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PODERJUDICÁRIO

jusTrÇA Do TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIÃO
UNICA VARA DO TMBALHO DE LIIVOEIRO DO NORTE
ACPCiv 01 03400-97.2007.5.07.0023
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO
RÉU: IASE. INSTITUTO DE ADMiNISTRACAO SOCIAL E EMPREGO E oUTRoS
(6)

MANDADO JUDTCTAL DE NOTTFTCAçÃO

Destinatário(a)

da

diligência: CÂMARA MUNtCtPAL

DE

TABULEIRO DO NORTE/CE
RUA MAIAALARCON,371, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE - CEP: 62960-000

O(A) Exmo(a). Sr(a). Juiz(íza) do Trabalho
Trabalho de Limoeiro do Norte, no uso de suas atribuições legais:

da

Única Vara do

MANDA o(a) Sr(a). Oficial(a) de _lustiça que, à vista do presente
mandado, por mim assinado por delegação do(a) Juiz(íza) Titular da Varâ, e passàdo
nos autos processo supra, dirija-se ao endereço: RUA MAIA ALARCON, 371, CENTRO,
TABULEIRO DO NORTE/CE - CEP: 62960-000 e, sendo aí CUMPM o mandado,
NOTIFICANDO/SoLICITANDO a CÂMARA MUNICTPAL DE TABULEIRO DO NORTE/GE para
que afixe(m) o EDITAL, na qual segue anexo, em seu(s) átrio(s), bem como no(s) seu(s)
sítios eletrônicos.

Caso queira realizar a consulta pública do processo, poderá,
ainda, acessar o site https://pje,trtTjus.brlprímeÍrograu através da opção Consultas ao
andamento processual.
Mandado assinado pelo próprio servidor por delegação do(a)Juiz(íza) Titular da Vara.
A autenticidade do presente expediente pode ser confirmada através de consulta ao
site https:/lpje.trt7.jus. brlpjekz/validacao, digitando o número do documento que se
encontrâ ao seu final.
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PODERJUDTCTÁRrO

JUSTIÇA DO TMBALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7" REGIÃO
UNICA VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO DO NORTE
ACPCiv 01 03400-97,2007.5.07.0023
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO
RÉu: InST. INSTITUTO DE ADIVIINISTRACAO soCIAL E EMPREGo E oUTROS
(6)

Pelo presente EDITAL, ficam as partes do presente feito. bem
como TODOS OS |NTERESSADOSiSUtsST|TUÍOOS QUe PREENCHAM AS COND|çÔES DÊ
BENEFICIÁRIOS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL relativo à presente AçÃO CtVtL
PÚBLlCA, processo
0103400-97.2007.5.O7.0023, interposta pelo MINISTÉRO
PUBLICO DO TMBALHO em fase de IASE - INSTITUTO DE ADMINISTRAçÃO SOCIAL E
EMPREGO, MTLEYNE SALES DA!4DE MENEZES, FRANCTSCO JATRON DE OLTVETRA,
MUNTCíP|O DE TABULETRO DO NORTE, ADATLMA ptNTO MELO e JOSÉ MARCONDES
MOREIRA, notificados para tomar ciência da DECISÃO, cujo teor segue abaixo, bem
como, da lista de substituÍdos apresentado pelo l\/lNlSTÉRIo PUBLICO Do TRABALHo MPT em que não foi possívei identificar o CPF, pa!-a que possam comparecer à Vara do
Trabalho de Limoeiro do Norte e forneçam seus dados de identificação (RG/CPF) e
comprovação de ser beneficiário da presente ação.
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PODERJUDTeÁRrO

JUST|çA DO TRABALHO
VARA DOTMBALHO DE LIMOEIRO DO NORTE

Ata de

J

u

lgamento do Processo

no 01 03400-97 .2007 .5.07 .0A23

do mês de janeiro de dois rnil e nove, nesta cidade
de Limoeiro do Norte - CE, às 1 t h:'1 7min, estando aberta a audiência da Vara do
Trabalho desta cidade, na Rua Cândido Olímpio de Freitas, 1655, com a presença do
Exmo. Sr. Juiz do Trabalho, Dr. SINÉZ|O BERNARDO DE OLIVEIM, foram, por ordem do
Sr. Juiz Ttular, apregsados os litigantes: MINISTÉR|O PÚBLICO DO TMBALHO,
reclamante, e |ASE - INSTITUTO DE ADMINISTRAçÃO SOCIAL E EMPREGO e OUTROS,
A.os sete dias

reclamados.
Ausentes as partes.
A seguir, foi proferida a seguinte SENTENÇA:

Vistos etc.
pJê
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MINtSTÉRtO PÚBltco DO TRABALHO ajuizou
presente
reclamação trabalhisra em face do IASE - INSTITUTO DE ADMINISTMçÃO SOCIAL E
EMPREGO, MILEYNE SÂLES DAVI DE MENEZES, ADAILMA PINTÕ MELO, FRÂNCISCO
JAIRON DE OLIVEIM e MIJNICÍP|O DE TABULEIRO DO NORTE, com os seguintes
fundamentos: Inicialmente, afirma, e comprova que instaurou vários procedimentos
administrativos para apurar denúncias de contratação de servidores sem concurso
público oelos Municipios Cearenses, tanto na forma direta, sob a denominação de
"temporários", quanto na forma indireta, por meio de falsas cooperativas e/ou falsas
OSCIP's (Organização da Sociedade Civil de lnteresse Público); nos referidos
procedimentos restou evidenciada a contratação, por parte do Município reclamado,
de servidores públicos sem concurso público por meio de uma OSCIP, denominada
IASE - Instituto de Administração Social e Emprego, cujos fundadores, igualmente,
reclamados, são também fundadores de outras falsas OSCIPs que indica.
Garante que: o IASE foi "com o objetivo de intermediar mão-deobra com entes púbiicos, utilizando da qualidade fcrmai de OSC!P"; o Município
reclamado firmou com o IASE sete termos de parceria com base nos quais, num
período de quatro meses, lhe repassou R$ 1.017.466,85; "os termos de parceria
existiram apenas no plano formal. Na prática, a função do IASE era apenas
operacionalizar o pagamento dos trabaihadores contratados sem concurso público
pelo Município reclamado, em troca de taxa de administração"; "boa parte dos
trabalhadores que prestâvam serviços ao Município-réu, através do IASE, já
trabalhavam antes no Município, como "servidores temporários", "prestadores de
serviços" ou "contratados"; "No caso em exame, a intermêdiação de mão-de-obra, além
de constituir burla à regra do concurso público, resultou em supressão dos direitos
trabalhistas, pois o IASE não assinou a CTPS dos trabalhadores que prestaram ao
Município por seu intermédio, alegando tratar-se de trabalhadores "autônomos" ou
"voiuntários". Além de não assinar a carteira, o ÍASE deixou de pagar o 13' salárío
proporcional e as férias proporcionais, acrescidas de um terço. Outrossim, deixou de
depositar o FGTS e de recolher as contribuições previdenciárias (parte do empregado e
parte do empregadoí'.

Após narrar a forma como agem as falsas OSCIP, indicar as
diferenças existentes entre estas e as verdadeiras, e mostrar, à luz do direito, as
violações constitucionais e legais praticadas pelos requeridos, pede que a presente
ação seja julgada procedente, com o deferimento dos seguintes pedidos:

a) declaração da existência de intermediação ilegal de mão-deobra entre os trabalhadores relacionados nos autos e o Município de Tabuleiro do
Norte, através do IASE - lnstituto de Administração Social e Emprego, nos termos da
Súmula 331 do TST;
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b)

reconhecimento de vínculo empregatício direto com o
Município de Tabuleiro do Norte, seguido de declaração de nulidade dos respectivos
contratos de trabalho, nos termos da Súmula 363 do

TST;

c) condenação do Município de Tabuleiro do Norte na obrigação
de registrar os contratos de trabalho nas CPTS' s dos trabalhadores e recolher o FGTS

do período laboral, com emissão do CAGED e das respectivas GFIP's;

d) condenação do IASE e de seus dirigentes, solidariamente, na
obrigação de indenizar os trabalhadores contratados para prestar serviços perante o
lvlu n icípio-réu, pagando-lhes os valores correspondentes às verbas não inseridas na
Súmula 363 do TST (13" salário, férias acrescidas de um terço, PIS e segurodesemprego);

e) Sucessivamente, caso não seja reconhecida a ilegalidade na

intermediação de mão-de-obra, com formação de vínculo diretamente com o
lvlunicípio, íequer que seja reconhecido o vínculo empregatício com o réu IASE lnstituto de Administração Social e Emprego, condenando-o, como devedor principal,
seus dirigentes como devedores solidários e o Município de Tabuleiro do Norte como
devedor subsidiário, nas seguintes obrigações, referente aos trabalhadores que lhe
prestaram serviçcs junto ac Municípic de Tabuleiro do Norte:
) registrar os contratos de trabalho nas CPTS' s
dos trabalhadores e recolher o FGTS do período laboral, acrescido de 400Á,
com emissão do CAGED e das respecti\1as GFIP's;
e-1

e-2) pagar as verbas rescisórias devidas aos
trabalhadores: aviso prévio, 13" salário proporcional, férias proporcionais,
acrescidas de um terço, multa do arÍ. 477 da CL T e indenização
correspondente ao PlS, que os trabalhadores deixaram de receber.

f)

condenação

do

IASE

e de seus

dirigentes,

solidariamente, nas seguintes obrigaÇões:
f.1) abster-se de celebrar novos termos de parceria
com quaisquer entes públicos que tenham por objeto a intermediação de
mão-de-obra, em afronta ao art.37, inciso ll, da Carta Magna;
f.2) abster-se de dissimular relação de emprego por
meio de falsos contratos de prestação de serviços autônomos ou de
qualquer outro meio fraudulento para sonegar direitos trabalhistas;

