
À DOUTA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

RIO DE JANEIRO (MPT-RJ)

Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro – SEPE/RJ,

entidade sindical de 1º grau representativa dos profissionais de educação das redes públicas

de educação do estado e dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, segmento profissional

específico, inscrito no CNPJ sob o nº 28.708.576/0001-27, com Registro Sindical no

Cadastro Nacional de Entidades Sindicais - CNES do Ministério do Trabalho e Emprego -

M.T.E., através de Processo nº 46215.003116/2009-22, conforme Certidão de 03 de março

de 2010, cujo Código Sindical nº 000.000.000.26268-4, com sede na Rua Evaristo da

Veiga, nº 55/ 8º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20.031-040 e endereço eletrônico:

juridico@seperj.org.br; TARCÍSIO MOTTA DE CARVALHO, professor, portador da

identidade nº 09.408.120-5 expedida pelo DETRAN-RJ, inscrito no CPF sob o nº

020.459.627-09, título eleitoral nº 9231 5270 353, vereador da Cidade do Rio de Janeiro,

com gabinete na Praça Floriano s/nº, Câmara Municipal - prédio anexo, sala 902, Centro,

Rio de Janeiro – RJ, CEP 20.031-050, e-mail: vereadortarcisiomotta@gmail.com;

FRANCISCO RODRIGUES DE ALENCAR FILHO, brasileiro, divorciado, professor,

portador da identidade nº 00232245-12, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o

nº 264.513.797-00, título eleitoral nº 005038000361, vereador da Cidade do Rio de Janeiro,

com gabinete na Praça Floriano s/n, Câmara Municipal - prédio anexo, sala 806, Centro,

Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.031-050, telefone 3814-2180, e-mail:

chico.alencar@camara.rj.gov.br; PAULO PINHEIRO, brasileiro, casado, médico, portador

da identidade nº 2.229.199, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 231.137.667-53,

título eleitoral nº 002119120396, vereador da Cidade do Rio de Janeiro, com gabinete na

Praça Floriano s/n, Câmara Municipal - prédio anexo, sala 1002, Centro, Rio de Janeiro -

RJ, CEP 20.031-050, telefone 3814-2920, e-mail: paulopinheiro@camara.rj.gov.br,

MONICA TEREZA AZEREDO BENICIO, brasileira, viúva, arquiteta e vereadora da

cidade do Rio de Janeiro, CNH nº 03774467629 e inscrita no CPF/MF sob o nº

099.112.647-50, com domicílio profissional à Praça Marechal Floriano, s/n, Gabinete 904,

nesta cidade - Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e-mail:

monicabenicioagenda@gmail.com; THAIS DE SOUZA FERREIRA, brasileira,
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especialista em políticas públicas para primeira infância, portadora da identidade n°

21742944-8, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF sob o n° 116.397.457-93, título

eleitoral n° 142033190370, vereadora da Cidade do Rio de Janeiro, com gabinete na Praça

Floriano s/n, Câmara Municipal - prédio anexo, sala 1004, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP

20.031-050, e-mail: maedata.thaisferreira@gmail.com; MARCOS PAULO COSTA DA

SILVA, brasileiro, casado, vereador do município do Rio de Janeiro, portador da carteira de

identidade nº 5272497-1,expedida pelo CRM/RJ, em 11/02/2009, inscrito no CPF sob o Nº

051.856.917-94, com endereço na Rua Praça Floriano, Palácio Pedro Ernesto, s/nº –

Cinelândia, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-050, e-mail: juridico@drmarcospaulo.com.br,

WILLIAM CARLOS BRUM BISPO, economista, portador da identidade nº 27933101-1,

expedida pelo DETRAN-RJ, inscrito no CPF sob o nº 153.500.067-89, título eleitoral nº

1521 5069 0329, vereador da Cidade do Rio de Janeiro, com gabinete na Praça Floriano

s/nº, Câmara Municipal - prédio anexo, sala 602, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP

20.031-050, e-mail: william.siri@camara.rj.gov.br; LUIZ LINDBERGH FARIAS

FILHO, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade de nº. 13.449.272-7

expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF nº 690.444.272-7, título eleitoral nº

0927.2932.0302, vereador do município do Rio de Janeiro, com gabinete na Praça Floriano

s/nº, Palácio Pedro Ernesto, gabinete 31-B, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20.031-050,

e-mail: vereadorlindbergh@gmail.com; TAINÁ REIS DE PAULA KAPAZ, brasileira,

separada, arquiteta, portadora da identidade 20646928‐0 expedida pelo SECC/RJ, CPF

sob o nº 102.704.687‐81, título eleitoral nº 122460900310, vereadora do município do

Rio de Janeiro, com gabinete na Praça Floriano s/n, Câmara Municipal ‐ prédio anexo,

sala 604, Centro, Rio de Janeiro ‐ RJ, CEP 20.031‐050, telefone 3814‐2498/2237,

e‐mail:gabinetetainadepaularj@gmai.com; REIMONT LUIZ OTONI SANTA

BARBARA, professor, portador da identidade nº 29.860.124-6 expedida pelo

DETRAN-RJ, inscrito no CPF sob o nº 487.516.266-91, título eleitoral nº 7891 8670 370,

vereador do município do Rio de Janeiro, com gabinete na Praça Floriano, s/nº, Câmara

