
UNIFICADOS
Sindicato Químicos Unificados de Campinas, Osasco, Vinhedo e Regiões www.quimicosunificados.com.br

boletim geral

nº 25    outubro de 2010

Na luta pela vida, TST em 
Brasília defende a morte!

Juiz do TST 

desobriga 

Shell e Basf do 

cumprimento 

imediato de 

obrigações, 

conforme 

condenação 

que sofreram 

na Justiça do 

Trabalho em 

Paulínia

Mesmo após a co-
ragem da Juíza 
do Trabalho de 

Paulínia, Dra. Maria Inês, 
respaldada pela decisão 
do Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT) da 15ª 
Região – Campinas, que 
confirmou a decisão de 
garantir a luta pela vida 
dos ex-trabalhadores das 
duas multinacionais, o 
ministro Carlos Alberto 
Reis de Paula, Corre-
gedor-Geral da Justiça 
do Trabalho do Tribunal 
Superior do Trabalho, 
em Brasília, suspendeu 
a assistência médica que 
deveria ser prestada às 
vítimas da Shell/Basf.

CRIME AMBIENTAL SHELL/BASF

A Justiça do Trabalho 
de Paulínia condenou 
em 19 de agosto as em-
presas Shell do Brasil e 
Basf S/A ao pagamento 
de indenização por da-
nos morais no valor de  
R$ 622.200.000,00. Elas 
também foram condena-
das a custearem o trata-
mento médico de todos 
os ex-trabalhadores da 
unidade de fabricação de 
agrotóxicos no bairro Re-
canto dos Pássaros em 
Paulínia, desde a década 
de 70 até o ano de 2002, 
quando houve a interdi-
ção da planta. Os filhos 
de empregados, autô-
nomos e terceirizados 

que nasceram durante 
ou após a prestação 
de serviços também 
são abrangidos pela 
decisão.

Segundo a senten-
ça da juíza Maria Inês 
Targa, da 2ª Vara do 
Trabalho de Paulínia, a 
cobertura médica deve 
abranger consultas, 
exames e todo o tipo 
de tratamento médico, 
nutricional, psicológi-
co, fisioterapêutico e 
terapêutico, além de 
internações. A Shell e 
a Basf teriam cinco dias 
para o cumprimento 
desta condenação.

continua no verso F



TST derruba obrigação imediata. 
A morte agradece!
Decisão é tomada com base 
nas frias letras da lei

Em sua decisão, o ministro Reis de Paula afirma 
que não existem elementos suficientes para 
que seja prestada assistência médica aos 

ex-trabalhadores. Esta é uma posição absurda-
mente distante dos fatos. Ela ignora as inúmeras 
e incontáveis evidências e constatações. É uma 
posição tão absurda quanto às das duas multina-
cionais, que confessam terem cometido um dos 
maiores crimes ambientais já ocorridos, mas afir-
mam que não houve exposição tóxica de nenhum 
trabalhador.

Ora... se as próprias empresas confessam que 
contaminaram o meio ambiente, é mais do que na-
tural que as pessoas (trabalhadores e moradores) 
que estavam na área também estiveram expostos 
à contaminação. Esta confissão, por si só, já obri-
garia as duas empresas a arcarem com os custos 
de uma atenção especial aos trabalhadores que, 
desconheciam o mal a que estavam expostos.

TST ignora indicativos de
que ocorrerão mais mortes

Os estudos de casos médicos e os relatos e 
experimentos anteriores relacionam claramente 
que são inúmeros os casos de mortes ocorridas em 
razão de contaminação pelos produtos que a Shell 
e a Basf manipulavam em sua planta industrial.

Além disso, hoje, vários ex-trabalhadores das 
duas multinacionais apresentam quadro de graves 
doenças, que comprometem a qualidade de vida.

Assim, é insuportável e incompreensível que 
um juiz do TST, em Brasília, negue a realidade, 
que isente a Shell e a Basf de cumprirem com 
suas obrigações judiciais pela condenação que 
sofreram na Justiça do Trabalho em Paulínia, 
que afronte os estudos médicos e científicos, que 
jogue (ou brinque!!!???) com a saúde e a vida de 
milhares de ex-trabalhadores Shell/Basf e de 

seus familiares e, por cima, jogue para o Sistema 
Único de Saúde (SUS) todas as despesas pelo 
tratamento de doenças que elas provocaram com 
a contaminação ambiental que confessaram publi-
camente terem provocado.

E, por cima, o juiz do TST, em Brasília, joga 
para a população brasileira, que sustenta o SUS, 
a responsabilidade de pagar a conta pelo trata-
mento daqueles a quem as duas multinacionais 
provocaram doenças, mortes e muito sofrimento.

Passeata rumo à planta da Shell/Basf, em comemoração ao Dia 
Mundial do Meio Ambiente - junho de 2005


