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PROCESSO Nº 0020298-98.2012.5.20.0005

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

RÉU: UNIÃO FEDERAL

Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois  mil e treze, às doze horas e dez minutos,  estando
aberta à audiência  da  5ª  Vara do Trabalho de Aracaju/SE, na presença  do Exmo.   Sr. Dr.   Juiz do
Trabalho   , foram   por ordem   apregoados os litigantes: CARLOS JOÃO DE GOIS JUNIOR

, autor, e , réu. Partes ausentes.MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO UNIÃO   FEDERAL
Aberta a audiência. Em seguida  foi proferida a seguinte decisão:

 S E N T E N Ç A

I – RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO ajuizou  em face da AÇÃO CIVIL PÚBLICA UNIÃO
, conforme petição de ID 100309.FEDERAL

Indeferido o pedido de antecipação de tutela, nos termos da decisão de ID 112589.

Regularmente notificada, a União compareceu à audiência inaugural. Depois de recusada a 1ª proposta
conciliatória ofereceu resposta na forma de contestação escrita de ID 194799. Dispensado o interrogatório
das partes e a produção de prova testemunhal. Encerrada a instrução.

Razões finais reiterativas.

2ª proposta conciliatória recusada.

Autos conclusos para julgamento.

É O RELATÓRIO

 
II – FUNDAMENTAÇÃO

APLICAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 90/2011 – NORMA TÉCNICA 162/2012 -
COMPROMISSO NACIONAL PARA APERFEIÇOAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

Alega o Ministério Público do Trabalho, que com o objetivo previnir à prática de ilícitos e a facilitação da
atividade fiscalizatória do Estado foi editada a Instrução Normativa nº 90, de 28/04/2011, da Secretaria de
Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, que dispõe sobre o recrutamento de
trabalhadores urbanos e o seu transporte para localidade diversa de sua origem, sendo que a referida
Instrução Normativa, concretiza os princípios constitucionais do valor social trabalho e da dignidade da
pessoa humana.

Afirma, que apesar desta norma o Ministério do Trabalho e Emprego editou a Nota Técnica 162/2012,
onde estranhamente afasta a aplicação da IN 90/2011 às construtoras signatárias do Compromisso
Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Indústria da Construção, o que violaria os
princípios e regras fundantes do Estado Democrático de Direito insculpido na CRFB.

Aduz, ainda, que não existe qualquer conflito ou incompatibilidade entre a IN 90/2011 e o Compromisso
Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Indústria da Construção, posto que esse não
possui natureza normativa, sendo simples compromisso político.
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Desta forma, requer que seja determinado à União obrigação de fazer e de não fazer para que o Ministério
do Trabalho e Emprego passe a aplicar a Instrução Normativa nº 90/2011 a todos os empregadores que
recrutarem trabalhadores para trabalhar em localidade diversa da sua origem, abstendo-se de aplicar a
Nota Técnica n° 162/2012 ou entendimento nele consubstanciado.

A defesa sustentou, em síntese, que em razão da competência fixada no art. 14, inciso III do Anexo I do
Decreto nº 5.063/2004, foi editada a Nota Técnica nº 162/2012/DSST/SIT, por meio da qual afastou a
incidência da orientação fixada na Instrução Normativa nº 90/2011 em determinadas situações.

Alega, também, que sobre o tema, manifestou-se a SIT por meio da Nota Técnica nº
348/2012/DMSC/SIT, onde demonstra uma quantidade muito maior de garantias destinadas aos
trabalhadores por meio da Nota Técnica nº 162/2012/SIT em relação à Instrução Normativa nº
90/2011/SIT.

Assim, afirma que a SIT não só atribuiu validade a Nota Técnica, pelo seu teor, como também concluiu,
por meio da Nota Técnica 348/2012, que o Compromisso Nacional, se for totalmente executado, constitui
instrumento mais amplo e benéfico ao trabalhador do que a IN 90/2011, de modo que sua aplicabilidade
total acarretaria o cumprimento de disposições mais favoráveis ao obreiro, motivo pelo qual pugna pela
improcedência dos pedidos.

Em exame.

Analisando as alegações das partes e o conjunto probatório dos autos, verifico restar demonstrado que a
Nota Técnica 162/2012, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, afastou a incidência da
orientação fixada na Instrução Normativa nº 90/2011 em relação às empresas que cumprissem
integralmente o Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Indústria da
Construção.