Municipal – prédio anexo, sala 302, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20.031-050, email:

reimont@reimont.com.br; vêm, por meio desta, protocolar a presente

REPRESENTAÇÃO COM NOTÍCIA DE FATO
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requerendo a intervenção ministerial em favor dos trabalhadores terceirizados cujos

serviços são tomados pelo Município do Rio de Janeiro, especialmente os vinculados à

Secretaria Municipal de Educação. Ao que tudo indica, estes trabalhadores estão com seus

direitos trabalhistas básicos sendo violados pelos seus empregadores (rol preliminar de

empresas em ANEXO) e consequentemente pelo tomador do serviço (Município do Rio

de Janeiro).

I -  DOS FATOS

O serviço público educacional prestado pelo Município do Rio de Janeiro é realizado, nas

atividades-fim, majoritariamente por servidores públicos. Contudo, nas demais atividades, a

situação é inversa, portanto, são realizadas majoritariamente por trabalhadores

terceirizados. É sobre o desrespeito aos direitos trabalhistas destes trabalhadores

terceirizados que a presente tratará.

Certamente o MPT-RJ tem ciência de que este trabalhadores, há muitos anos, vêm sofrendo

sistemáticos desrespeitos aos seus direitos, ora por parte dos empregadores, ora por parte do

tomador do serviço e, muitas vezes, simultaneamente por parte tanto de seus empregadores

quanto por parte do tomador do serviço,

Ocorre que, desde o ano passado (2020), os desrespeitos se intensificaram!

Nesse contexto, controladores de acesso, manipuladores de alimentos, intérpretes e

tradutores de LIBRAS, auxiliares de serviços gerais, entre tantas outras categorias

profissionais estão com salários e benefícios atrasados (alimentação e transporte), verbas

previdenciárias e trabalhistas não repassadas para os órgãos competentes, desrespeito à

estabilidade (MP 936), carteira de trabalho retida entre outros absurdos, conforme podemos

observar no ANEXO abaixo.



Tais fatos foram relatados aos Representantes em uma reunião realizada em 22/03/2021,

com a participação de diversos trabalhadores terceirizados atuantes em órgãos públicos do

Município do Rio de Janeiro, em especial na Secretaria Municipal de Educação.

II - DA CONCLUSÃO

Diante desse cenário, bem como em razão da capacidade institucional do MPT, os

representantes requerem a abertura de inquérito civil para apurar as situações acima

narradas e, conforme o desenrolar da investigação, buscar a solução administrativa ou

judicial dos problemas.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021.

Direção do SEPE/RJ

TARCÍSIO MOTTA DE CARVALHO

FRANCISCO RODRIGUES DE ALENCAR FILHO



MONICA TEREZA AZEREDO BENICIO

PAULO PINHEIRO

WlLLIAM CARLOS BRUM BISPO

THAIS DE SOUZA FERREIRA

MARCOS PAULO COSTA DA SILVA

TAINÁ REIS DE PAULA KAPAZ



REIMONT LUIZ OTONI SANTA BARBARA

ANEXO 1

ROL PRELIMINAR DAS EMPRESAS EMPREGADORAS QUE ESTARIAM VIOLANDO
DIREITOS TRABALHISTAS BÁSICOS DE SEUS EMPREGADOS:

1- Rio de Janeiro Serviços e Comércio LTDA
CNPJ: 18.233.156/0001-88
Cargo : Controlador de Acesso

● Sem salário desde de novembro de 2020, sem 13º salário, não conseguem concluir a
rescisão contratual.

● Cerca de 160 funcionários.

2-  Especialy Terceirização Eireli
CNPJ 20.522.050/0001-46
Cargo: Manipuladora de Alimento

● Sem salário desde janeiro/2021 e sem vale-alimentação.
● Cerca de 500 funcionárias

3- Soluções serviços terceirizados - EIERELI
CNPJ: 09445.502/0001-09
Cargo: Manipuladora de Alimento

● Sem salário e sem vale alimentação desde janeiro, empregados foram pressionados a assinar
um contrato de suspensão de pagamento em 07/04.

● Cerca de 1300 Funcionárias

4- PRM Serviços e Mão de Obra Especializada - EIRELI
CNPJ: 03.706.826/0006-73
Cargo: Manipuladora de Alimento

● Sem salários desde Dezembro e com CTPS retida
● Cerca de 700 empregados

5- Agile Corp serviços especializados Ltda
CNPJ 00.801.512/0001-57



6- LIBRAS ELOHIM LTDA
CNPJ 20.422.268/0001-29
Emprego: Instrutores de Libra

● 5 meses de salários e/ou vale alimentação atrasados, sem 13° salário e com férias vencidas.
● Cerca de 200 profissionais