PJê
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f.3. registrar os contratos de trabalho e assinar as
CPTS' s de todos os trabalhadores contratados para prestar serviÇos
subordinados, pagando-lhes as verbas previstas na legisiação trabaihista;

f.3) pagamento de indenizaÇão por danos morais
coletivos, no valor de

R$

1.000.000,00;

f.4)

pagamento

de astreintes, no valor

de

R$10.000,00 por trabalhador prejudicado, no caso de descumprimento
das obrigações constantes das alíneas "f.l", "f.2" e "f.3".
Rejeitada a primeira proposta de conciiiação.
O Município de Tabuleiro do Norte apresentou contestação, nos
termos da petição de fls. 33/39, alegando, em resumo, que: as acusações feitas ao
Mi.rnicípio e ao |ASE "são completamente infundadas": o IASE é uma OSCIP regulada
pela LEI N" 9.790/90; não há, na inicial, elementos que embasem as alegações do MPT;

"concluir que o tal termo tem como escopo burlar a regra constitucional do concurso
público, contratando mão de obra terceirizada não encontra guarida em fundamento
algum, seja ele fático ou de direito"; "a cantratação de pessoai pela OSCIP para
consecução dos objetivos do Termo de Parceria é perfeitamente legal. Destarte, não há
qualquer irregularidade na contratação de pessoal pelo IASE"; "em momento algum
houve qualquer atividade que contrariasse os princípios norteadores da atividade da
Administração Pública"; "não há na inicial qualquer prova de ato jlegal. ilegítimo ou anti
econômico por parte do Município em questão"; 'não existe qualquer atividade de
intermediação ilegal de mão-de-obra entre os trabalhadores relacionados nos autos e
o Município de Tabuleiro do Norte"; o disposto na Súmula 331, do TST, não se aplica ao
caso concreto: o pedido de pagamento de verbas como 130 salário e férias contraria o
disposto na Súmula 363, do TST. Com base nessas alegações e no quê mais consta da
inicial, pede que a ação seja julgada improcedente.
Os demais reclamados: IASE - INSTITUTO DE ADMINISTMçÃO
SOCIAL E EMFREGO, MILEYNE SALES DAVI DE MENEZES, ADAILMA PINTO MELQ C
FRANCISCO JAIRON DE OLIVEIRA, em petição única (fls. 54159), repetiram, quase
literalmente, a contestação do Município de Tabuleiro do Norte, sem acrescentar
qualquer fato diferente e sem documentos.
Por meio da petição de fls. 60, o MPT requereu a juntada dos
documentos de fls.61/355, sobre os quais os reclamados não se pronunciaram, apesar
de lhes ter sido assinado prazo para este fim.
As reclamadas Mileyne Sales Davi de Menezes e Adailma Pinto
Melo não compareceram à última sessão de audiência, segundo o preposto do IASE
pJê
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por se encontrarem doentes. Foi-lhes assinado prazo de 48 horas para apresentarem
atestado medico (fls. 399), o que não ocorreu.

Dispensados

os depoimentos

pessoais das partes, que

declinaram da produção de outras provas.
Encerrada a instrução processua
RazÕes

l.

finais remissivas.

Rejeitada a última proposta de conciliação.
Autos conclusos para iulgamento.
É

o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme consta do relatório supra, o Município de Tabuleiro
do Norte âpresentou contestação, que os demais reclamados se limitaram a repeti-las,
quase literalmente.

Assim, as alegações de todos os reclamados, podem ser
resumidas desta forma, como, aliás, consta do relatório: as acusações feitas ao
Município e ao lASE "são completamente infundadas"; o IASE é uma OSCIP regulada
pela LEI No 9.790190; não há, na inicial, elementos que embasem as alegações do MPT;
"concluir que o tal termo tem como escopo burlar a regra constitucional do concurso
público, contratando mão de obra terceirizada não encontra guarida em fundamento
algum, seja ele fático ou de direito"; "a contratação de pessoal pela OSCIP para
consecução dos objetivos do Termo de Parceria é perfeitamente legal. Destarte, não há
qualquer irregularidade na contratação de pessoal pelo IASE"; "em momento algum
houve qualquer atividade que contrariasse os princípios norteadores da atividade da
Administração Pública"; "não há na inicial qualquer prova de ato i
mo ou antieconômico por parte do Munlcípio em questão"; 'não existe qualquer atividade de
intermediação ilegal de mão-de-obra entre os trabalhadores relacionados nos autos e
o Município de Tabuleiro do Norte"; o disposto na Súmula 331, do TST, não se aplica ao
caso concreto; o pedido de pagamento de verbas como 13o salário e férias contraria o
disposto na Súmula 363, do TST.
Como se vê, os reclamados se limitam a apresentar argumentos

desprovidos de quaisquer elementos, documentos ou provas que infirmem as
alegações autorais.

