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4ª TURMA – 8ª CÂMARA
PROCESSO TRT 15ª REGIÃO - Nº. 0002400-26.2011.5.15.0109
RO
RECURSO ORDINÁRIO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO –

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA
15a REGIÃO

RECORRIDO: SAGC CAPTAÇÃO DE MATERIAL SOROCABA LTDA.
RECORRIDO: DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.
ORIGEM: 3ª VARA DO TRABALHO DE SOROCABA
JUÍZA SENTENCIANTE: ANA MARIA EDUARDO DA SILVA

Em face da r. sentença de fls. 1193/1196, cujo relatório
adoto, e que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente
Ação Civil Pública insurge-se o Parquet, às fls. 1201/1211, pretendendo
a reforma do decisum para que, em suma, a DASA (2ª Ré), seja
condenada à obrigação de não fazer “contratos de prestação de serviços
e transporte do material biológico em vigor”, bem como que rescinda
todos os ora existente no prazo de 30 dias. Quanto à 1ª Ré, SAGC,
pleiteia que esta “seja condenada na obrigação de não fazer consistente
em se abster imediatamente de, por meio de fornecimento de
trabalhadores, prestar atividades que sejam realizadas de forma
permanente e sejam essenciais à consecução dos objetivos sociais de
outras empresas, notadamente para as atividades de coleta de material
biológico” . Pretende, ainda, o estabelecimento de multas e a
condenação em danos morais.

Contrarrazões da SAGC às fls. 1214/1218, e da DASA,
às fls. 1219/1227.

Nos termos dos artigos 110 e 111 do Regimento Interno
deste E. Regional, os autos não foram encaminhados à D. Procuradoria.

É o relatório.
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V O T O

I – Conhecimento

Argúi a 1ª Reclamada, SAGC, a inépcia do apelo, por
não ter atacado as razões de decidir da r. sentença.

O apelo, ao contrário do que afirma a recorrida, ataca
sim as razões de decidir, sustentando que a especialidade da atividade
não seria entrave para o reconhecimento da ilicitude na contratação.
Sendo assim, o apelo preencheu os elementos necessários ao seu
conhecimento.

Rejeito pois, a preliminar arguida, e conheço do
recurso ordinário interposto pelo autor, por presentes os pressupostos
de admissibilidade.

II – Mérito:

Trata-se de Ação Civil Pública movida pelo Ministério
Público do Trabalho – Procuradoria Regional do Trabalho da 15a Região,
de natureza inibitória, em decorrência da instauração do Inquérito Civil
n. 000523.2008.15.008/0.

Segundo o que consta da exordial, o procedimento
restou instaurado decorrente de denúncia de um dos sócios da empresa
TCM Transporte de Coleta de Material Ltda. ME., que narrou que
laborava sem registro para a SAGC, prestando serviços ao Laboratório
Álvaro Ltda (posteriormente incorporado à DASA). Afirma que foi
obrigado a abrir empresa em seu nome e de outros para prosseguir
prestando serviços. Na denúncia, os sócios da TCM foram ouvidos e
confirmaram o modus operandi na contratação entre as empresas nos
termos da denúncia.

Em sua defesa, a DASA informou que se trata do maior
grupo de medicina diagnóstica da América Latina e a quarta maior
empresa do mundo no setor, e que suas amostras são coletadas em
mais de 500 pontos de atendimento, que são analisadas em 11



Gab czm/ca Processo nº 0002400-26.2011.5.15.0109 3

Firmado por assinatura digital em 05/08/2015 conforme Lei 11.419/2006 - AssineJus ID: 042221.0915.554457

laboratórios centrais, e que conta com mais de 19.000 empregados.
Afirma, ainda, que o transporte de material biológico é atividade
especializada que se encontra estritamente regulada pela ANVISA e pela
ANTT, sendo obrigatória à empresa, certificação específica e autorização
para o transporte de substâncias infecciosas e amostras biológicas,
inclusive com a utilização de veículos específicos, atividades essas que
não integram a sua atividade-fim (fls. 548 e ss). Juntou farta
documentação, inclusive os contratos (e distratos) de prestação de
serviços com a SAGC e a TCM (fls. 607 e ss).

Informou que o distrato decorreu do não atendimento
das especificações técnicas exigidas para o transporte de material
biológico, suscedendo-se contrato com a empresa RADAR, que presta
serviços semelhantes a outras 38 empresas (fls. 648 e SS).

Já a SAGC, às fls. 750 e ss, narrou que se tratava de
representante comercial da DASA, e que contava com a penas uma
empregada na atividade de captação de clientes e indicação para a
coleta de materiais para análise em laboratórios de terceiros, que eram
transportados pelos sócios da empresa, pai e filho. Que com o aumento
da demanda, repassou os serviços para a TCM, procedendo o
pagamento e oferecendo a estrutura para o transporte especial.

Pois bem. O cerne da questão tem como pano de fundo
a alegação de terceirização ilícita de atividade-fim, qual seja, o
transporte de material coletado para análise clínica da DASA.

E não há como modificar a improcedência decretada na
origem.

Como bem asseverou o julgado, a atividade em tela,
não se encontra dentre aquelas finalísticas da DASA.

Na verdade, trata-se, como é de conhecimento público e
notório, de transporte altamente especializado, não podendo ser feito
por qualquer pessoa que não tenha treinamento e autorização
específicos, nem sem os equipamentos e transporte próprios, pois pode
trazer risco à saúde pública, bem como prejudicar o próprio exame
realizado, conforme comprovam os documentos de fls. 668/722.
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Apenas para ilustrar, ao acolher a tese da Requerente,
seria o mesmo que reconhecer a ilegalidade do transporte terceirizado
das mercadorias do supermercado, ou o transporte de combustível para
os postos, dentre outros, o que se afigura um absurdo.

Portanto, não há falar em terceirização ilícita da
atividade, caindo por terra o fundamento dos pedidos deduzidos, não
havendo o que modificar no r. julgado de 1º Grau.

Não provejo.

Por fim, reputo inviolados os dispositivos legais
invocados e tenho por prequestionadas as matérias recursais.

C O N C L U S Ã O

Posto isso, decido conhecer do recurso ordinário
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO –
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 15a REGIÃO para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a r.
sentença, tudo nos termos da fundamentação.

DANIELA MACIA FERRAZ GIANNINI
Juíza do Trabalho Relatora Convocada


