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Relatório

I.1. DA PETIÇÃO INICIAL

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  TRABALHO  DA  10ª  REGIÃO,  ajuizou

reclamação  trabalhista  em  face  de  FERGUMAR  FERRO  GUSA  DO  MARANHÃO  LTDA,

ADENILDO DA CRUZ SOUSA, ANDRÉ LUIZ DE CASTRO ABREU e PAULO ALEXANDRE

BERNARDES SILVA JUNIOR .

Preliminarmente, informa que ajuizou ação cautelar preparatória lastreada em

inquérito civil e ocorrência policial onde encontra-se apurados os fatos. A ocorrência registrada pela

Polícia Federal dava conta de trabalho análogo às condições de escravo na Fazenda Água Amarela,

município de Araguatins-TO, explorada por empresa pertencente a ANDRÉ LUIZ DE CASTRO

ABREU. Segundo a denúncia, o trabalho era prestado para empresa Plant Reflorestamento, mas o vínculo

era com a empresa RPC, que tem como proprietário um dos trabalhadores. Sr. ADENILTON DA CRUZ

SOUSA, que atuaria como "laranja" do Sr. André LUIZ e Paulo Bernardes.

Expõe que, diante dessa denúncia,  o órgão autor, a SRTE/TO e a PF, realizaram

operação interinstitucional  no local,  onde verificou-se a  presença de 55 trabalhadores laborando em

condições degradantes.  Nessa oportunidade o preposto da FERGUMAR, primeira  ré,  afirmou que a

fazenda pertencia à mesma e que as atividades de corte e carvoejamento eram prestadas pela empresa

RPC Energética, de propriedade do Sr. André. Constatou o órgão autoral que, nos dados dessa empresa,

consta a natureza jurídica de empresa individual e o nome empresarial: ADENILTON DA CRUZ SOUSA

-  ME,  sendo  que,  atuava  como  seu  procurador  PAULO  ALEXANDRE  BERNARDES  DA  SILVA

JUNIOR que, por  seu tempo, era sócio da empresa REFLORESTAR LTDA - EPP, empregadora do

mesmo ADENILTON, conforme informações colhidas junto ao CAGED.

Nas pesquisas realizadas chegou à informação que André Luiz foi sócio da empresa

REFLORESTAR LTDA entre novembro de 2008 e outubro de 2009, aproximadamente o mesmo período

em que foi sócio dessa empresa também Paulo Alexandre, saindo para funcionar como procurador da

mesma em outubro de 2010.

Os documentos apontam que André Luiz é sócio da Empresa Plant Reflorestamento

desde 16.08.2010, sendo também dono dos implementos e caminhões que transportavam carvão vegetal

até  a  siderúrgica  adquirente.  O carvão  era  produzido  pela  empresa  individual  que  leva  o  nome de
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Adenilton, que funcionava como "laranja". As duas empresas funcionam no mesmo prefixo telefônico

referente ao escritório de contabilidade CONSULTHABIL Consultoria Contabilidade e Processamento de

Dados Ltda.

Emergiu também das investigações que um dos trabalhadores identificados prestando

serviços na Fazenda Água Amarela,  Givaldo Pedro dos Santos,  mantém vínculo de emprego com a

empresa Plant Reflorestamento, que tem como sócio o Sr. André Luiz.

Essas  informações  e  o  relatório  da  DEREX/SR/TO levaram  o  auditor-fiscal  do

trabalho a concluir que a empresa RPC Energética possui como sócios Paulo Alexandre e André Luiz.

Colhido  depoimento  de  um  dos  trabalhadores,  ANTONIO  JOSÉ  DA  ROCHA,

consta que foi contratado por Paulo Bernardes para levar trabalhadores, tendo esse adiantado o dinheiro

que foi depois descontado dos mesmos. A passagem, segundo esse depoimento, era de R$ 350,00 para a

ida,  e incluía despesas com equipamentos de proteção,  alimentação, vasilhames,  tudo por  conta dos

trabalhadores. O depoente afirma que quem respondia pelas empresas era o Sr. Paulo Bernardo e André

Abreu. Consta também que Paulo Bernardo é pai de Paulo Alexandre e empregado da FERROMINAS

SIDERÚRGICAS LTDA, empresa do mesmo grupo da FERGUMAR, com quem mantém vínculo desde

01.08.2003.

O órgão fiscalizador, com base nessas informaçoes, afirma que Adenilton funcionava

como "laranja" do Sr. Paulo Alexandre e André Luiz, sócios ocultos de uma sociedade não personalizada.

Assevera que essa conclusão foi corroborada pela quebra do sigilo telefônico desses indivíduos, no bojo

da  ação  cautelar,  onde  comprova-se  a  intensa  ligação  entre  Paulo  Alexandre,  procurador  da  RPC

Energética e André Luiz, tendo sido identificadas diversas ligações entre eles no dia da fiscalização na

Fazenda Água Amarela, dia 08.08.2012, e no dia seguinte, quando Paulo representou a empresa nas

tratativas e nas audiências mediante o MPT. A troca de telefonemas e mensagens entre os envolvidos deu-

se antes e depois das audiências, vindo a comprovar relação íntima e existência de sociedade entre os

mesmos, sendo o Sr. Adenilton "laranja", justificando a inclusão dos mesmos no polo passivo.

Na investigação constatou-se também que muitos dos trabalhadores vinham de São

João do Paraíso - MG, tendo sido aliciados pelo "gato" MAURÍCIO SOBRINHO DOS SANTOS, que os

atraía com falsas promessas. Em depoimento, o Sr. Maurício, informa que a intermediação era feita por

determinação do Sr. Alexandre, representante da RPC energética, empregadora.

Na inspeção da área foi constatada: exploração de trabalho adolescente, em atividade

constante na lista das piores formas de trabalho infantil; aliciamento de trabalhadores e; descumprimento

de normas de saúde, higiene, segurança e conforto no local de trabalho, impondo grave risco à saúde dos

trabalhadores. As atividades foram interditadas, identificados os trabalhadores, gravado depoimentos. As

empresas foram notificadas para apresentação de documentos, foram registradas imagens das frentes de

trabalho, alojamentos e refeitórios.

O relatório do grupo móvel constatou: degradação do meio-ambiente do trabalho e

dos alojamentos; não pagamento de horas in itinere; transporte irregular de trabalhadores; aliciamento de

mão de obra de outros estados da federação; crime contra o FGTS e o seguro-desemprego; existência de
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truck  sistem;  exploração  de  trabalho  adolescente  em atividades  degradantes;  pagamento  inferior  ao

salário-mínimo;  pagamentos  não  contabilizados;  não  fornecimento  de  equipamentos  de  proteção

necessários;  contratação  irregular  e  sem treinamento  de  operadores  de  motosserras;  manutenção  de

trabalhadores sem vínculo formal; moradias coletivas. Foram lavrados 18 autos de infração, tudo com

base em constatações in locu e depoimentos juntados.

A  fiscalização  constatou  também que  não  era  fornecido  água  potável,  faltavam

equipamentos de proteção e treinamento, faltavam instalações sanitárias e transporte adequados, sendo

que as necessidades eram feitas no mato.

Foi  documentada  ainda  a  ausência  de  higiene  nos  sanitários  da  fazenda  e  que

refeições realizadas no chão ou embaixo de árvores ao redor da sede da fazenda. Apenas uma das frentes

de trabalho, que eram três, possuía barraca e área de vivência, ainda assim inadequadas. Essa situação

demonstram violação de diversas normas trabalhistas, documentadas fotograficamente.

No que pertine à jornada o deslocamento tinha início às 4/4:30hs e retorno às 17hs

para Araguatins-TO, 20kms para local de difícil acesso e não servido por transporte público, condução

fornecida pelo empregador, sem computar as horas in itinere na jornada, não remunerando-as. O veículo

que transportava os trabalhadores era conduzido pelo trabalhador JOSÉ PAIXÃO FERREIRA AGUIAR

que  não  tinha  habilitação  para  tal.  No  interior  da  fazenda  os  trabalhadores  eram  conduzidos  em

carrocerias ou carretas acopladas, sem nenhuma proteção, também ferindo diversas normas de proteção.

Aponta o Parquet que os trabalhadores oriundos de Minas Gerais eram aliciados por

MAURÍCIO SOBRINHO SANTOS, a mando de PAULO ALEXANDRE, onde oferecia remuneração de

R$ 1.200,00, adiantava valor para passagens e alimentação, a serem descontadas nos pagamentos. Em seu

depoimento esse trabalhador informa que com ele vieram 17 trabalhadores, direcionados para a RPC

ENERGÉTICA, alojados em uma chácara alugada por essa empresa, onde o depoente, na qualidade de

encarregado,  mantinha  pequeno  comércio,  através  do  qual  fornecia  gêneros  alimentícios  para  os

trabalhadores,  por  encomenda,  sem lucro.  Que  os  insumos,  óleo  e  gasolina para  motosserra,  eram

descontados dos salários dos trabalhadores. Recebia da empresa e repassava para os trabalhadores por que

lhes fornecia alimentação. Informa ainda esse trabalhador que as necessidades eram feitas no mato, que

os chuveiros não possuem portas, não havia mesa para refeição e não existia armário individualizado.

Afirma que essas condições eram conhecidas pelo Srs. ANDRÉ, PAULO E ADENILDO. Que Marcelo,

empregado da FERGUMAR, fiscalizava o trabalho dele depoente.

