que foi

depois

parcialmente
corrigi.da. o que tambémnão pode ser negado, mas que não deixou de

existir.
aconteceu em prejuízo da dignidade da comunidade dos trabalhadores
rui'ais
da região, à épocada ocorrência desses fatos.
E caracteriza o aviltamento e a humilhação
impostas

ao trabalhador rural.

relegando-o a situações vexatórias, que ferem

a

dignidade e causam sofrimento {físico
abstraídas

e moral), mesmo quando

aquelas obrigações trabaJ-listas meramentedocumentais e
burocráti.cas
(anotação da CTPS, pagamento, depósitos,
recolhimentos,
etc),
minuciosamenterelatadas nos autos, deve ser considerado que
atingem

diretamente o bemestar físico e a di.gni.dadedo trabalhador.
seguintes
procedimentos

simultâneo

emp:resários

os

:

A utilização de um quarto para alo:lamento

de empregadose casal, resultando em fornecimento
de

noradia coletiva para a fama.lia, sem privacidade
dignidade

Fazenda

uti.lizado

Guaribas

- Constatação

de

feita

in

loco

na

quarto
dormitório
simultaneamente para trabalhadores masculinos
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{f1 . 96) ;

Fornecimento
restri.to da ali.tentação matinal,

onde

eza dado apenas o café, sempelo menosum pedaço

de

pãoe apenas duas terei.iões por d].a, ficando
operários mais de 16:00 horas sem alimentação
90).

grande

serviço

de

colheita

demanda

esforço físi.co é deve ser consi.derado

extenuante,

esse fato é grave, pois não respeita os

costumes
,f'-''""\.

Como o

rurais quantoà alimentação e fere o direito

do

tlaba[hador

a

à a].imentação nínima inda.spensável para

sobrevi.vênci.a
e rigidez físi.ca;
A precariedade das medi.dasde higiene pode

ser

constatada pe].os anexos fotográfi.cos de fls.

e

28.757

28.758. que mostram \Jm dos rabi.netes

metálicos

l"casinhas")

traba],ho,

i.nstalados

:junto

às

:frentes

de

colheita

para utili.zação daqueles que atuavamna

têm

manda! de feijão.

Estes sanitários

(privadas>

porta massão desp:movidos
de anteparos nos

fundos,

não são equipados comvasos sana.tários,

0

abri.bando

trabalhador (seja homemou mulher) a fazer

suas
ein

necessidades fisiológi.cas

dos

cubículo desprovi.do de higiene e em presença
odores

urina

decorrentes

da deposição

sem privacidade.
.de

fezes

e

Essa constatação foi. feita na prova
designadapelo MMJuízo a que, e retrata

pericial
situação

anual

Essa situação de fato não pode ser admit;ida

dias

atuais,
ondedevemprevalecer os direitos que a Constitui.ção Federal
a
à;gi:à:s::

;''',«-;«

:'

-'';..'

";'"-.::,

'"

.'

..:;:

.»;«'.

;

saúdee higiene dos trabalhadores,elevadosa cânoneconstitua.anal
(artigo
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7
a

d IJ
Qualquer

CF)

empreendimento
económico
preen

de

porte

ou

que

venha

necessitar de grande nlSmerode operários, deve estar

obrigatoriamente
preparado, de forma antecipada, para o:merecer instalações adequadas
e

cumpria a$ disposições mínimasda !egislaçáo de proteção ao trabalho.

Essas

são normas de ordem pública, que obrigam o empregadore não podem ter
seu

cumprimentorelegado a segundop].ano, se:jamquais forem as

justificativas
eventualmente apresentadas. Deixar de oferecer as condições
materiais
minhas para assegurar a saúde e higiene. tais como alimentação
suficiente

e de acordo comos costwnesrurais, bemcomoos pari-odes de desce

para

ali.tentação, resulta emavistar, hwnilhar e rebaixar a situação do
operário
a mero fatal de produção, semrespeito aos valores
dignidade
desses obreiros, cu:jo respeito a legislação impõe

humanos e à

Pela regras da Constituição Federal, ninguém

será

submetido a tratamento deswnanoou degradante, a at:ividade
produtiva
acarreta a responsabilidade social (incisa IV artzigo I'),

direito

o própri.o

de propriedade deve obedeceressa premissa (incisa XXlll art.
naus

5')

e.

preciso e especifico, o incisa XXl! arte.go 7' assegura a todos
os
trabalhadoreso dilecto à "reduçãodos riscos inerentes ao trabalho,
por

meio de no=m\asde saúde, higiene e segurança

A.condutaempresarialrelatada, portanto, gerou

dano

coletivo a toda a categoria dos trabalhadores rurais da
região,
indefinidamenteconsiderada.quedescer\tecendo
os seus direitos,
resignada

à necessidadede subsistência, su:deitava a exploração que Ihe era
imposta

.

