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PROCESSO:  0001375-30.2012.5.15.0048
RECLAMANTE: Ministério Público do Trabalho - Procuradoria Regional do 
Trabalho da 15ª em Araraquara
RECLAMADO:   Usina Ipiranga de Açúcar e Álcool S.A. e União Federal

Vistos, etc...

Submetido o feito a julgamento este Juízo proferiu a seguinte

S E N T E N Ç A

I- RELATÓRIO
Ministério Público do Trabalho - Procuradoria Regional do Trabalho

da 15ª em Araraquara  propôs   a   presente   ação   trabalhista em  face   de
Usina Ipiranga de Açúcar e Álcool S.A. e União Federal insurgindo-se contra a
concessão de selo de Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de
Trabalho na Cana-de-Açucar.   Fez os pedidos e requerimentos de f. 47/49. Deu
à causa o valor de R$ 50.000,00.

Juntou procuração e documentos.  
A   UNIÃO   apresentou   manifestações às fls. 619/621 informando

sobre a perda de objeto.
Encerrada a instrução processual.
É relatório.

II- FUNDAMENTAÇÃO

PERDA DE OBJETO / COMPETÊNCIA
O processo comporta julgamento no estado em que se encontra.
Demonstrou a UNIÃO que a concessão dos selos pela Comissão

Nacional de Diálogo e Avaliação do Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as
Condições de Trabalho na Cana de Açucar, coordenada pela Secretaria-Geral da
Presidência da República, deixou de vigorar  em abril/2013 e não foi objeto de
renovação.

A  lista  de  empresas  agraciadas  com o  referido  selo,  nos  termos
divulgados na internet, é expresso  quanto à validade até 30/04/2013

Logo, os pedidos que são objeto dos itens “a” e “b” de fls. 47 da
inicial são extintos sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, IV do Cpc.

Por  outro  lado,  o  termo  de  compromisso  envolveu  questões
trabalhistas e, a despeito disso, foi implementado sem que se ouvissem todos os
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órgãos relacionados à defesa de direitos laborais, dentre eles o Ministério  do
Trabalho  e  Ministério  Público  do  Trabalho,  razão  pela  qual  entendo  pela
competência desta Justiça Especializada para apreciar a questão relacionada ao
item “c” de fls. 47.

Sob tal  ótica,  há de se considerar  a  manifestação  da  UNIÃO no
último parágrafo de fls. 620, segundo a qual “mesmo que seja realizado um novo
compromisso...  levará  em consideração  o  entendimento  do  próprio  Ministério
Público do Trabalho”.

Desta feita, acolho o pedido de item “c” de fls. 47  para condenar a
UNIÃO a não conceder selos de responsabilidade social à  Usina Ipiranga de
Açúcar e Álcool S.A sem prévia fiscalização do Ministério do Trabalho e sem
prévia análise de processos judiciais findos e em andamento, sob pena de multa
diária  de  R$  50.000,00,  que  será  destinada  a  entidades  civis  de  finalidade
educativa  e  profissionalizante,  na  jurisdição  desta  Vara  do  Trabalho,
preferencialmente  na  cidade  de  Descalvado,  determinação  esta  também
amparada no Decreto 1.306/1994, em especial no artigo 6º, IV e VI.

III - DECISÃO
Ante   o   exposto,    declaro  extinto  sem resolução do mérito  o

pedido de cassação de selo de responsabilidade social, e julgo  PROCEDENTE
os  pedidos  formulados   por  Ministério  Público  do  Trabalho  -  Procuradoria
Regional  do Trabalho  da  15ª  em Araraquara  em face da  Usina Ipiranga de
Açúcar  e  Álcool  S.A.  e  União  Federal,     nos   termos  da  fundamentação
expendida,  que desta etapa dispositiva é parte integrante, para   condenar a
UNIÃO  a não conceder selos de responsabilidade social à  Usina Ipiranga de
Açúcar e Álcool S.A sem prévia fiscalização do Ministério do Trabalho e sem
prévia análise de processos judiciais findos e em andamento, sob pena de multa
diária de R$ 50.000,00.

Decorridos os prazos de recursos voluntários, subam os autos ao E.
TRT.

Custas  pelas  UNIÃO,  no  importe  de  R$  1.000,00  sobre  o  valor
arbitrado de R$ 50.000,00.

Ciência às partes.
Nada mais.    
Porto Ferreira, 10 de outubro de 2013.

ANA PAULA ALVARENGA MARTINS 
Juíza do Trabalho
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