As  informações  sobre  pagamento  não contabilizado,  descontos  de  ferramentas  e

insumos e as condições de trabalho e alojamento inadequadas aparecem também no depoimento do

operador de motosserra JOVINO RODRIGUES SANTOS.

Assenta o órgão ministerial que os depoimentos confirmam aliciamento de mão de

obra,  com ofertas ludibriosas, descontos indevidos, deslocamento para locais longe de suas famílias,

isolando-os, o que dificulta o contato e o relato da situação, uma das principais características do trabalho

em condições análogas às de escravo, constituindo crime.

Na versão autoral,  restou  constatado também crime contra  o  FGTS e o  seguro-
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desemprego em relação ao trabalhador MAURÍCIO e a empresa RPC; servidão por dívida, caracterizada

por cobrança de deslocamento e fornecimento de alimentação sem estipulação prévia de preços; não

definição da natureza do trabalho e permanência do vínculo em razão de dívida; trabalho de menor de 18

anos em atividades prejudiciais à sua saúde de segurança; pagamento de salário em valor inferior ao

mínimo  legal  e  salário  não  contabilizado,  não  fornecimento  de  EPIs  ou  fornecimento  de  forma

inadequada, falta de treinamento e falta de exame admissional.

Finda  a  operação  de  resgate  dos  trabalhadores  foi  proposto  termo  de  ajuste  de

conduta - TAC, com rescisão indireta dos contratos de trabalho.

Afirma  o  MPT que  as  condições  encontradas  caracteriza  existência  de  trabalho

escravo contemporâneo, importando em lesão à ordem jurídica internacional, constitucional e trabalhista,

quando intervém na liberdade de ir e vir dos trabalhadores mas, principalmente, quando oferta condições

degradantes de trabalho. Na ordem internacional cita afronta aos princípios existente nas convenções de

Organização Internacional do Trabalho, nas declarações de Direitos Humanos da Organização das Nações

Unidas, na Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Na ordem

jurídica  interna  a  repulsa  ao  trabalho  escravo  decorre  de  princípios  incertos  Constituição  Federal,

especificamente nos princípios da dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, II e

IV, CF88), além do artigo 5º quando prevê a liberdade de ofício, trabalho e profissão (XIII), violação da

pena de trabalho forçado (XLVII), direito ao trabalho livre e digno (art. 6º). No artigo 170 CF, pertinente

à atividade econômica, observa-se o princípio da valoração do trabalho humano, direito à existência

digna, função socioambiental da propriedade, busca de pleno emprego e padrões civilizatórios mínimos

de dignidade no trabalho e na exploração de atividades econômicas (art. 170, CF), repugnando qualquer

forma de forçado ou degradante.

A escravidão moderna, com base nesses princípios, caracteriza-se, segundo o autor,

quando não são garantidas condições mínimas de dignidade a um ou mais trabalhadores, sujeitando esses

à condições degradantes, exaustivas, ambiente de trabalho inadequados à sua qualidade de vida, dentre

outras condições abusivas que são opostas ao trabalho digno, e não somente quando o trabalho é forçado

ou obrigatório, segundo CONAETE/MPT (47). Essa conclusão está em consonância com o art. 149 CP

que prevê como crime: "Reduzir alguém à condição análogo à de escravo, quer submetendo-o a trabalho

forçado ou jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo,

por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com empregador ou preposto.

Não bastasse, as condições encontradas são frontalmente contrárias ao que se prevê

para proteção à saúde e a segurança no trabalho rural, conforme previsto na Constituição, art. 7º, XXII,

onde prevê redução de riscos e art. 200, CLT, que trata do trabalho a céu aberto e NR 31que dispõe sobre

proteção à  saúde  e  segurança no  trabalho  rural,  cujo  descaso é  demonstrado nos autos  de infração

expedidos.

Pede o órgão autor imposição de medidas inibitórias e pagamento de indenização

pelos danos causados, baseado no grau de culpa de cada responsável pelo dano, a natureza punitiva e

pedagógica da indenização, além da capacidade econômica dos réus. Pede arbitramento de dano coletivo

que discrimina e justifica e propõe destinação. Enumera diversas obrigações de fazer e não fazer e pede
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condenação por danos morais coletivos.

1.2. DA DEFESA DE PAULO ALEXANDRE BERNARDES DA SILVA

Preliminarmente,  aduz  prescrição  das  pretensões  anteriores  a  julho  de  2017.

Assevera ainda ser incompetente a Justiça do Trabalho para julgar pedido de danos morais coletivos e ser

impossível esse pedido, uma vez que dano moral seria sempre na esfera individual, uma vez que a moral é

um valor individual, não existindo no mundo dos fatos. Ainda em preliminar, afirma ser o autor carecedor

do direito de ação, por falta de interesse. Aponta que o acusado tem reputação ilibada e idônea. Aduz

ainda falta de interesse de agir em face da celebração de termo de ajuste de conduta e cumprimento de

tudo quanto pactuado. Na sua versão não existe direito ou interesse difuso ou coletivo prejudicado, não

existe dano a ser ressarcido ou irregularidade a ser reparada, pois já foram todas providenciadas. Diz

ainda inexistir  ilegitimidade ativa ad causam, uma vez que não existem danos coletivos,  difusos ou

homogêneos a serem defendidos. Afasta também a legitimidade passiva do defendente ao argumento de

jamais ter participado de irregularidade, tendo atuado apenas nas questões de assessoria jurídica, não

existindo provas da existência de vínculo entre os acusados.

Segue afirmando ser inepta a petição inicial uma vez que da narrativa dos fatos não

decorre uma conclusão lógica, não especificando qual dano se pleiteia reparação, se material ou moral,

prejudicando a defesa. Por fim, ainda em preliminar, impugna o valor da causa por absurdo e por cercear

direito de defesa e não permitir acesso ao duplo grau de jurisdição.

No mérito,  informa que,  de 2007  a  2008,  prestou  serviços  advocatícios  junto  à

empresa Reflorestar Ltda, quando conheceu o Sr. Irajá Silvestre, sobrinho de André, proprietários da

empresa. Em 2008 Irajá retirou-se da sociedade e deu lugar ao defendente. Durante a sociedade a primeira

reclamada foi cliente na prestação de serviços de reflorestamento e não de carvoejamento. Conheceu

Adenildo, funcionário da Reflorestar. Transcorrido um ano, retirou-se da sociedade, dedicando-se aos

serviços advocatícios. Em 2011 foi procurado por Adenildo que informou ter aberto uma empresa e que

precisava de seus serviços. Foi contratado pela RPC Energética como advogado e não era seu proprietário

e nem exercia poderes como tal. Na sua versão, não há como imputar conduta ilícita ao mesmo, por ação

ou omissão.

Segue afirmando que,  não existe nos autos,  provas que desabonem sua conduta,

sendo que os fatos alegados na inicial não correspondem à realidade fática ou jurídica. Reafirma que sua

atuação foi somente na condição de advogado e todas as falhas apontadas foram regularizadas pelos

demais  acusados,  tendo contribuído com a apuração.  Não descumpriu  preceitos legais que ensejasse

condenação em danos morais. Informa que denúncia foi arquivada pela Procuradoria da República ante a

constatação  de  que,  dos  fatos  narrados,  não  se  extraiam  elementos  para  comprovação  de  trabalho

degradante ou que ofendesse a saúde, honra ou integridade moral e intelectual.

Nega existência e prova de prejuízo moral à coletividade, sem a qual não há falar-se
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em danos morais coletivos. Nega também a existência de prova dos atos gravíssimos cometidos aos

empregadores. Se existentes foram sanados. Assevera que o ônus da prova é do autor e dele não se

desincumbiu, não provando os elementos que caracterizam a responsabilidade civil, culpa, dano e relação

de causalidade. Não houve constrangimento perante terceiros, não há prova de lesão à intimidade e vida

privada,  sendo  que  o  desrespeito  a  normas  trabalhistas  já  tem  sanção  própria.  Por  fim,  pede  a

improcedência  do  pedido  ante  a  inexistência  de  nexo  de  causalidade  ou  culpa  do  defendente,

demonstração de dano à coletividade ou ato ilícito. Impugna o valor requerido.

I.2. DA DEFESA DA EMPRESA FERGUMAR FERRO GUSA DO MARANHÃO

Na sua versão, é parte ilegítima para constar do polo passivo, uma vez que constou

nessa  condição  apenas  por  ser  o  Sr.  Paulo  Alexandre,  procurador  da  empresa  RPC,  filho  de  um

empregado de uma empresa em Minas Gerais, que teria vínculos societários com defendente. Aponta que

tal  vínculo não induz sua responsabilidade com relação aos contratos de trabalho vinculados à ação

fiscalizada, objeto da presente ação. Assevera que o próprio órgão autor reconhece Paulo Alexandre e

André Luis como os responsáveis pelos contratos com a RPC.

Defende  que,  em  momento  algum,  o  autor  apontou  a  que  título  estaria  sendo

responsabilizada e o alcance dessa responsabilização,  deixando também de indicar  qual  norma seria

aplicável ao caso para que a FERGUMAR fosse caracterizada como envolvida nos fatos narrados. Diz ter

sido textualmente excluída do rol apontado como "verdadeiros responsáveis". Não havendo justificativa

fático jurídica de sua responsabilização, a exclusão do polo passivo se impõe por ilegitimidade.