Essa injusta ]-esmo,socialmente relevante para a comunidade,ofende
0
grupoemseu património moral, com sentimentos de repúdio,
desagrado,

insatisfação, vergonha, angústia e sofrimento.
pelo

Opleito de danosmorais coletivos, vindicado

Ministério Púb[i.codo Traba]ho,tem respa].dono atei.go ].27. incisos ]]
€
111artigo 129da Constituição Federal, capuz e inciso V do artigo
l

artigos 3',
re forma

13 e 21 da Lei n' 7.347/85, merecendo a r.

sentença
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©

neste ponto
necessária

data

vertia

máxima

ÉWW.PR:

para

que

seja imposta

a

reparação do dano coletivo.
Essa punição tem como escapo a recomposição

do
pre:juízo

causado

a

aos direi.tos

soa.ais

colete.valente

considerados,

com

finalidade repressiva e pedagógica.para evi.tar futuras violações e o
risco
potenci.aZ
de atitudes e omi.ssõesque violan os interesses difusos
Ê
cometi.vosda sociedadee dos trabalhadores rurais da regi.ão, em
particu].ar,
devendoser revestida a respectiva indenizaçãoemfavor do Fundo de

Amparo

ao
Trabalhador - FAT, respondendopor ela, solidariamente, o 2',
4

3'

Réusque forambeneflci.idos pelo trabalho dessa categori.a então
aviitada,
na$propri.idadesrurais e frentes de trabalho, nos termosdo artigo 13
Lei

n'

7 . 347/85

.

Comotoda e qualquer condenação imposta em

decisão

judo.cial,
a finalidade é de obrigar ao cumprimentoda legislação
e
desestimular
a repetição dos eventos narrados nestes autos, para
evi.tar
outras
violações aos valores social.s coletivos, a exemplodo que ocorre
em
relação ao danomoral individual. O montanteda condenaçãodeve ter
dupla

funçãor compensatóri.a para a coletividade
ofensor,

e punitiva

pata o

observadana fi.xaçãodo quantumdebeatu:r os crité:ri.os de
razoabilidade

elencados
na doutrina. tais comoa consideraçãoda gravidade da lesão,
a
situação económicado agente e as decai.scircunstânci.as do fato.
Observando esses

consi.derando
especialmente

estão

que consta

do processo

e da r.

tomandoprevi.dências para cumpri.x a
essas

parâmetros,
sentença

].ei

e

que

fazer

os

Réus

cessar

irregularidades, princi.pal finalidade da ação do ?odes Púb].ico, o
pleito
apresentado pelo Ministério

para

Público do Traba].ho, quanto a essa multa,

a qual vindicou o montantede R$3.000.D00,00
(três milhõesde reais),
deve

ser considerado excesso.vo, pode inviabilizar
e

a atividade económica

resu].tar emmaior númerode desempregados.
Nãopodeainda ser olvidado
que

aos Réus tambémfo:ram impostas outras r)enalidades, em situações
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oportunidadesdiferentes, inclusa.veemrazão da atuação do parquet e
do
Ministério do Trabalho, comonotici.amestes autos. Por essa razão deve
SÊT
fixado o montantede R$300.000,00
(trezentos m].] reais) a títu].o de
danos
morais

coletivos,

que será

Amnn?-n nn Trabalhado
ar)a
H
r
Ampal

revertido

integralmente

a

favor

do

Fundo

FAT
CONCLUSÃO

Conheçodo presente Recurso Ordinário

apresentado

pelo Ministério Público do Trabalho, bemcomodos documentosjuncados
peJ-as

partes após a provação da r. sentença, pela permissão previ.sta no
artigo
397 CPCe Súmula 08 do Colendo TST e, no mérito. dou-lhe
provimento

parei.al, para !) determinar ao 3'

Réu Celso Mânica, sob pena de

multa

diária no valor de R$1.000,00por trabalhador

em situação irregular,

que

reverterá a favor do FAT, até a data da regularização,

a abstenção

de

manter emserviço trabalhador comidade infere.or a 16 {dezesseis) anos
em

qualquer atividade, e entre ].6 e 18 anos em atividades
insalubres,
perigosas, penosas ou noturnas; 2) condenar solidariamente os

Réus

aa

pagamento de multa de R$300.000,00 (trezentos mil reais). que
será
revertido a favor do FATe 3) declarar que a responsabilidade entre
condóminos empregadores rurais
ao

é de natureza solidária.

acréscimo da condenação, nessa instância,

Arbitrado

o vâl-OF de R$300.000,00,

cola

custas acrescidas no importe de R$6.000,00, pe].os Réus
MOTIVOS PÊ;l,OS QUAIS,

O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira

Região,

emSessão da sua Segunda Turina. ho:je realizada. anali-sou o
presente
processo e,
unanimemente, conheceu do presente Recurso
Ordinário
apresentado

dos

pelo

Ministério

Público

documentosjuntamos pelas partes
sentença,

do

Trabalho,

após a prolação

bem

da

como

l

pela permissão previ-sta no artigo 397 CPCe Súmula08 do Colendo TST;
divergência, deu-]he provimento parcia], para ].) determinar ao 3o.
Réu
Celso Mânica. sob pena de multa diária no valor
de R$1.000,00
por
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aDa a
trabalhador
emsituação irregular
data

ver
que reverterá

a favor

do FAT

até

a

da
regulará.cação, a abstenção de manter em serviço trabalhador com
idade

infere.or a 16 (dezasseis) anosem qualquer ativi.dado. e entre 16 e
anos em atividades insa].odres,
2)e
condenar sob.daziamente os
noturnas;

R$300.000,00,
(trezentos mi.l real.s),
e

perigosas, penosas ou
Réus ao pagamento de multa
que será revelei.da a favor do FAT

e 3)

declarar que a responsabilidade entre os empregados rurais
solidária.
Arbitrado ao acréscimo da condenação, nessa
instânci.a.
/E

"-''-..

d€

o

valor

R$6. 000, 00,

de R$300.D00,00, com custas acrescidas no i.aporte
pelos

Réus

Be].oHorizonte, 01 de agostode 2006
fales Vaiadão Cardoso
Juiz Relator