Cumpre mencionar, que Instrução Normativa 90/2011 estabelece direitos e garantias aos empregado
recrutados para laborarem em localidade diversa de sua origem, sendo que certo que a mesma teve como
principal objetivo proteger aqueles trabalhadores que era aliciados em determinadas regiões do país e
transportados em condições precárias, sem sequer ter os seus contratos formalizados ou mesmo o
recebimento dos seus direitos garantidos.

Diante disto e considerando que é da competência do Estado assegurar a aplicação das disposições legais
relativas à proteção do trabalhadores e a fiscalização da aplicação das normas trabalhistas, entendo que a
Instrução Normativa acima mencionada, não pode ser afetada, tampouco ter sua aplicação limitada, por
eventuais compromissos celebrados, como o Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de
Trabalho na Indústria da Construção.

Assim, o fato da União ter firmado com as empresas e entidades sindicais o Compromisso Nacional para
Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Indústria da Construção, não pode excluir a aplicação de norma
trabalhista ou mesmo interferir na atuação da fiscalização do MTE, quanto ao cumprimento integral da
Instrução Normativa nº 90/2011 a qualquer empresa que recrute trabalhadores para laborar em localidade
diversa de sua origem.

Não se argumente que o Compromisso referido, se integralmente cumprido, afastaria a aplicação da
Instrução Normativa nº 90/2011, por ser mais favorável, posto que o Compromisso Nacional para
Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Indústria da Construção não possui natureza normativa, não
sendo fonte formal do direito, pois não possui as qualidades da norma como a generalidade, abstração e
impessoalidade, sendo, portanto, um compromisso político, o qual deverá respeitar as determinações
previstas na legislação vigente, razão pela qual não há que se falar em conflito de norma ou aplicação da
teoria do conglobamento.

Num. 223156 - Pág. 2Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: CARLOS JOAO DE GOIS JUNIOR
http://pje.trt20.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=13020510403421600000000223639
Número do documento: 13020510403421600000000223639



Além disto, o próprio documento declara expressamente no preâmbulo que “Este compromisso não afasta
o cumprimento das normas legais trabalhistas e previdenciárias, convenções da Organização
Internacional do Trabalho ratificadas pelo Brasil e sancionadas por Decreto Legislativo e normas de

.” (ID 100311).saúde e segurança, acordos ou convenções coletivas

È importante mencionar, ainda, que a adoção do entendimento consubstanciado na Nota Técnica
162/2012 ao excluir de um grupo de trabalhadores a proteção e as garantias elencadas na IN 90/2011, em
razão de interesses do Governo e dos empresários de determinado setor, viola os princípios da dignidade
da pessoa humana, do valor social do trabalho, da isonomia entre os empregadores.

A propósito, destaque-se que o valor social do trabalho e a proteção da dignidade humana foram alçados a
princípios fundamentais da República (art. 1°, incisos III, e IV), o que por certo impede que os interesses
econômicos suplantem a necessária respeitabilidade à condição humana e os direitos e garantias
conferidas aos trabalhadores pelas fontes formais do ordenamento jurídico juslaboralista.

Isto posto, defiro o pedido, para determinar à União, que o Ministério do Trabalho e Emprego passe a
aplicar a Instrução Normativa nº 90/2011 a todos os empregadores que recrutarem trabalhadores para
trabalhar em localidade diversa da sua origem, abstendo-se de aplicar a Nota Técnica nº 162/2012 ou o
entendimento nela consubstanciado, no prazo de 15 dias após a publicação da presente decisão,
independente do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 a cada constatação de
descumprimento, a ser revertido ao FAT.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação em epígrafe, que integra o presente dispositivo, resolve o
Juízo 5ª Vara do Trabalho de Aracaju-SE o julgar  os pedidos formulados na presentePROCEDENTES
Ação Civil pública movida pelo  em face da MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO UNIÃO

 para determinar à União, que o Ministério do Trabalho e Emprego passe a aplicar a InstruçãoFEDERAL
Normativa nº 90/2011 a todos os empregadores que recrutarem trabalhadores para laborar em localidade
diversa da sua origem, abstendo-se de aplicar a Nota Técnica nº 162/2012 ou o entendimento nela
consubstanciado, no prazo de 15 dias após a publicação da presente decisão, independente do trânsito em
julgado, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 a cada constatação de descumprimento, a ser revertido
ao FAT.

Custas pela requerida no importe de R$ 200,00, calculadas sobre o valor de R$ 10.000,00. Dispensadas na
forma da lei.

Prazo de lei para o cumprimento da decisão ou interposição de recurso.

NOTIFICAR AS PARTES.

E, para constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada na forma da lei.

 

 

CARLOS JOÃO DE GOIS JUNIOR

JUIZ DO TRABALHO
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