Afirma ainda que a ilegitimidade passiva é evidenciada no conjunto fático probatório

juntado  pelo  MPT,  onde  constatou-se  que  os  contratos  de  trabalho  deram-se  com a  empresa  RPC

Energética, com quem procedeu-se as rescisões indiretas e o termo de ajuste de conduta. O pagamento

das verbas rescisórias foi feito por essa empresa. O único vínculo estabelecido com a defendente foi um

regular e válido contrato de compra e venda de floresta em pé, pela qual vendera parte de uma floresta de

eucalipto e lhe cedera em comodato, uso de parte da fazenda onde localizado os maciços florestais para

que desse ao resultado da exploração econômica o destino que melhor lhe aprouvesse. Não foi e nem

poderia ser intimada para quaisquer atos da investigação. O contrato não caracteriza terceirização na

extração de madeira e/ou produção de carvão. Nenhum depoimento aponta vínculo com a defendente,

aliás todos a desconhecem, tendo sido admitidos e contratados pela RPC ou pela PLANT. Nega existência

de qualquer prestação de serviço a favor da mesma, menos ainda existência de elementos da relação de

emprego.

Ainda em preliminar, a primeira reclamada diz ser o autor carecedor do direito de

ação ante a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da contestante e as irregularidades apontadas

na  ação  fiscal  que  deu  origem  à  ACP.  Assevera  que,  toda  a  documentação,  dá  notícia  apenas  do

envolvimento da RPC, que detinha a condição de empregadora e que foi objeto de todas as obrigações.

Afirma que houve um excesso de rigor em relação à mesma e não cogitou-se de responsabilizar  as
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pessoas físicas que aparentemente seriam os sócios ocultos da RPC. O contrato entre as empresas foi

declarado como forjado, pois, segundo declaração do proprietário da RPC, todo carvão produzido no

local era repassado para a FERGUMAR, caracterizando terceirização ilícita de atividade-fim, mas não

examinaram os documentos relativos a essa destinação.

A defendente afirma que os sócios ocultos da Empresa ADENILDO DA CRUZ

SOUSA foram poupados, uma vez que um dos pretensos sócios ocultos, André Luiz de Castro Abreu,

ocupa cargo de Técnico Administrativo na Procuradoria do Trabalho em Palmas-TO. Assevera ainda que

os inquéritos abertos e a medida cautelar de produção de provas estão sendo combatidos nas instâncias

próprias e certamente serão tornados insubsistentes. Que o contrato de compra e venda é um ato jurídico

perfeito, cujo objeto não é ilegal e foi estabelecido em regular exercício de direito de propriedade. O

MPT, agindo com cautela, instaurou inquérito civil para investigar fraude, terceirização ilícita e trabalho

degradante, mas essa situação foi tratada como verdade absoluta pela fiscalização, lavrando-se 18 autos

de infração. O MPT não fez nenhuma ressalva ao contrato de compra e venda.

Assevera que, no inquérito civil, ficou demonstrado que a defendente, à época dos

fatos, não estava com atividade industrial ativa e, possuindo fazenda com 2.154,96 hectares de eucalipto

plantados e aptos à colheita, viu-se obrigada a desfazer-se da parte desse bem sem utilidade naquele

momento. A RPC possuía todos os requisitos para desenvolver as atividades de extração de madeira e

produção de carvão. A FERGUMAR não comprou nenhuma grama desse carvão, pois, conforme ICP,

estava com suas atividades paralisadas desde 2011. Não bastasse isso, a RPC apresentou todas as notas

fiscais de venda do carvão produzido no período de vigência do contrato. Não existiu aquisição de carvão

e  muito  menos  terceirização,  pois  além de  não  haver  compra,  trata-se  de  atividade mercantil  entre

empresas autônomas, que fragmentaram etapas de seu ciclo produtivo.

Segue apontando que a presença de seu preposto na fazenda Água Amarela, Sr.

Marcelo Martins Miranda, destinava-se a fazer medição da lenha para que se chegasse ao valor devido,

conforme apontado nos depoimentos.

Ademais não existe relação dos funcionários da empresa coligada da defendente com

a mesma.  As  ligações  telefônicas não apontam qualquer  referência à defendente.  Não há ato ilícito

atribuído na inicial à sua atuação empresarial, havendo carência de ação em relação à mesma.

Ainda em preliminar, diz ser inepta a petição inicial, uma vez que da narrativa dos

fatos não decorre conclusão lógica, pois os pedidos só podem ser dirigidos àqueles apontados como os

"verdadeiros responsáveis" empregadores.

Afirma, por fim, ser o ente autor parte ilegítima, uma vez que não existe um sujeito

jurídico capaz de suportar e justificar a possibilidade jurídica de uma reparação, por lesão de direito, sem

sujeito jurídico imputável e mais ainda o encaminhamento ao FAT ou entidades da assistência social, sem

participação dos trabalhadores que teriam sido lesados. Além da incompreensão da constituição de um

direito em nome de ente jurídico e processualmente inexistente, a coletividade, ainda por cima em sede de

substituição processual. A legitimidade seria da cada trabalhador individual prejudicado.

No mérito,  defende ausência de responsabilidade ou nexo causal que justifique a
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condenação da FERGUMAR, devendo a ação ser julgada improcedente pois, o inquérito concluiu que os

responsáveis são as empresas dos demais réus. Afirma não ser empregadora ou terceira participante das

atividades exploradas no local. A relação existente com a empregadora foi comprovada com um negócio

lícito e válido, não existindo prova de ligação com prepostos ou sócios da FERGUMAR. A ligação sua

com empregadora não induz responsabilidade subsidiária ou solidária.

Segue afirmando que não participou da ação fiscalizadora por não ser empregadora e

não  deter  a  posse  da  área,  sendo  impossível  apresentar  defesa  ampla,  mas  apenas  com  base  na

documentação juntada. Dentre elas a peça que promoveu o arquivamento da ação penal por falta de

provas de que as condições apontadas na ação fiscal não retratam, a seu ver, uma situação de degradação

e que os fatos descritos não se adequam ao tipo penal descrito no artigo 149 CP. A juíza do caso acolheu

esses argumentos e arquivou a ação penal. Aponta ainda contradição nos depoimentos no sentido de que

não houvesse água potável à disposição, locais para repouso, jornada irregular, equipamentos de proteção,

banheiros químicos, pagamento inferior ao salário-mínimo, impugnando, assim, todos os fundamentos e

documentos acostados pelo MPT.

Em  seguida  pede  improcedência  do  pedido  de  condenação  em  danos  morais

coletivos, pois a vítima tem que ser necessariamente uma pessoa, tem que ser uma ação de empregador e

o valor tem que ser explicado com que critérios chegou-se ao mesmo, o que não ocorreu.

I.3. DA DEFESA DE ANDRÉ LUIZ DE CASTRO ABREU

Afirma, inicialmente, que jamais foi sócio de fato ou de direito da empresa RPC

Energética e jamais contribuiu para qualquer situação que colocasse em risco os trabalhadores. Pertence a

uma família de agropecuaristas e sempre desempenhou trabalhos ligados a agricultura e pecuária. No ano

de 2008 integrou a empresa Reflorestar Ltda, permanecendo até 06.10.2009. Durante a vigência dessa

sociedade a empresa teve como cliente a FERGUMAR na prestação de serviços de reflorestamento.

Aponta que, em 16.08.2010, passou a integrar a empresa PLANT REFLORESTAMENTO, na condição

de  sócio  minoritário,  que  corriqueiramente  era  contratada  pelo  FERGUMAR  para  serviços  de

reflorestamento, desmatamento, aluguel de máquinas agrícolas, conforme notas fiscais.

Informa que, no dia 10.04.2012, a empresa RPC (de propriedade de Adenildo e tendo

como procurador  Paulo  Alexandre),  alugou dois  tratores  do  defendente  para transporte  de  lenha de

eucalipto, conforme contratos. Na época autorizou seu funcionário Givaldo, que estava de aviso prévio, a

ser um dos tratoristas. Tanto é verdade que esse trabalhador não consta do rol dos resgatados. O seu

comparecimento constante no local de trabalho era para conferir as condições de uso das máquinas e a

quantidade de lenha transportada.

Diz ter mantido vínculo de servidor público federal, de junho de 2009 a janeiro de

2014,  não  administrando  nenhuma  empresa  nesse  período,  trabalhando  direto  na Procuradoria  do

Trabalho em Palmas - MPT10, cuja assiduidade e desempenho podem ser constatadas pelas avaliações de
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desempenho funcional anexas.

A locação de máquinas vinha sendo prestada até que houve a fiscalização na fazenda

de propriedade da FERGUMAR, onde foi citado seu nome "André, irmão da Senadora Kátia Abreu",

seria responsável pelos serviços de reflorestamento e carvoejamento. Afirma que os trabalhadores foram

incitados  pelo  fiscal  Humberto  a  dizer  que  ele  seria  o  dono da fazenda  e  que havia  contratado os

funcionários. Ficou sabendo que Humberto era o fiscal do trabalho HUMBERTO CÉLIO PEREIRA DA

SILVA.

Sobre  as  apurações,  aponta  que  o  inquérito  policial  instaurado  para  apurar  as

irregularidades foi arquivado por inexistentes trabalho escravo na localidade ou qualquer crime correlato,

argumento  acolhido  pela  Juíza  Federal.  No  âmbito  do  MPT  e  MTE  também  foram  instaurados

procedimentos administrativos, que, diante dos constrangimentos que lhe causaram, culminou com seu

pedido de exoneração.  Afirma que essa ação foi  lhe  direcionada por  ilações  do Auditor  Humberto,

servidor do MTE, demitido por improbidade administrativa e por valer-se do cargo para lograr proveito

pessoal, em detrimento da função pública.

