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Ofício ABPA nº 101/2020                           São Paulo, 25 de março de 2020. 
 
Senhor Ministro Doutor DIAS TOFFOLI 
Presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
SAF SUL Quadra 2 Lotes 5/6, bloco F, sala 401 – Asa Sul – Brasília – DF, CEP: 70070-600 
Tels.: (61) 2326-4795/4586 
E-mail: presidencia@cnj.jus.br 
 
 
 
Senhor Ministro, 
 
 
Com elevada estima e consideração, a Associação Brasileira de Proteína Animal – ABPA 
vem manifestar a preocupação da avicultura e da suinocultura do País com relação aos 
excessos de determinadas representações do Ministério Público do Trabalho, 
pressionando pelo fechamento de indústria de alimentos localizadas em diversas regiões 
do País.  
 
Isto, mesmo após a publicação do Decreto n° 10.282, de 20 de março de 2020, que 
ressalta como “atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não 
atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população”, 
a produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por 
meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas”.  
 
Também temos que considerar a publicação da Medida Provisória nº 927, de 22/03/2020, 
que constituiu “hipótese de força maior”, nos termos do disposto no art. 501 da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943.   
 
Senhor Presidente do CNJ, como é de vosso conhecimento, como setor nacional em um 
país de dimensões continentais, a produção de alimentos na avicultura e na suinocultura 
demanda um extenso processo produtivo, que se inicia no abastecimento de grãos aos 
animais vivos até a distribuição nas redes de atacado e varejo, para consumo de nossa 
população.  
 
São, anualmente, mais de 20 milhões de toneladas anuais de carne de aves, ovos e 
suínos.  A avicultura e a suinocultura são atividades dinâmicas que, diferente de outras 
áreas como a bovinocultura (onde o animal pode se prolongar no pasto), não se 
permitem interrupções produtivas, por questões que vão muito além dos impactos 
econômicos.   
 
São danos que atingem a saúde pública e a segurança alimentar.   Vimos isto claramente 
durante a paralisação dos Caminhoneiros, em 2018, em que cerca de 10 dias de 
bloqueios geraram a mortandade de mais de 70 milhões de aves.   Aí reside uma questão 
também ambiental: não há processamento sanitário suficiente para estes animais se eles 
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não forem retirados das granjas.  Se mortos nas pequenas propriedades, ali 
apodrecerão. 
 
Ao mesmo tempo, com um sistema industrial milimetricamente preparado para a 
eficiência produtiva – o que proporcionou ao longo dos anos alimentos de alta qualidade 
e acessível à toda a população – atrasos significativos tornam inviáveis os abates.  
Permanecendo mais tempo no campo, os animais alcançam peso superior ao limite 
máximo para a pendura nas linhas de abate. Atualmente, como referência da 
magnitude do problema, estão no campo mais de 950 milhões de aves e 39 milhões 
de suínos. 
 
Ao mesmo tempo, ressaltamos que nossas empresas tomaram uma série de cuidados 
especiais para preservar a saúde de seus colaboradores, por meios de protocolos 
específicos, rígidos, norteados setorialmente pela ABPA, que agora passam a integrar 
as recomendações da Secretaria do Trabalho e Previdência Social do Ministério da 
Economia. 
 
Por este motivo, é fundamental que o ciclo produtivo siga em frente. Intervenções 
arbitrárias e claramente ilegais – contrariando o Decreto Presidencial – podem causar 
danos graves à segurança alimentar de todo o País.   
 
Exemplificamos aqui o caso da intervenção de unidades produtoras em Santa Catarina. 
A Justiça do Trabalho daquele estado determinou que “paralisem integralmente as 
atividades de suas linhas de produção, sem prejuízo da remuneração” em razão dos 
riscos de contaminação dos trabalhadores pelo coronavírus.   
 
Lá, foi determinado que os réus poderão, “de comum acordo com a entidade sindical, 
apresentar ao Juízo, na sequência, plano de redução de atividades, que salvaguarde a 
saúde de seus empregados, no sentido de evitar a paralisação total”. No caso de 
descumprimento da decisão, as empresas serão multadas em R$ 25 mil ao dia. 
 
Senhor Ministro, tais decisões, como já tratamos, contrariam o decreto presidencial e 
colocam em risco a saúde, a segurança alimentar e, por consequência, a estabilidade 
social de nosso País. 
 
Neste momento, ter alimentos básicos, saudáveis e acessíveis na mesa do brasileiro é 
fundamental, inclusive para a imunidade das pessoas, tendo em vistas todos os 
nutrientes que os produtos da avicultura e da suinocultura aportam.  Ao mesmo tempo, 
é preciso garantir o suprimento de ração, para manter o fluxo de alimentos e evitar a 
mortandade de animais, com suas graves consequências de saúde pública e ambiental.   
 
Outrossim, considerando os inúmeros Termos de Ajustamento de Condutada (TAC) e de 
obrigações advindas das Ações Civis Públicas (ACP), propostas pelo Ministério Público 
do Trabalho (MPT), que se encontram em pleno andamento junto às diversas empresas 
do segmento, bem como, considerando as significativas melhorias das condições dos 
ambientes de trabalho, nos últimos anos. Solicitamos: 
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“Que haja a suspensão das exigências previstas nos diversos TAC’s e de obrigações 
advindas das ACP’s, ainda vigentes em todo Brasil, durante o período em que persistir 
o estado de calamidade pública por conta do coronavírus, para que haja plena 
convergência com os dispositivos da Medida Provisória nº 927, de 22/03/2020”. 
 
Por isto vossa intervenção neste momento é primordial.  Somente com a garantia de 
abastecimento de alimentos, conseguiremos superar este momento crítico na história do 
nosso País e de todo o mundo.  
 
Por fim, informamos que ofício de igual teor será encaminhado ao Conselho Nacional do 
Ministério Público e ao Procurador-geral do Ministério Público do Trabalho. 
 
Confiantes em vossa acolhida neste momento difícil para o Brasil, finalizamos, 
renovando nossos votos de estima e consideração. 

 
 
Atenciosamente,  
 

 
FRANCISCO TURRA 

Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RICARDO SANTIN 
Diretor-executivo 