pJê

essinato etetron

icâ

mente poír FRÂNclscA LUCIENE PINHEIRo AVEUNo

-

Juntado em 09/05/2 o22 11i52111

- à778cc1

Fls.r 7

Não se nega o fato de que "a contratação de pessoal pela OSCIP
para consecução dos objetivos do Termo de Parceria é perfeitamente legal", como

afirmam os reclamados. No entanto, conforme destaca

o

Ministerlo Público do

Trabalho,

"...existem, no plano fático, visíveis diferenças entre as
verdadeiras e as falsas OSCIP's, dentre as quais se destacam: a) as
verdadeiras tem por objetivo o desenvolvimento de atividades de cunho
social; as falsas tem por objetivo intermediar repasses de verbas entre os
entes públicos e os respectivos destinatários, em troca de uma parte dos
valores repassados; b) as verdadeiras elaboram e executam planos de
trabalho reais; as falsas encomendam planos de trabalho fictícios (modelo
padrão); c) as verdadeiras detém os meios de produção dos serviços que

prestam; as falsas são meras intermediadoras de mão-de-obra; d) as
verdadeiras, quando utilizam mão-de-obra subordinada, assegura aos
trabalhadores os direitos previstos na legislação trabalhistas; as falsas
utilizam-se de falsos contratos de prestação de serviços ou falso termos de
adesão a trabalho voluntário, para descaracterizar a relação de 'emprego

existente. em desrespeito ao princípio da primazia da realidade; e) as
verdadeiras têm existência própria; as faisas somente existem em razão dos
recursos repassados pelos parceiros público; f) as verdadeiras são
constituídas de pessoas abnegadas, que com muitas dificuldades iniciam
pequenos projetos sociais e ao longo dos anos vão conquistando espaços e
atraindo adeptos e colaboradores; as falsas são constituídas, geralrnente, por
pessoas ligadas a falsas cooperativas ou a gestores públicos (assessorias
jurídicas, contábeis e orçamentárias, dentre outras), razão pela qual logo
conseguem termos de parcerias milionários".
Os documentos carreados aos autos comprovam a assertiva do
promovente, no sentido de que:

"No caso em exame, o desvirtuamento do instituto da
OSCIP é patente, pois o IASE nunca desenvolveu atividades de interesse
social. Os planos de trabalho são todos fictícios, confeccionados com o
objetivo de cumprir, formalmente, o que está na lei, porém na prática, nada
foi executado. Todo o processo de recrutamento de pessoal foi feito pelos
municípios, por indicação política, ou dentre os que já prestavam serviços ao
Município antes. ("temporários" e "cooperados"). Os gestores dos municípios
e seus assessores fiscalizam e controlam a execução dos serviços prestados
pelos trabalhadores. O IASE funcionou como mero repassador de salários
para os trabalhadores, que sequer conhecem os representantes das referidas
entidades. Os direitos decorrentes da relação de emprego existente no plano
pJâ
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da realidade foram negados, pois os trabalhadores sempre foram chamados
de "autônomos" ou "voluntá rios".
Ressaite-se que, como se assinalou alhures, os demandados não

apresentaram nenhuma prova contrária ás asserções do demandante, provavelmente,

até por que tais provas seriam impossíveis, posto que inexistentes. Aliás, os
reclamados sequer se manifestaram sobre os documentos apresentados pelo
reclamante, compostos, basicamente, de comprovantes de repasses de recursos para o
IASE, além de cópias de inúmeros autos de infraÇão lavrados pela Superintendência
Regional do Trabalho, em virtude da constatação, in loco, de que "A relação de trabalho
entre a empresa fiscalizada e os trabalhadores por ela contratados caracteriza-se pela
existência de vínculc empregatícío, relação de emprego, e não de prestação autônoma
de serviços", posto que presentes todos os elementos ca ra cteriza dores da relação de
emprego, previstos no art. 3o, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Em caso semelhante, este julgador, inclusive transcrevendo
trecho de sentença da lavra do Dr. Carlos Alberto Rebonato, assim se pronunciou:

"No caso em tela é incontestável que o procedimento

adotado pelos requeridos

e por seus representantes legais vem se

constituindo verdadeira intermediação ilegal cie mão-de-obra, com patente
fraude aos direitos dos trabalhadores, que são denominados de
"autônomoí, além de caracterizada afronta ao disposto no art.37, inciso ll da
Constituição Federal de 1988.
Facilmente se constata que as OSCIP's vêm sendo
utilizadas como mecanismo para subtrair direitos dos trabalhadores
emprêgados, e suprimir obrigações do empregador, posto que aqueles vêm
laborando com subordinação jurídica, continuidade, pessoalidade,
onerosidade (CLT, art, 3o), em atividade essenciais à finalidade dos entes
públicos, vindo as OSCIP's atuando como verdadeira empresa prestadora de
serviços, sem que sejam assegurados aos trabalhadores as garantias
constitucionais, legais e normativas, tais como regístro do contrato de
trabalho, piso salarial, férias, 't3' salário, entre outras.
Não há como negar a responsabilidade pelos direitos
trabalhistas, por parte daqueles que estão comercializando a força de
trabalho alheia, transgredindo e fazendo letra morta de um século de
conquistas sociais, destinadas a tornar o trabalho e a vida menos injustos e
indignos.
Convém salientar que os termos de parceria firmados
entre as OSCIP's e o município requerido podem ser considerados válidos.
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Porém devem ser desconsiderados os planos de trabalho nos quais 5e
embasaram os referidos termos, bem como os contratos de prestação de
serviços assinados pelos trabalhadores, por serem meros documentos
confeccionados para buriar da legislação trabalhistê e a exigência
constitucional do concurso público.
A previsão legal de tais termos de parceria não impede