No mérito, aponta inconsistência no relatório de fiscalização, uma vez que a alegação

de que o defendente e Paulo Alexandre seriam sócios da empresa RPC Energética decorreu de ter sido

sócio por um tempo da empresa Reflorestar junto com Paulo Alexandre, no mesmo período e, ainda, por

ter ficado sócio da empresa PLANT REFLORESTAMENTO desde 16.08.2010. Ainda, por informações

do procurador da empresa e por notas públicas, o defendente seria o proprietário dos implementos e

caminhões que transportam carvão vegetal, alugando-os ao titular da empresa individual ADENILDO DA

SOUSA CRUZ e por essa empresa possuir o mesmo número de telefone, mesmo tendo endereços em

municípios  diferentes.  Embasa  ainda  no  fato  do  trabalhador  funcionário do  defendente,  ter  sido

identificado  quando  prestava  serviços  na  fazenda  objeto  da  fiscalização.  Aponta  ainda  que  o  Sr.

ADENILDO mantém vínculo com a empresa Reflorestar desde 22.07.2010 e, quando da constituição da

empresa mantinha esse vínculo e, após constituí-la, outorga procuração a Paulo Alexandre concedendo-

lhe plenos poderes para administrar e representar a firma individual. Esse procurador foi sócio da empresa

reflorestar, com quem Adenildo mantinha vínculo na época dos fatos. Diante dessas informações, o MPT

afirma que André e Paulo Alexandre são sócios de fato da empresa RPC Energética.

Passa o Defendente a explicar, na sua palavra, para que não paire dúvidas, repetindo

a narração inicial, e asseverando que as ligações e mensagens encontradas na ação cautelar ajuizada pelo

MPT são acontecimentos normais, pois tinha tratores alugados para a empresa RPC, seu nome foi citado

insistentemente pelo fiscal, afirmando ser a fazenda fiscalizada de sua propriedade. No que diz respeito às

ligações feitas por  Alexandre ao defendente foram para falar  sobre o ocorrido.  Que seu funcionário

Givaldo ligou com o mesmo objetivo. No dia da audiência do TAC também conversou com Alexandre o

qual lhe pedia orientação sobre implicações dos documentos que estava assinando.

Sobre a tese de existência de trabalho escravo ou crimes correlatos, afirma que a

inexistência restou comprovada no inquérito policial arquivado em decisão que transcreve, onde o MPF

não vislumbrou a existência de crime previsto no artigo 140 CP, ou seja, não vislumbrou existência de

autoria e materialidade do crime de redução à condição análoga à de escravo.  Não bastasse isso,  a
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empresa RPC, através de seu procurador Alexandre, celebrou acordo que prevê rescisão dos contratos de

trabalho, pagamento de verbas rescisórias, autorização de permanência de até 7 (sete) trabalhadores para

retirada do carvão existente. Ora, se atividade era degradante, não poderia trabalhadores continuarem a

prestar o serviço no local. Nega existência de trabalho escravo no local.

Afirma, em seguida,  que não existe nexo de causalidade entre sua conduta e as

irregularidades apontadas no relatório de fiscalização. Assevera que não logrou beneficiar-se do trabalho

prestado no local, não era proprietário da fazenda, o funcionário seu que estava no local não constou do

rol de resgatados, apenas alugou ou intermediou contratação de máquinas para a empresa RPC. Os autos

de infração foram dirigidos à empresa FERGUMAR. Não é responsável por irregularidades encontradas

na fazenda. Impugna o valor pleiteado. Afirma que o ônus da prova é do autor. Pede improcedência da

ação.

I.4. DA MANIFESTAÇÃO DO AUTOR SOBRE AS DEFESAS

Ao falar  sobre  as alegações de Paulo Alexandre,  a parte autora reitera todos os

termos da peça de ingresso, afasta existência de prescrição, firma competência desse foro, assevera ser o

pedido de dano moral compatível com o ordenamento jurídico, em face do que emerge o interesse de agir.

Nega existência de inépcia uma vez que a defesa foi manejada devidamente, aponta que o valor da causa

é a soma dos pedidos e que a ilegitimidade arguida é questão meritória.

Sobre o mérito da defesa assenta que a condição de sócio oculto e a ocorrência de

trabalho em condições degradantes estão fartamente comprovadas nos autos. Na versão ministerial,  a

promoção  de  arquivamento  de  ação  penal  diz  respeito  apenas  ao  não  enquadramento  penal  das

irregularidades narradas, não vinculando esse juízo, pois não houve absolvição por "inexistência de fato"

ou "negativa de autoria". Afirma que as condições degradantes foram demonstradas pelos depoimentos e

fatos,  pelos  relatos  dos  auditores  e  pelos  autos  de  infração,  tornando  as  repercussões  sociais.  A

responsabilidade  pela  empresa  RPC  restou  comprovada.  A  quebra  do  sigilo  foi  devidamente

fundamentada e concedida, contribuindo para o clareamento dos fatos. Reitera os pedidos e valores a fim

de coibir práticas ilegais e desumanas idênticas.

A  respeito  da  defesa  da  empresa  FERGUMAR  assevera  que  arguição  de

ilegitimidade por falta de causalidade confunde-se com o mérito. Que essa empresa exerceu amplamente

seu direito de defesa, não havendo falar-se em inépcia. A legitimidade ativa justifica-se pelos extensos

danos  morais  coletivos e  difusos  produzidos pelas barbaridades  trabalhistas  perpetradas  pela  ré,  em

conluio com empresas de fachada. Reitera que o pedido de dano moral coletivo é compatível com o

ordenamento jurídico.

Analisando o mérito dessa defesa afirma que busca a condenação dessa empresa com

base na teoria da cegueira deliberada, uma vez que essa coloca-se adredemente como desconhecedora das

clarividentes irregularidades que ocorriam em sua cadeia produtiva, na qual a ré ocupava posição de
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ponta,  como  única  e  exclusiva  beneficiária:  a  uma,  o  carvão  era  retirado  de  uma  fazenda  de  sua

propriedade,  por  trabalhadores  que  foram  contratados  de  forma  irregular  por uma  empresa  sem

idoneidade financeira; a duas, o contrato de compra e venda é simulado; a três, conforme declaração do

proprietário  da  RPC,  todo  carvão  era  destinado  a  essa  empresa; a  quatro,  resta  caracterizado  uma

terceirização ilícita da atividade-fim visando blindagem patrimonial. Assenta que todos esses elementos

encontram-se comprovados na petição inicial, sendo desnecessários maiores debates.

Segue afirmando que a decisão de arquivamento de outro ramo do Ministério Público

não interfere no prosseguimento nessa seara e que a assinatura de termo de ajuste de conduta atinge

direitos patrimoniais dos trabalhadores e não os pedidos abrangidos nessa ação civil pública. Com relação

à alegação da paralisação das atividades da FERGUMAR no período investigado, o autor aponta que,

mesmo que hipoteticamente comprovado, a responsabilidade subsiste com base na teoria da cegueira

deliberada  no  que  tange  às  intercorrências  negativas  ocorridas  na  cadeia  produtiva  da  qual  ela  era

beneficiária  final.  A  demanda trata,  continua,  de  lesão  à  saúde  e  segurança  dos  trabalhadores  que

diretamente geravam lucros a essa ré. A paralisação é ainda colocada em dúvida por existência de notas

fiscais que comprovam a compra de carvão pela FERGUMAR nesse período.

Na versão ministerial, ao contrário do que diz a defesa, já em 08.08.2012, o preposto

dessa empresa, Sr. Marcelo Martins de Almeida, em entrevista ao Procurador do Trabalho, aponta que a

fazenda é de propriedade da FERGUMAR, que a RPC presta serviços para essa empresa na produção de

carvão e que está a cargo da FERGUMAR a parte administrativa no que pertine às condições de trabalho.

Aponta ainda que, no depoimento de Adenildo, pretenso proprietário da RPC, fica certo que essa empresa

presta serviços somente para a FERGUMAR e que o carvão produzido é para ela vendido e entregue na

sua usina, recebendo da mesma por metro produzido. Afirma ainda que a FERGUMAR não comprova

recebimento de nenhum valor pela venda da floresta e nem a validade ou regularidade do contrato de

compra e venda.

No que pertine à defesa de André Luiz, volta a afirmar que restou comprovada a

condição de sócio oculto desse defendente, uma vez que, já no boletim de ocorrência DREX/SRTO/PF, o

preposto da FERGUMAR o aponta também nessa condição. Também seu funcionário Givaldo Pedro

Martins,  sendo que esse aponta  expressamente o Sr.  Adenildo  como "Laranja"  desse defendente.  A

mesma informação consta dos depoimentos de Pedro Antunes Sousa, Maurício Sobrinho, informações

essas ratificadas pela quebra do sigilo telefônico. Por fim, reafirma a legitimidade do órgão agente e que

as  provas  colhidas  por  esse  trazem  presunção  qualificada  de  veracidade  e  legitimidade  como  todo

documento público.

I.5. DOS DEMAIS ATOS

A primeira reclamada, quando da especificação de provas, juntou outros documentos

que  entendeu  pertinentes.  Os  documentos  foram  admitidos  e  a  produção  de  outras  provas  restou

indeferida.
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As  partes  apresentaram  razões  finais  e  declarou-se  por  encerrada  a  instrução

processual.

É o relatório.

Passo a decidir.

