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Sáo Paulo, 13 de maio de 201 6.

o MINETÉR|o PÚBLlco Do TBABALHo, Procuradoria Resional
do Tíabalho da 2" Reoião. oor seu Procurador oue esta subscreve, no uso das
atribuiaões que lhe coifere'a Lei Orqànica do l\ilinistério Público da Uniâo. Lei
Comolàmentãr n. 75/93. esoecralm;nte o artioo 8". inciso Vll. INTIMA o
SINdICATO DOS EMPBEGAbOS NO COMÉRCIÓ HOTELEIRO E SIMILARES
DE SAO PAULO SINTHOBESP, na pessoa dê seu advogado Dr. Alan de
Carvalho, a comparecêr nesla Procur'adoria, siluada na Buã Cubatâo, n.'p322
- íe andar, São Paulo, Capital, no dia 24105/2016, às 10h30min. por'neio de
representante leqâ|, sócio ou preposto. devendo apresentar seus documentos
scjciais, preposição'ou procuraiácl, caso ainda nào tenham sido juntados aos
autos.

Fica consignado que a lalta rnjustificada implicará a
responsabilidade de quem-lhe deÍ càusa, conlorme dispbsto no artigo Bo. inciso lX.
§ 30, da LC n.a 75/93, no aítgo 10 da Lei n.a 7.347, de 24.O7.A5; bem como no
ártigo 330 do Código Penal.

As iníormações e documêntos solicitados/requisitados poderão *t
aprcsentados por meio d'o serviço de peticionanento eletrônico do MPT, acessível,
via intemei no portal da Prccuradoria, no endercço htlplhttww.prt2.mpt.gov.br/,
prcÍercncialmente com 48 (quarcnta e oito) hords de antecedéncia. Pelo seryiço de
pelícionanento eletrcnico pod*se, sem a necessidade de uso de papel. peticionat
com assínatura elettônica, consultat a trdmitaÇào de procedimentos e acompanhat
o andamento de regue mentos rcalízados, As opeÍações poderào ser realizadas de
lorma a olimizar éeu tempo, de qualquü lugat e independente do hoúrio de
atendimenao, sem íilas e sem deslocamen os desngcessa.ios.

O horário de atendrmento ao públ co no Carlório desta
Coordenadoria e das Í0 às 16 horas. de segurda a sexta-feira.
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Mârcelo dos Santos Amaral
Procurador do Trabalho

SINDICATO DOS EMPREGADOS

DE SÃO PAULO SINTHORESP

NO COMÉRC|o HOTÉLEIRO E SIMILABES

w



Sáo Paulo. 05 de maio de 2016

MARCELO DOS SANTOS AMABAL
PROCURADOR DO TRABALHO



MINISTERIO PÚBLICO DO TFABALHO
ProcuradoÍia Regionaldo Írabalho da 23 Rêgião São Paulo

NF m2507.201 6.02.000/5'

DENUNCIADO: ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (MC

DONALD'S)

APRECTAçÃO PRÉUA

Trala-se de notícia de Íato instaurada a partir do íecebimento, em

291312016, de denúncia do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉlS,
APART HOTEIS, FLATS, RESTAURANTES, BARES. LANCHONETES E

slM|LÂRES DE SÀO PAULO E REG|ÀO (STNTHORESP). noticiando a ocoríência
de alta rotatividade de empregados na empresa denunciada, acima de 1007ô,

quando o percentual no setor em que atua corresponde a 32lo, segundo o DIEESE.

A notícia de Íato Íoi distribuída ao Procurador do Trabalho

signatário, que determinou a intimaçáo da denunciada para se maniÍestar, mas ela
não o íez, tendo transcorrido em branco o prazo lhe assinado para tanlo.

CumpÍe esclarecer que o Procurador signatário aÍastou-se da

PRT/SP no período de 11 a 20 de abril de 2016, em gozo de Íérias.

O sindicato denuncianle apresentou nova manilestação e novos

documentos, em 3/5/2016.

Pois bem.

Reputo necessária a instauraçáo de procedimento preparatório de
inquérito civil, êm consonância com o disposto no arligo 127 da Constituição da
República, a íim de poder analisar os documentos apresentados pelo denunciante
juntamente com a denúncia e anteonlem - mesmo porque, embora devidamente
instada a se manifestar a respêito, a empresa denunciada não o fez - , e, muito
provavelmente, obter outros elementos de convicção, para decidir se, na hipótese

vertente, os direitos coletivos dos trabalhadores estáo sendo desrespeitados.

Destarte, determino à Secretaria que:

- tome as providências de praxe, em razão da conversáo, que ora

determino, da notícia de fato em procedimento preparatório de inquérito civil, na

Íorma da resoluçâo 69/2007 do CSM P I:
- encaminhe os autos à assessoria processual do gabinete (setor

de estágio), para elaboração de relatório contendo um resumo descritivo de todos

os documentos apresentados pelo sindicato denunciante juntamente com a
denúncia de 29l3/2O16 e tambem daqueles anexados ao MPT Digjtalem 3/5/2016.

Os autos deveráo retornar conclusos, no mais tardar. em

l§6É0!]â, para novas deliberaçóes, dentre elas a apreciaçáo do pedido do

denunciante de reunião conjunta, nesta PRT/SP, entre ele, a denunciada e o L4PT.
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PP 002507.201 6.02.000/6

INVESTIGADO: ARCOS DOURADOS COMÉHCIO OE ALIMENTOS LTDA (MC

DONALD'S)

DESPACHO

Sem prejuízo da anáise determinada na apreciaçáo prévia de 5/5/2016, a cargo da

assessoria processual do gabinete, visando esclarecer alguns aspectos da

denúncia, designo audiência administrativa com o denunciante SINTHoRESP, a se

realizar nesta PRT/SP, em 2415/2016, às 10h30min.

lntime-se o denunciante, dando-se-lhe ciência, inclusive, por teleÍone.

Begistre-se a audiência no [.4PT Digital. reservand-se 30 minutos paía sua

rcalizaçâo.

São Paulo, 12 de maio de 2016

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procurador a Regionâl do Trâbâ ho da 2ê Rêgião São Pâulo
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MARCELO OOS SANTOS AMARAL
PROCURADOR DO TRABALHO