a

relação de emprego, mormeílte presente Ús
elementos carasterizados do liame de natureza empregatícia, indicados no
art.3', dâ CLT.

que seja reconhecida

Orâ, todas as relações jurídicas de trabalho submeternse ao princípio da primazia da realidade material sobre a verdade formal, "em
razão do qual a reiação objetiva erridenciada pelos fatos define a verdadeira
relação jurídica estipulada pelos contratantes, ainda que sob capa simuiada,

não correspondente à realidade" (seguindo os ensinamentos de Arnaido
Süssekind, ern lnstituições de Direito do Trabalho. Vol. 1, 15" edição. Ltr. p.
136).

No caso presente, a verdade formal é a da exiícência
cie uma OSCIP. e a realidêde mare!'iai apres€nta uma empresê forneceCora
de mão-de-obra e a existência de vínculo de emprego êntre os tomadores de
serviço e os denominados autônomot com o agravante de que os conffatos
de trabalho se encontram eivados de nulidade, tendo em vista se tratar o
tomador dÊ ente púbtieo, sujêito à regra do ínciso ii, do art" 37 da
Constituição Federal.
Ressalto que não há dúvida, por outro lado, que as
osclP's estão amparado em nosso sistema constitucional, e se constituem
instituições de grande valor nas sociêdades modernas. Porém isso não
significa que possam ser utilizadas com fins espúrios para redução do custo
dos entes públicos na contratação de trabalho subordinado.

organização cia sociedade de interesse público
(osclP), instituída peta Lei n" 9.790199 tem por objetivo fomentar a parceria
entre os entes públicos e as entidades sem fins Iucrativos, para
desenvolvimento de ações de interesse social. As OSCIP's são ONGS de
natureza especi-'! e, cornc têis, êlern de sua natureza beneficente, devem
atender os princípios da administração pública (legalidade. pessoalidade,
eficiência, moralidade e publicidade). As osclPS não podem ser parasitas de
entes públicos. Ao contrário, devem ter existência própria e desenvolver suas
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atividades sociais, de forma autônoma, utilizando-se meios de produção
próprios. A não observância dessas características enseja fraude à lei,
devendo a OSCIP ser considerada mera intermediadora de mão-de-obra.
lnexiste, no ordenamento jurídico brasileiro, qualquer
autorização para gue as OSCIP's exerçam a atividade empresarial de
fornecimento de mão-de-obra.

O Enunciado

no 331 do C. TST estabelece que a
contratação de trabalhadores por interposta empresa é ilegal, ressalvando as
hipóteses de trabalho temporário (Lei 6019174), de serviços de vigilância (Lei
7102/83), de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados
ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e
a subordinação direta.

O

procedimento das OSCIP's requeridas, ao
fornecerem mão-de-obra ao ente público, como intermediadora, não
encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, merecendo ser combatido.
Destaque-se, por outro lado, os serviços de educação,
saúde e assistêncÍa soc[al constituem atívÍdade-firn dos entes públicos
tomador de serviços, não sendo possível a contratação da mão-de-obra
necessária à execução de sua atividade-fim através de interposta pessoa, sob
pena de ofensa a norma constitucional que exige concurso para contratação
de servidores públicos.
Ressalte-se que a fraude consistente na contratação
de trabalhadores nos moldes do art. 3o, da CLT, por intermediação das OSCIPrés, traz, ainda, prejuízo previdenciário aos trabalhadores assim contratadot
e lesa o INSS, tendo em conta que há também burla no pagamento das

contribuições parafiscais.

Os trabalhadores admitidos por meio das OSICP's
requeridas estão sendo compelidos a contribuir ao sistema de previdência
social vigente, na qualidade de "autÔnomo" e, por conseguinte, deixam de
fazer jus a benefícios assegurados ao trabalhador com vínculo de emprego,
como o salário-família, o salá rio-maternidade e o auxílio-acidente (Lei 8.2"13
/91 e arts. 79,91 e 138 do Decreto 611192). Os trabalhadores pais, â
trabalhadora grávida e o trabalhador acidentado estarão, portanto,
desprotegidos, se contratados nos moldes em que se tem verificado.