Fundamentação

II.1. DAS PRELIMINARES

A presente demanda foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho da Décima

Região, a quem incumbe a defesa de ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e

individuais  indisponíveis  (art.  127,  CF).  Os direitos em apreço são indisponíveis,  eis  que ligados à

condição de similitude à escravatura, ao trabalho digno e à liberdade de contratação e sua ruptura, direitos

que procuram estabelecer um padrão mínimo de civilidade, sendo concernentes com dignidade da pessoa

humana e com o valor social do trabalho insculpidos no texto constitucional (art. 1º, III e IV, CF).

É função do órgão autor promover inquérito civil e ação civil pública, para proteção

do meio ambiente do trabalho e outros interesses difusos e coletivos (art. 129, CF). Tal atribuição visa

tutelar interesses ou direitos meta-individuais trabalhistas, podendo agir como legitimado autônomo ou

substituto processual. A pretensão ministerial está assentada em evidente interesse coletivo.

A legitimidade para constar do polo passivo afere-se com base no que o autor expõe

em sua petição inicial, segunda a teoria da asserção. Afirmando que os requeridos são responsáveis pela

satisfação das obrigações apontadas, é o que basta para a constituição relação jurídica processual. Se são

ou não cuida-se de matéria meritória a ser aferida em momento próprio.

Na indicação da peça de ingresso estão presentes a legitimidade, o interesse de agir e

a possibilidade jurídica dos pedidos, uma vez que as partes detém as qualidades para estar nos polos ativo

e passivo, existindo causalidade e pretensão dirigida, claro interesse no pronunciamento judicial  e os

pedidos não são incompatíveis com o ordenamento jurídico.

A petição inicial atende aos requisitos inseridos no artigo 319 do CPC e aqueles

previstos no § 1º, do artigo 840 da CLT. As exerceram à saciedade seu direito defesa, não demonstrando

qualquer prejuízo. Sem prejuízo não há nulidade.

O valor da causa não vincula o juízo e corresponde à soma dos valores inerentes aos

pedidos.

Os fatos apresentados nessa demanda ocorreram entre junho e agosto de 2012. A

investigação transcorreu no mesmo período. A demanda foi proposta em 16.11.2016. Não há incidência

de prazo prescricional.
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É essa justiça especializada a única competente para instruir e julgar fatos oriundos

de relação de trabalho (art. 114, I, VI e IX, CF).

Eventual decisão de outros órgãos integrantes do Poder Judiciário não vinculam os

integrantes da Justiça do Trabalho, por terem competências diversas.

O Termo de Ajuste de Conduta firmado diz respeito a direitos individuais, diverso

dos direitos pleiteados nessa oportunidade.

Em face de todo o exposto, rejeito as preliminares.

Observo,  contudo  que  não  foi  formulado  pedido  específico  com relação  ao  réu

ADENILDO DA CRUZ SOUSA. Declaro, portanto, como inepta a petição inicial com relação ao mesmo

e extingo o processo sem resolução de mérito.

Não restou demonstrado no processo a necessidade de se manter o segredo de justiça.

O órgão autor aponta concordância com a retirada. Publicize-se o processo retirando o segredo de justiça.

II.2. DO MÉRITO

II.2.1. DOS CRIMES E IRREGULARIDADES ENCONTRADAS.

Dos  fatos  e  dos  documentos  analisados,  constata-se  que  a  saga  vivida  pelos

trabalhadores, cuja condição ora analisa-se, teve início o recrutamento de alguns deles na cidade de São

João do Paraíso -  MG, a  cerca de 1800 quilômetros do local  que ficaram alojados.  Uma parte dos

trabalhadores foi arregimentada por Antônio José da Rocha, que informa ter sido contratado por Paulo

Bernardo,  pai  de  Paulo  Alexandre,  sendo  que  Paulo  Bernardo  adiantou  o  dinheiro  para  a  viagem

(ID.aa999d0-pag.7).  Outra  parte  foi  aliciada por  Maurício  Sobrinho Soares nas  cidades  mineiras  de

Vargem Grande, São João do Paraíso e Boa Sorte, além de Açailândia no Maranhão. O aliciamento foi

feito,  segundo  esse  depoimento,  oferecendo-se  boas  condições  de  trabalho,  salários  atraentes  e

alojamentos dignos. Depositava-se a título de adiantamento uma determinada quantia para custear as

despesas de viagem e deixar algum valor com suas famílias. Esse valor era posteriormente descontado

(ID.369bc02-pag.10).

O trabalho daqueles que vieram de São João do Paraíso, teve início entre junho e

julho de 2012. Eram cerca de 17 trabalhadores e ficavam alojados em uma chácara, alugada pela empresa,

onde havia apenas um banheiro,  não concluído, e dois  chuveiros sem portas,  sendo as necessidades

realizadas  no  mato.  O  pagamento  era  feito  ao  aliciador  que,  por sua  vez,  passa  aos  trabalhadores,

descontando  os  mantimentos  e  adiantamentos.  Tudo  de  conformidade  com  dados  colhidos  dos

depoimentos desses trabalhadores ao Procurador do Trabalho (ID.59ef9fe-pag.1 e ID.82439cc-pag.1-2).
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Nesses depoimentos constatou-se que, nas frentes de serviços, não havia banheiros,

água potável  suficiente  e  água para higiene pessoal.  As necessidades fisiológicas feitas no mato.  O

intervalo para refeição era de 15 a 30 minutos e essa era feita debaixo de árvores. Saíam da chácara às

04hs e retornavam por volta das 17hs. Não havia medicamentos para primeiros socorros e houveram

picadas de escorpião, sem socorro. Os equipamentos de proteção eram usados e velhos, dando a causa a

acidentes  como  as  picadas  de  escorpião.  Não  houve  exame  admissional  (ID.aa999d0-pag.3,7,9;

ID.2cbaeb4-pag.1-2). Os equipamentos de proteção, equipamentos e vasilhames eram custeados pelos

trabalhadores  (ID.aa999d0-pag.7).  Essas  condições  também  estão  fartamente  documentadas

fotograficamente no processo (ID.0856d1e-pag.1-2; 16407f9-pag.1-2; 0162ddf-pag.1-2; 6ecbbdb-pag.1;

a7e5096-pag.1-2; d307de6-pag.1-2).

O transporte era feito por motorista inabilitado, tendo início às 4hs e retorno às 17hs

(ID.aa999d0-pag.9). O café da manhã era composto de farinha passada na gordura, café, leite e água. Os

trabalhadores alojados na cidade, 20 no total, dormiam em colchonetes finos espalhados no chão ou em

redes (ID.aa999d0-pag.12).

Alguns  trabalhadores  iniciaram as  atividades  em maio  de  2012,  sendo  a CTPS

anotada com data diversa e sem informação sobre a remuneração a ser percebida. As condições eram as

mesmas dos demais, ou seja, banheiro sem conclusão, sendo as necessidades feitas no mato, apenas dois

chuveiros, sem porta, para dezessete trabalhadores, não existia mesa para alimentação, a água potável era

insuficiente. Os operadores de motosserra tinham o combustível descontados do pagamento, que esse era

feito pelo Sr. Maurício já com os descontos. As folhas de ponto são apenas assinadas, sendo que é o

senhor quem faz as anotações (ID.1618993-pag.1).

Essa situação chegou ao conhecimento da Polícia Federal entre 20 e 21.07.2012,

através de ligação telefônica de Araguatins-TO (ID.508b443-pag.1). Em diligência feita in locu, entre 08

e 24.08.2012,  por  equipes do Ministério  do Trabalho e Emprego,  Ministério  Público do Trabalho e

Departamento de Polícia Federal, identificou-se os responsáveis, notadamente os reclamados, verificou-se

que haviam 56 empregados, dentre esses 20 não registrados, 4 mulheres e um menor de 18 anos. A

atividade praticada era de corte e empilhamento de eucalipto e produção de carvão vegetal. Constatou-se

ainda que todo o carvão produzido era encaminhado para a primeira reclamada (ID.369bc02-pag.1-4).

Os representantes dos órgão supracitados, todos servidores públicos, todos com fé

pública, chegaram na fazenda em 08.08.2012, foram levados pelo encarregado Aloísio Pereira Guedes às

frentes  de  trabalho  e  aos  alojamentos  onde  constatou-se  as  condições  degradantes  a  que  estavam

submetidos  os  trabalhadores  e  colheu-se  depoimentos.  Constataram  os  agentes  que  não  era

disponibilizado área de vivência, descanso, higiene pessoal, confirmando que os trabalhadores estavam

obrigados a fazer suas necessidades fisiológicas no mato, sem qualquer privacidade. As refeições eram

feitas debaixo de árvores, sentados no chão, sem água para higiene pessoal. Na frente de trabalho, o

banheiro era uma área coberta e cercada por lona, com uma lata como vaso sanitário, colocada no chão

batido.  Não havia reposição de água potável,  mesmo trabalhando sob sol escaldante e com grandes

esforços físicos. Estavam expostos a animais, os equipamentos de proteção não tinham condições de uso.

No  alojamento  havia  apenas  um  banheiro,  sem  condições  de  uso,  mais  uma vez  obrigando  os

trabalhadores a realizarem suas necessidades no mato, os chuveiros não tinham portas e nesse banhavam
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homens, mulheres e menores. A moradia era coletiva. Em um dos alojamentos dormia-se em colchonetes

finos e no chão ou em redes. Constatou-se ainda que a jornada era exaustiva, iniciando às 04hs, com saída

do alojamento, e retornando às 17hs, com uma pausa de 15 minutos. O transporte era feito de forma

irregular, pois o ônibus não tinha condições e o motorista não tinha habilitação e, mesmo assim, foi

contratado como motorista. No interior da fazenda o transporte era feito em caminhões velhos e tratores

com carretas acopladas, sem nenhum tipo de proteção. Tudo constatado por procurador da república,

auditor-fiscal e agentes de polícia e fartamente documentado (ID. 369Bc02-pag.1-8).