Do exposto concluo quê estão sendo violados
direitos constitucionais individuais dos trabalhadores previstos nos arts.

pJê

essinaao etetronicâmente poí: FRANC|5CA LUCIENE PINHEIRo ÂvELlNo -Juntãdo emr (»,/05/20221115211

-

anaÍc1

os

50. e

Fls-

7o, incisos l,

11

ll, lll, V, Vl, Ul, Vlll, lX, Xll, XV, XVl, XUll, XlX, )C(lll, )Offl e )C0llll.

todos da Carta Magna de 1988.

Tarnbem estão sendo inobservados os direitos
sindicais (CF, art. Bo) dos trabalhadores em questão, que na qualidade de
"autônomos" têm obstada a possibilidade de associação à entidade sindical
representativa da categoria.

o INSS e o FGTS,

O mecanismo sob questão também vem prejudicando
desprestigiando, dessa forma, tais institutos sociais.

o

ente público Reclamado esta burlando ao
côncursô público, consagrado no ârt.37, ineiso il da Carta Magna vigente.

Já

tendo em vista que deveria proceder à contratação direta dos trabalhadores
para prestação dos serviços que ora são realizados pêlos "terceirizados", por
se tratar de atividade justiflcadora de sua própria existência.

A responsabilidade solidária dos presidentes OSCIP's
requeridas

Não há duvida que as pessoas jurídicas têm
personalidade jurídica própria, distinta da dos seus só€ios, em casos
excepcionais. Porém, em certos casos os desmandos administrativos dos

sócios e a burla à lei, autorizam qiie os dirigentes de fato e de direito
respondam ilimitadamente, e até permite que se desconsidere a pessoa
jurídlca, autorizando a prática de atos constritivos e executórios sobre o
patrimônio dos beneficiários da fraude.
Tais princípios estão no artigo 28, §§ 2o a 5o, do Código
de Defesa do consumidor, que adotando a doutrina da disregard of legal
enfify, estatui que havendo abuso de direito, violação legal ou do contrato
sociâ1, fãlência, insolvência ou ence!"!-amento das atividades da pessoa

jurídica de direito privado em virtude da má administraÇão, o l. Magistrado
poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade'
Como explica o Prof. Wormser, "quando o conceito de
pessoa juríciica (corporate entity) se empre?a para defrauciar credores,
subtrair-se a uma obrígaçãa existente, para desviar a aplicação de uma lei,
para constituir ou conservar um monopólio ou para proteger velhacos e
delinqúentes, os tribunais poderão prescindir da personalidade da jurídica e
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considerar que a sociedade é um €oniunto de homens que participâm
ativamente de tais atos e farão justiça enffe as pessoas reai§' (apud' Rubens
Requião, /n Aspectos Modernos do Direito Comercial, Ed. Saraiva)

Com isso, evidênciada a prática de atos violadores da
lei pela prática de ações lesivas ao ordenamento jurídico laboral e ac
patrimônio dos trabalhadores, faz-se necessária sua responsabilização
conjunta, sob pena de se redundar êm grave ii-rjustiça e irreparável preji:ízo.

Também, há fortes indícios de que os requeridos ao
cometerem as fraudes e ilegalidades noticiadas nestes âutos, EXCEDENDO
MANiFESTAMENTE OS LIM}TEs E OS FINS ECONÔM]COS E SOCIAIS DE SUA
ATIVIDADE EMPRESARIAL, e, por tal conduta, atraíram a incidência da regra
contida nos artigos 187 e 927 do Novo Código Civil, que estabelecem:

"Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um
direito que, ao exercê-io, excede manifesiamente os limites impostos pelo
seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e

187),

causar danc a autrem, fica abrigado a repará'lo'

Além disso, devem responder solidariamente pelas
obrigações sociais não adimplidas pela sociedade, pÔr força do que
estabelece o art. 990 do novo Diploma Civil, verbis,

Art. gg0. Todos as sócios respondem solidária

e

ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído da benefício de ordem,
previsto no art. 1 .A24, aquele que contratou pela sociedade.

Em suma, os fatos acima relatados, aliados aos documentos que
instruem o pedido, evidenciam que os requeridos vêm praticando atos lesivos à ordem
jurídica, especialmente à legislação trabalhista e à ConstituiÇão Federal (4rt.37, inciso
ll)...". (Negritos inovados).

Diante de todo o exposto que, com as necessárias modificações,
se aplica inteiramente êc caso concretc, e cio rnais que cics autcs ccnsta, não há como
se deixar de reconhecer que tais trabalhadores eram empregados e não autônomos'
Resta, porém, decidir com quem será reconhecida a relação empregatÍcia: se com o
Município de Tabuleiro do Norte ou com o IASE, posto que a inicial traz, inicialmente,
pedido de reconhecimento do vínculo com o Município e, sucessivamente, com o IASE,
na hipótese de rejeição do primeiro pedido.
pJ€i
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o mais correto e, talvez até mais
justo, do ponto de vista do trabalhador, seria o reconhecimento da relação de
Entende este iulgador que

êmprego com o íASE. Há, porém, dificuldade de se eleger esta hipótese, tendo em vista
que parte desses trabalhadores, como o próprio autor afirma, antes de passarem a
receber remuneração através do IASE, já prestavam serviços para o Município de
Tabuleiro do Norte, igualmente, com todas as características de empregados.
Ademais, mesmo ciepois da contratação cia intermeciiadora cie
mão-de-obra, tanto os trabalhadores já existentes quanto os novos continuaram
subordinados ao dito Município, conforme previsão contida no art. 30 da Lei Municipal
no 797, de 04.04.2005 (fls. 93/94).