Constatou-se ainda que os insumos, alimentos, equipamentos de trabalho, produtos

de higiene pessoal e até bebidas alcoólicas, eram fornecidas pelo Sr. Maurício, constituindo uma dívida,

que era somada com as despesas de passagens, anotadas sem o devido valor de custo real, e deveriam ser

ressarcidos pelos trabalhadores, iniciando suas atividades, portanto, já com dívidas perante o empregador,

tendo sido aliciados em outro estado, a quase dois mil quilômetros de distância, o que impede o abandono

do emprego, caracterizando servidão por dívida (ID. 369Bc02-pag.10-11).

Agrava-se a situação quando constata-se que, entre os trabalhadores, nas condições

apontadas, encontrava-se um menor de dezoito anos, ADMILSON DE SOUSA FERREIRA, militando

em trabalho degradante e insalubre (ID. 369Bc02-pag.11).

A  fiscalização  certificou  também  que  nem  todos  os  equipamentos  de  proteção

entregues eram adequados e aqueles entregues estavam sem condições de uso(ID. 369Bc02-pag.11-12).

Com  base  em  todas  essa  situação,  aponta  o  grupo  de  fiscalização  todas  as

irregularidades trabalhistas encontradas, o que impões a interdição das frentes de trabalho, a rescisão

indireta  dos  contratos  de  trabalho  e  a  retirada  dos  trabalhadores  dos  alojamentos  (ID.  369Bc02-

pag.12-13).

II.2.2. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Prevê o Código Penal Brasileiro, em seu artigo 149 que reduzir alguém à condição

análoga  à  de  escravo  é  submeter  esse  alguém a  trabalhos  forçados,  jornadas  exaustivas,  condições

degradantes de trabalho ou restringir, por qualquer meio, sua locomoção, em razão de dívida contraída

com o empregador ou preposto.  A descrição não é cumulativa,  mas enumerativa.  Estando presentes

quaisquer dessas condições, caracteriza-se o tipo penal.

Nas orientações da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo,

CONAET do MPT, consta que condições degradantes de trabalho são as que configuram desprezo à

condição humana, por não observar seus direitos fundamentais, em especial a higiene, saúde, segurança,

moradia, repouso, alimentação ou outros itens relacionados a direito de personalidade decorrentes da

sujeição (Orientação 4, CONAETE).

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê também, como direito dos
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trabalhadores, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, a redução de riscos inerentes

ao trabalho (art.  7º, XXIII).  Em consonância com o texto constitucional,  a Consolidação da Leis do

Trabalho - CLT, dispõe - como medidas especiais de proteção, no título que trata da segurança e medicina

do trabalho - que o trabalhador deve estar, no trabalho a céu aberto, caso dos autos, protegido contra

insolação, calor, vento, umidade, com provisão água potável, alojamento e profilaxia de endemias. Além

disso, impõe que as empresas devem observar condições de higiene, instalações sanitárias com separação

de sexo, chuveiros, lavatórios, vestiários e armários individuais, refeitórios ou condições de conforto na

hora das refeições e limpeza dos locais  (art.  200, V, CLT).  Absolutamente todas essas regras foram

descumpridas pelos réus.

As empresas foram notificadas e autuadas de todas as infrações encontradas.  Os

crimes e irregularidades estão devidamente detalhados e documentados nos autos de infração. Nesses

estão  enumeradas  e  apontadas  as  normas  afrontadas,  fazendo-se  a  devida  capitulação  (ID.369bc02-

pag.15-16; ID.65c4f6c-pag.1-20; ID.18ac29c-pag.1-10).

O comportamento dos réus constitui  afronta ao arcabouço jurídico de proteção à

saúde  e  segurança  no  trabalho  rural  quando:  deixaram  de  fornecer  gratuitamente  equipamentos  de

proteção  individual;  deixaram de  disponibilizar  locais  para  as  refeições;  não  disponibilizaram  água

potável suficiente; mantiveram trabalhador menor de dezoito anos em atividade insalubre ou perigosa;

coagiram ou induziram empregados a utilizarem armazéns mantidos pela empresa; deixaram de promover

treinamento;  não disponibilizaram material  para  primeiros socorros;  realizaram transporte  inseguro e

irregular;  não disponibilizaram instalações  sanitárias;  mantiveram trabalhadores  sem registro  formal;

deixaram de pagar salários até o 5º dia útil subsequente ao trabalho; não implementaram ações adequadas

de segurança que visem a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho; não ofereceram

áreas de vivência que possuam condições adequadas de conservação e higiene; não tinham programa de

controle médico e saúde ocupacional; mantiveram os trabalhadores em moradias coletivas; não realizaram

exame  médico  admissional  e  praticavam  jornada  extenuante  de  cerca  de  dez  horas  de  trabalho

ininterrupto, sem concessão do intervalo intrajornada regular, permitia-se apenas comer em 15 ou 20

minutos (ID.65c4f6c-pag.1-20; ID.18ac29c-pag.1-10).

A  extensa  lista  de  infrações  denotam,  à  saciedade,  que  os  réus  submeteram os

trabalhadores a jornadas exaustivas, à condições degradantes de trabalho e restringiu sua locomoção em

face  de  dívidas.  A  restrição  da  locomoção  e  a  torpeza  da  situação  também  é  caracterizada  pelo

aliciamento de trabalhadores em outras unidades de federação, com deslocamento de outros estados da

federação, para mais de 1700 quilômetros de suas famílias e residências, submetendo-os a condições de

superexploração,  com promessas ilusórias,  contraindo dívidas com a manutenção e deslocamento,  já

tendo comprometido os primeiros pagamentos. Presentes estão, portanto, todas as características do tipo

legal, tendo os autores praticados os crimes previstos no artigo 149 do Código Penal Brasileiro.

II.2.3. DAS RESPONSABILIDADES
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II.2.3.1. DA PARTICIPAÇÃO E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FERGUMAR

ADENILDO DA CRUZ SOUSA, pretenso empregador, em seu depoimento, informa

que sua empresa presta serviços para a FERGUMAR, na fazenda Água Amarela de propriedade dessa

empresa, a aproximadamente oito  meses,  cortando eucalipto e produzindo carvão, sendo que todo o

carvão é vendido e entregue para a FERGUMAR, em Açailândia, no Maranhão (ID.aa999d0-pag.4).

O encarregado das frentes de trabalho, MAURÍCIO SOBRINHO SANTOS, informa

que o empregado da FERGUMAR, Marcelo, comparece na carvoaria e fiscaliza o trabalho (ID.2d0cd0c-

pag.2). (Fls 163).

O representante  da primeira  reclamada,  MARCELO MARTINS MIRANDA,  em

transcrição de declarações prestadas ao Procurador do Trabalho Dr.  Alexandre Marin Ragagnin e ao

Auditor Fiscal do Trabalho Humberto Célio Pereira, reitera que o proprietário a RPC é o senhor André,

que essa empresa presta serviço de produção de carvão para FERGUMAR e a FERGUMAR faz controle

da parte administrativa, das condições de trabalho e observância da legislação (ID.3348648-pag.1-2).

Existem indícios no processo no sentido de que, já no processo de aliciamento dos

trabalhadores no Estado de Minas Gerais, havia participação de primeira reclamada, uma vez que o pai do

réu Paulo Alexandre, Sr. PAULO ALEXANDRE BERNARDES DA SILVA, é empregado da empresa

FERROMINAS  desde  01.08.2003,  empresa  essa  pertencente  ao  mesmo  grupo  econômico  da

FERGUMAR (ID.352eb07-pag.9).

Ao celebrar contrato de compra e venda com a empresa RPC a FERGUMAR tinham

todas as condições de saber de sua inidoneidade e falsidade ideológica, uma vez que já conhecia e tratava

com os dois outros réus desde o ano de 2008, inclusive contratando prestação de serviços da empresa

REFLORESTAR LTDA, de quem eram proprietários e que era empregadora de ADENILDO, pretenso

dono da empresa RPC, conforme consta das defesas desses. O senhor Adenildo, na verdade, era um

trabalhador como qualquer outro, sem lastro financeiro e sem conhecimentos técnicos para, nesse caso

específico, figurar na condição que lhe era imposta, tendo apenas como formação o ensino fundamental

(ID.924a07a-pag.17).

Durante a vigência do contrato de compra e venda, quando a FERGUMAR alegava

já  estar  suspensas  suas  atividades,  essa  empresa  negociava  carvão  com  a  empresa  PLANT

REFLORESTAMENTO LTDA, de propriedade do segundo reclamado (ID.8789e08-pag.1) e autorizava

combate a formiga na fazenda, por cujo contrato estaria cedido em comodado para a contratante RPC

(ID.0f9762f-pag.2-3).