Posto isto, tem-se por procedentes os pedido contidos nas
alíneas "a" a "d" e, conseqüentemente, os contidos na alínea "f', todos, do item lll da
petição inicial, de fls. 04/05, a saber:
a) declaração da existência de intermediação ilegal de mão-deobra entre os trabalhadores relacionados nos autos e o MunicÍpio de Tabuleiro do
Norte, através do IASE - lnstituto de Administração Social e Emprego, nos termos da
Súmula 331 do TST;

b) reconhecimento de vínculo empregatício direto com

o

Município de Tabuleiro do Norte, seguido de declaração de nulidade dos respectivos
contratos de trabalho, nos termos da Súmula 363 do TST;
c) condenação do Município de Tabuleiro do Norte na obrigação
de registrar os contratos de trabalho nas CPTS' S dos trabalhadores e recolher o FGTS
do período laboral, com emissão do CAGED e das respectivas GFIP's;

d) condenação do IASE e de seus dirigentes, solidariamente, na
obrigação de indenizar os trabalhadores contratados para prestar serviços perante o
Município-réu, pagando-lhes os valores correspondentes às verbas não inseridas na
súmula 363 do TST (13. salário, férias acrescidas de um terço. Pls e segurocjesemprego);

f)

condenaÇão

do

IA'SE

e de seus

dirigentes,

solidariamente, nas seguintes obrigações:
f.1) abster-se de celebrar novos termos de parceria
com quaisquer entes públicos que tenham por objeto a intermediação de
mão-de-obra, em afronta aa art.37, inciso ll, da Carta Magna;
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f.2) abster-se de dissimular relação de emprego por
meio de falsos contratos de prestação de serviços autônomos ou de
qualquer outro meio fraudulento para sonegar direitos trabalhistas;

f.3) pagamento de indenização por danos morais
coletivos, no valor de R$1.000.000,00;

f.4) pagamento de astreintes, no valor

de

R$10.000,00 por trabalhador prejudicado, no caso de descumprimento
das obrigações constantes das alíneas "f.l", "f.2" e "f.3".
A vista de todo o exposto e do mais que dos autos consta, julgo
procedente a presente ação Civil Pública, nos termos da seguinte
CONCLUSÃOr

Posto isto, decíde o Juiz do Trabalho Titular da Vara do Trabalho
de Limoeiro do Norte, julgar procedente, em parte, a presente ação civil pública,
ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, para o fim de:

a) declarar a existência de intermediação ilegal de
mão-de-obra entre os trabalhadores relacionados nos autos e o Município
de Tabuleiro do Norte, através do IASE - lnstituto de Administração Social
e Emprego, nos termos da Súmula 331 do TST;

b) reconhecer o vínculo empregaiício direto dos
trabalhadores com o M unicípio de Tabuleiro do Norte, declarando, porém,
nulos os contratos de trabalho, nos termos do art. 37, ll, da Constituição
Federal;
c) condenar o Município de Tabuleiro do Norte na

obrigação de registrar os contratos de trabalho nas CPTS' s dos trabalhadores e
recolher o

FGTS

do período laboral, com emissão do CAGED e das respectivas GFIP'

s;

d) condenar o IASE e de seus dirigentes, solidaÍiamente,
na obrigação de indenizar os trabalhadores contratados para prestar serviços perante
o Município-réu, pagando-lhes os valores correspondentes às verbas não inseridas na
Súmula 363 do TST (13' salário, férias acrescidas de um terço, PIS e segurodesemprego);

f)

condenar

o

IASE

solidariamênte, nas seguintes obrigações:

pJê

rcsinaOo etetronicêmenre poíi FI{ANCISC} LUCIENE PtNHEtRoAvELlNo - luntàdo em: 09/05/ 2022 11'-52i11 - a77acc'l

e de seus dirigentes,

Fls r 15

f.1) abster-se de celebrar novos termos de parceria
com quaisquer entes públicos que tenham por objeto a intermediação de
mão-de-obra, em afronta ao art.37, inciso ll, da Carta Magna;
f.2) abster-se de dissimular relação de emprego por
meio de falsos contratos de prestação de serviços autônomos ou de
qualquer outro meio fraudulento para sonegar direitos trabalhistas;

f.3) pagamento de indenização por danos morais
coletivos, no valor de R$1.000.000,00;

f.4) pagamento de astreintes, no valor

de

R$10.000,00 por trabalhador prejudicado, no caso de descumprimento
das obrigações constantes das alíneas "f.l", "f.2" e "f.3".