Afirma essa empresa que suas atividades estariam suspensas no período fiscalização

e, por isso, não tinha como adquirir o carvão produzido. Acontece que, já a primeira mensagem que

manda para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - SEMA -, informando a

paralisação  de  suas  atividades  produtivas  desde  dezembro  de  2008  (ID.f0c48d6-pag.1)  -  destoa  da

documentação juntada aos autos pelo requerido André Luiz. Consta dessa documentação uma série de
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notas fiscais que comprovam prestação de serviços, por sua empresa PLANT REFLORESTAMENTO

LTDA, de desmatamento, roço, aceiros, assessoria ambiental, diversas notas de pagamento de cotas de

carvão, tudo isso no ano de 2011 e parte de 2012 (ID.a56ca55-pag.2 a ID.ef6510c-pag.4, correspondentes

a fls. 1204 a 1243).

No segundo documento, onde a empresa diz comprovar a suspensão de seus altos

fornos e paralisação de produção de ferro gusa, informa, na verdade, que suas atividades continuam,

porém com o processo produtivo suspenso e, COM REDUÇÃO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, dentre

eles carvão vegetal e minério de ferro. Não afirma, como quer a primeira reclamada, que não houvesse

adquirido carvão nesse período, mas redução dessa aquisição (ID.cd460d3-1).

As declarações de rendimento juntados pela FERGUMAR apontam que a empresa

continuou a comprar insumos e mercadorias no mercado interno em 2012, pagar salários, pagar prestação

serviços, pagar despesas operacionais das atividades, exportar mercadorias e produtos, dentre outros, com

custos  de  atividades  de  R$  46.266.421,32  (ID.e0630ac-pag.1-11),  atestando,  portanto,  o  seu

funcionamento no período.

Para  agravar  a  situação  dessa  empresa  e  deixar  indene  de  dúvida  sua conduta

deletéria,  subtrai-se  do  relatório  de  fiscalização  que  a  primeira  ré,  já  fora  flagrada  anteriormente

mantendo trabalhadores em condições análogas às de escravo no ano de 2004, quando foram resgatados

29 trabalhadores de uma de suas propriedades, no Município de Dom Eliseu -PA, conforme dados da

operação 04/2004 do Grupo Especial de Fiscalização Móvel (ID.369bc02-pag.21).

A conduta ilegal da 1ª requerida é reforçada pela conclusão de terceirização de sua

atividade-fim  de  produção  de  carvão.  Como  aponta  o  órgão  ministerial, existe  interdependência  e

complementariedade entre o setor formal, a siderúrgica, e o setor marginal, a atividade de carvoejamento,

pois  carvão  é  matéria-prima  para  a  siderurgia.  A  atividade-fim da  siderúrgica  esta  ligada

indissociavelmente ao serviço de produção de carvão vegetal, pois esse produto se insere pelo menos em

dois  pontos fundamentais  da cadeia produtiva,  não podendo beneficiar-se  de exploração de trabalho

humano nas carvoarias pertencentes a outras pessoas (ID.858b265-pag.26-28).

Os elementos  colhidos  no  processo autorizam a  conclusão  que  os  trabalhadores

foram aliciados para deslocarem-se para estado diverso da federação, já com participação da primeira

reclamada,  militavam em atividade-fim  da  fazenda  de  propriedade  da FERGUMAR,  em condições

degradantes,  análogas  às  de  escravo,  caracterizando  escravidão  moderna.  Esses  trabalhadores  eram

contratados  por  uma empresa  sem idoneidade financeira  e  ideológica  e,  para  tanto,  foi  forjado  um

contrato de compra e venda de madeira em pé entre essas empresas. Certo é também que todo carvão

produzido  era  repassado  à  primeira  reclamada,  caracterizando  terceirização  ilícita  de  atividade-fim

(ID,369bc02-pag.9). A falsidade do contrato, nesse caso, é ideológica e não material, ou seja, em que

pese observados os requisitos para sua confecção,  não corresponde à  realidade fática  encontrada.  A

atividade era prestada em benefício dessa empresa. A participação e culpa dessa empresa, nos crimes e

irregularidades apontadas, salta aos olhos e impõe responsabilização.
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II.2.3.2. DA RESPONSABILIDADE DOS RÉUS ANDRÉ LUIZ E PAULO FERNANDES

A comprovar a titularidade de fato da empregadora RPC e a participação direta dos

réus André Luiz e Paulo Fernandes nas irregularidades e  crimes apontados nessa ação civil,  está  o

depoimento prestado por MAURÍCIO SOBRINHO SANTOS ao Procurador do Trabalho que atuou na

fiscalização. Maurício, que funcionava como encarregado da empresa RPC e como agenciador, informa

que a contratação, pagamento e rescisão dos contratos dos trabalhadores eram feitos por ele, depoente, e

que esse procedimento era feito com autorização, conhecimento e recursos do Senhor André Luiz. O

agenciamento de trabalhadores em São João do Paraíso, por sua vez, era feito por orientação do réu Paulo

Alexandre (ID.2d0cd0c-pag.1-2).

Corroborando  essas  informações,  sobressai  que  as  contratações  eram feitas  pela

empresa RPC ENERGÉTICA, razão jurídica era ADENILDO DA CRUZ ROCHA - ME, cujo pretenso

proprietário era Adenildo da Cruz Rocha que, na verdade era empregado da empresa REFLORESTAR

LTDA (ID.aa999d0-pag.4-6). Adenildo trabalhava junto com os demais trabalhadores, tinha por função

buscar marmitas e combustível e dar assistência às frentes. Os depoimentos colhidos reafirmam que os

proprietários da empresa RPC ENERGÉTICA são Paulo Alexandre e André Abreu (depoimento do

trabalhador Kelson Falcão Coelho e Irisvaldo Soares da Costa, ID.aa999d0-pag.10,12).

A simulação resta clara quando constata-se que, três dias após constituir a empresa

RPC ENERGÉTICA, razão social da empresa individual ADENILDO DA CRUZ ROCHA - ME, o seu

pretenso proprietário outorga procuração com plenos poderes para administrar e representar a firma a

PAULO  ALEXANDRE  BERNARDES  DA  SILVA  (ID.7f938e8-pag.50-51).  Esse  mesmo  Paulo

Alexandre  foi  sócio  da  empresa  REFLORESTAR  (ID.924a07a-pag.10)  com  quem  Adenildo  ainda

mantém  vínculo  de  emprego.  Deixou  essa  empresa  mas  continua  atuando  como  seu  procurador

(ID.858b265-pag.5 e 924a07a-pag.11-12).

A empresa REFLORESTAR LTDA teve como sócio ANDRÉ LUIZ DE CASTRO

ABREU de 21.11.2008 a 06.10.2009 e PAULO ALEXANDRE DA SILVA JÚNIOR de 21.11.2008 a

25.08.2010, quando deixou a sociedade, passando a atuar como seu Procurador (ID.858b265-pag.23-24).

O requerido ANDRÉ LUIZ é sócio da empresa PLANT REFLORESTAMENTO LTDA desde 16.08.2010

e  dos  caminhões  e  implementos  que  transportam  carvão  até  siderúrgica (ID.858b265-pag.24).  As

empresas PLANT REFLORESTAMENTO LTDA, REFLORESTAR LTDA - EPP e a firma individual de

ADENILDO DA CRUZ SOUSA possuem o mesmo telefone.

Deixando indene de dúvida a existência de simulação, constatou-se que, no local da

fiscalização,  também  estava  GIVALDO  PEDRO  DOS  SANTOS,  empregado  da  Empresa  PLANT

REFLORESTAMENTO LTDA - que tem como um dos sócios o réu André (ID.858b265-pag.24). Esse

trabalhador exercia suas atividades junto à empresa RPC ENERGÉTICA, o que comprova uma completa

confusão entre essas empresas e os réus. Não bastasse isso, GIVALDO denuncia o que agora concluímos,

ou seja, que ADENILDO funcionava como "laranja" dos senhores André e Paulo na empresa RPC, sendo

esses os verdadeiros proprietários (ID.9fc05f8-pag.1-5).
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No relatório sobre a fiscalização, de lavra do Ministério Público do Trabalho, consta

que, após a fiscalização, foi comunicada a interdição e colhidos depoimentos, especialmente do preposto

da  empresa  FERGUMAR,  que  estava  no  local.  As  partes  foram  informadas  e,  no  dia  seguinte,

compareceram o procurador da empresa RPC e um advogado da FERGUMAR (ID.858b265-pag.3).

Nessa assentada, consta que o preposto da FERGUMAR, certificou, mais uma vez, que o proprietário da

empresa RPC ENERGÉTICA era o senhor André (ID.858b265-pag.4).

Fechando o cerco, restou constatado que, quando da fiscalização, das audiências e da

celebração do  termo de ajuste  de conduta,  houve uma intensa troca de ligações telefônicas  entre o

Procurador  da  empresa  RPC,  o  reclamado  PAULO ALEXANDRE,  e  o  reclamado  ANDRÉ  LUIZ,

comprovada em quebra de sigilo telefônico, no bojo de ação cautelar que tramitou nesse juízo, o que,

mais uma vez faz prova da relação entre eles e deles com empregadora de fachada, constituindo-se em

uma sociedade de fato, conforme apontado pelo órgão autor (ID.352eb07-pag.10-12).

Para agravar a situação dos réus, do mesmo relatório, consta também que a empresa

REFLORESTAR LTDA, que teve em seus quadros os senhores André Luiz e Paulo Alexandre, também

fora flagrada mantendo trabalhadores em condições análogas a de escravo, na Fazenda Ouro Verde, no

Município de Dois Irmãos - TO, de onde foram resgatados pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel,

21  trabalhadores,  tendo figurado na lista  suja  do  MTE de  dezembro de 2008 a  dezembro de 2010

(ID.369bc02-pag.21), ocasião em que o terceiro e quarto reclamados eram seus sócios.