Sem honorários advocatícios.

Sobre

a

condenação incidem juros

e

correção

monetária (Enunciado n" 200/T.S.T.).
São os reclamados responsáveis pelos ciescontos
previdenciários e fiscais, onde couberem, tudo, na forma da lei.
Custas no valor de R$ 87.541,06, calculadas sobre o
vaior de R$ 1.000.000,00, atritluído à causa, pelos reclamados.

lntimações e notificações necessárias.
E, para constar, eu, Sinézio Bernardo

de Oliveira,
iavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pela Diretora de
Secretaria.

5inézio Bernardo de Oliveira
Juiz do Trabalho

Jamille lpiranga de Lima

Diretora de Secretaria
LrsTA po(s) suBSnTUÍpos:

Seq.-NOME-CPF:
5. ADILA MARIA DE ALMEIDA DIAS

?
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6. ADNI RIBEIRO CHAVES ?
7. ALAMUKARIO DIOGENES BESSA ?
B. ALDACIR HONORID DE SOUZA ?

9. ALIANDRA VIANA DA COSTA

?

17. ANTONIA ALISANDRA PINHEIRO

20. ANTONIA DE SOUSA SANTOS

?

?

21. ANTONIA 5IMÃO DE OLIVEIRA ?
29^

ANTONIO GIOVAN GOMES

?

31. ANTONIOJUNIO DE OLIVE]RA DA COSTA ?
35. APARECIDA MADRUGADA DE LIMA?

42. BENEDITA BARBOSA LIMA

?

46. BENICIO SOUSA DE OLIVEIRA
53. CASSIO RODRIGUES MAIS

?

?

55. CESiMA.R [4ARTiNS SEN]A ?
56. CIBELE KATILUCIA SANTOS DE SOU ?
57. C}NTHYA LIMA SILVA

?

59. CLAUDEMIR BARBOSA DA SILVA

?

63. CLEDISON CARLOS MAIA ?
74. EDEVAL DOS SANTOS

?

92. FRANCISCO CLAUDEMIR DE ALMEIDA OLIVEIRA

94. FERNANDA THAIS DUARTE

?

96. FRANCINES DELFINO FERREIRA?

99. FRANCINILTO ALVES DA SILVA

?

101. FRANCISCA BRIGIDA DA SILVA
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104. FRANCISCA FREIRE DE OLIVEIRA ?
114. FRANC]SCO BARBOSA RODRIGUES

?

124. FRANCISCO EDILSON DE OLIVEIRA

?

126. FRANCISCO ERISBERTO

?

152. FRANSRENO GADELHA CHAVES ?
153. GELSINEIDE MAIA DE SOUZA

?

155. GERFEYSON iviIRANDA ALVES MAIA
157. GESIFRAN GUEDES DA SILVA
1

91

.

jOSE ROBERTO DA COSTA

?

?

?

195. JOSE WANDERLEY CHAVES ?
196. JOSE Z|TO PINTO

?

197. JOSEFA GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA ?
198. ]OSELTTO RODRIGUES LIMA?

202. LEILA CARLA IVACIEL DE SOUZA

?

205. LEIVANYR MOREIRA DE ANDRADE
21

5, LUCIANA MAGALHAES PEIXOTO

?

?

232. MARIA BEYSA FREIRE DE LIN4A?
234. MARIA CELIA RODRIGUES

?

238. MARIA DA SAUDE PEREIRA?
239. MARIA DALVANIR LIMA MAIA
242. IIARIA DE FATÍMA

?

FJIAÍA ?

246. MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA?
259. MARIA GILZA DA SILVA DE LIMA

?

260. MARIA GIZEUDA FAHEIMA MOREIRA
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261. MARIA GOMES DE LIMA NORONHA

?

287. MARIA VALDENIZIA DIAS DE ARAUJO
290. MARIA ZILIV]AR DA SILVA

?

?

291. MARIANOJOSE DE FREITAS?
296. MERILENE MOREIRA DA SILVA

?

3OO. NALDO DE FREITAS MALVEIRA?

301. NATALIA R'..JFINO DA SILVA
307. ODIRLEI LIMA CASTRO

?

?

3.19. POLIANNY LIMA DE I\4ELO

332. RAIMUNDO RODRIGUES

?

?

338. ROGERIO MACIEL DE LIMA

?

341, RÕZALHA DÔMINGOS SÔUZA?
352. VALDENIZAJOSINA DO AMARAL ?
355. VENJICIUS SOUSA DÉ OLIVEIRA
358. VITOR ANGELO DE OLIVEIRA

?

?

A parte poderá acessar o processo através do site https://pje.
trtTjus.br/primeirograu através da opção Consultas ao andamento processual
LIMOEIRo DO NORTE/CE, 09 de maio de2022.

FRANCISCA LUCIENE PINHEIRO AVELINO

Assessor
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