II.2.3.3. DAS CONSEQUÊNCIAS

Das informações supra conclui-se que a empresa RPC ENERGÉTICA possui como

donos  os  senhores  PAULO ALEXANDRE  e  ANDRÉ  LUIZ;  Que  essa  informação  era  detida  pela

primeira reclamada e, mesmo assim, entabulou contrato com uma empresa de fachada; que o trabalho foi

prestado em condições  degradantes,  análogas  à  condição de  escravo;  que  toda  produção  de  carvão

oriundo dessa exploração criminosa era enviada a empresa FERGUMAR ou uma de suas coligadas,

denotando que houve terceirização irregular da atividade-fim. Esses crimes cometidos geraram danos

morais individuais e coletivos, por agressão ao patrimônio ideal dos trabalhadores e coletividade onde se

inseriam, além de ofensa grave à ordem jurídica, sendo os réus solidariamente responsáveis pelos danos e

pela recomposição dos mesmos.

A responsabilidade da FERGUMAR agrava-se ante o fato de que ela era beneficiária

econômica direta da produção de carvão feita em condições degradantes, análogas à condição de escravo

e por haver indícios de reincidência nesse mesmo crime. Existem também informação de reincidência dos

demais réus, uma vez que eram sócios da empresa REFLORESTAR LTDA quando essa foi flagrada nas

mesmas condições. Agrava também a responsabilidade do réu ANDRE LUIZ DE CASTRO ABREU

pelas circunstâncias de ser servidor público, atuando exatamente no órgão encarregado de coibir esse tipo

de atividade, além de ser de família de grande pecuarista e políticos influentes no Estado do Tocantins, o

que aumenta sua culpa, pois tinha todas as condições de evitar o cometimento desses crimes mas, ao
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contrário, deles se beneficiava e fazia prática corriqueira.

II.2.4. DOS DANOS MORAIS E DEMAIS PEDIDOS

A prática lesiva dos réus não afeta somente os direitos individuais homogêneos dos

empregados, mas também os valores fundamentais da República, concernentes à dignidade da pessoa

humana e ao valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, CF), restando configurado o dano à ordem imaterial

da sociedade, uma vez que o respeito à ordem jurídica afeta a sociedade. Viola a dignidade da pessoa

humana e o patrimônio ético-moral da sociedade, ensejando danos individuais e coletivos (Orientação 5,

CONAETE). O comportamento dos reclamados contrapõe-se, ainda, ao que vem inserto no artigo 170,

que trata da atividade econômica, onde impõe-se que essa deve pautar sua condição em observância dos

princípios da valorização do trabalho humano, do direito à existência digna, da justiça social e da busca

do pleno emprego. Os réus desconsideram todo o arcabouço jurídico que trata do trabalho em condições

de dignidade, uma vez que, por conta da ânsia de lucro fácil,  colocaram em risco a integridade dos

trabalhadores e causando grave dano à sociedade.

Convém  salientar  que  o  dano  moral  existe  "in  re  ipsa",  ou  seja, decorre

inexoravelmente do próprio ato ofensivo, de modo que, provada a ofensa, está demonstrado o dano moral

por presunção natural.

Presentes, portanto, diversos atos ilícitos, os danos individuais e coletivos e a relação

de causa e efeito,  sobra certo a obrigação de indenizar  (art.  927, CC).  A indenização mede-se pela

extensão dos danos (art. 944, CC).

O arbitramento da indenização levará em consideração a dimensão da agressão e dos

prejuízos, a capacidade patrimonial dos ofensores e o sentido pedagógico e compensatório da medida e

ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O  valor  da  indenização  há  que  justificar-se  em  razão  do  grau  de  culpa,  da

reincidência, da torpeza das práticas, do grau de instrução dos réus, do benefício auferido com o dano e

da capacidade financeira. A primeira ré, por exemplo, mesmo dizendo estar com a atividades paralisadas,

movimentou no  ano de  2012,  valores  superiores  a  quarenta  milhões  de  reais.  O Ré  André  Luiz  é

empresário e membro de família de grandes pecuaristas. Existem indícios de reincidência de todos os

réus, o que reforça que a pena ter ser dura, pois fizeram dessa prática ilegal e desumana, uma forma de

amealhar patrimônio, inserindo-a no objeto social de seus empreendimentos e enriquecendo de forma

ilícita e espúria. Não sendo a sanção pesada, restaria mais atrativo e menos oneroso continuar com essa

prática, como já vinham fazendo. Essa lógica há ser afastada.

Ante todo o exposto, entendo como presentes os requisitos da responsabilidade civl e

julgo procedente os pedidos para condenar os réus, FERGUMAR FERRO GUSA DO MARANHÃO

LTDA, ANDRÉ LUIZ DE CASTRO ABREU e PAULO ALEXANDRE BERNARDES SILVA JUNIOR,
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nas obrigações de fazer e não fazer enumeradas na petição e na obrigação de pagar indenização a título de

danos  morais  coletivos,  no  importe  R$  4.000.000,00  (quatro  milhões  de  reais), R$  500.000,00

(quinhentos mil reais) e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), respectivamente.

II.2.5. DA DESTINAÇÃO DOS VALORES DA INDENIZAÇÃO

Os valores serão destinados à Comissão Pastoral da Terra da Igreja Católica, sendo

metade para a comissão que atua em Araguaína e Região e a outra metade para Comissão Nacional. A

destinação  justifica-se  uma  vez  que  a  CPT  faz  um  excelente  trabalho  de  educação,  prevenção,

identificação e combate efetivo, visando a erradicação de trabalho em condições análogas às de escravo,

especialmente nessa região e no Sul do Pará, onde ele mais incide. Para tanto, formula cartilhas, treina e

envia a campo agentes de pastorais, por ela contratados ou voluntários, acolhendo nas suas dependências,

orienta, presta assistência, espiritual, médica e psicológica aos trabalhadores resgatados nessas condições,

enviando-os aos locais de moradia, após triagem.

Essa  entidade  trabalha  com  doações,  especialmente  de  entidades  filantrópicas

estrangeiras  e  nacionais  e  alguma subvenção pública.  Acontece  que,  a  partir  de  2008,  com a crise

financeira  mundial,  as  doações  vindas  de  outros  países  praticamente  cessaram.  Internamente,

especialmente  a  partir  de  2016,  os  recursos  federais  tornaram-se  escassos.  Tornando  mais  grave  a

situação, com a eleição e mesmo antes da posse do novo governo, iniciou um processo de hostilização e

perseguição de entidades com o perfil da CPT. Especialmente a CPT passou a ser tratada como inimiga a

ser combatida exatamente pelo trabalho que ela exerce na área de denúncia e erradicação do trabalho

escravo. Isso acontece por que, já desde de 2016 acirrando-se agora, o governo passou a ser dominado por

bancadas de ruralistas, agropecuaristas e empresa de extração mineral, onde é alto o índice de ocorrência

das condições encontradas nos autos, a confirmar isso a constatação de que os réus atuam exatamente

nessas áreas.

Some-se a toda essa conjuntura, o desmonte dos órgãos de fiscalização do Estado,

especialmente  com  extinção  do  Ministério  do  Trabalho  e  do  Emprego,  órgão  encarregado  dessa

fiscalização e que foi fundamental na apuração dos fatos adrede narrados.

Em  Araguaína  a  Comissão  Pastoral  da  Terra  mantém  um  grupo  de  trabalho,

contratados e voluntários, dentre eles, atuando como voluntário, Frei Xavier Plassat, maior autoridade do

país no que pertine a dados e combate ao trabalho escravo. Frei Xavier é requisitado por órgão do Poder

Judiciário,  Poder Executivo,  Ministério Público,  universidades,  governos estaduais e municipais  para

prestar assessoria, orientação e dar palestras sobre esse tema. Atende aos pedidos sem nenhum tipo de

remuneração a não ser o custeio de seu deslocamento.

Por essas razões,  especialmente frente a opção política do governo atual  de não

cumprir com suas obrigações de fiscalizar e combater a existência de trabalho análogo às condições de

escravo, resta aos trabalhadores apenas o amparo de instituições desse perfil.
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Os valores serão colocados à disposição do órgão autor que os disponibilizará à

beneficiária da forma que melhor atenda a sua finalidade, ficando o Parquet encarregado de exercer a

fiscalização de utilização e promover a prestação de contas.

Dispositivo

Isto  posto,  nos  termos  da  fundamentação,  rejeito  as  preliminares  e  JULGO

PARCIALMENTE  PROCEDENTES  os  pedidos  formulados  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO

TRABALHO  DA  10ª  REGIÃO  para  condenar  os  réus  FERGUMAR  FERRO  GUSA  DO

MARANHÃO  LTDA,  ANDRÉ  LUIZ  DE  CASTRO  ABREU  e  PAULO  A LEXANDRE

BERNARDES SILVA JUNIOR  nas obrigações de fazer e não fazer enumeradas na petição inicial e na

obrigação  de  pagar,  em  48  horas,  com  juros  e  correção  monetária,  indenização  por  danos  morais

coletivos, no importe R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e

R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), respectivamente.

Resolvido está o mérito da demanda.

Custas  pelas  reclamadas no  valor  de  R$ 95.000,00  (noventa  e  cinco  mil  reais),

calculadas sobre R$ 4.750.000,00 (quatro milhões setecentos e cinquenta mil reais), valor arbitrado à

condenação.

Intime-se.

ARAGUAINA, 14 de Fevereiro de 2019

LEADOR MACHADO
Juiz do Trabalho
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