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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª
REGIÃO 
11ª Vara do Trabalho do Recife 
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE
MORAIS, 4631, IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE - CEP:
51150-004 
ACPCiv 0000458-93.2020.5.06.0011 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
RÉU: EMPRESA METROPOLITANA S.A.

DECISÃO

Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (MPT) veicula Ação Civil Pública em desfavor
da EMPRESA METROPOLITANA S.A., partes qualificadas nos autos, por meio da qual
sustenta que a demandada promoveu injusta e ilegal dispensa em massa de centenas de
empregados. 

O Parquet desenvolve cinco argumentos na peça vestibular para lastrear sua tese, assim
resumidos: (i) a empresa firmou acordo com o sindicato profissional (Sindicato dos
Trabalhadores em Transportes Rodoviários Urbanos de Passageiros do Recife e Regiões
Metropolitana da Mata Sul e Norte de Pernambuco – STTREPE) para reverter as demissões
promovidas em razão da pandemia por COVID-19, em procedimento mediado pelo MPT,
porém adotou comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e beneficiou-se
da própria torpeza ao descumprir o ajuste sem motivo; (ii) a dispensa coletiva de trabalhadores
no contexto da pandemia configura abuso do direito de demitir; (iii) a incompatibilidade das
rescisões coletivas simultaneamente à adoção das medidas de prevenção ao emprego contidas
na Medida Provisória (MP) nº 936/2020, aliada à ausência de adoção das medidas alternativas
prévias dispostas na MP 927/2020 e na Nota Técnica n. 06/2020 da CONALIS/MPT; (iv)
inadequação das dispensa coletivas fundadas no fato do príncipe sem o preenchimento dos
requisitos de sua caracterização; (v) inconstitucionalidade e ilegalidade do despedimento
coletivo sem prévio diálogo ou negociação com a entidade sindical profissional.

Em sede de tutela de urgência antecipada, com espeque nos arts. 9º, 139, IV, 294, 300, 497,
536 do CPC, art. 12 da Lei nº 7.347/85 e art. 84, § 3º, da Lei nº 8.078/90, o MPT vindica a
concessão de liminar para compelir a parte adversa a:

(a) reverter os desligamentos de todos os trabalhadores dispensados coletivamente a partir de
25/03/2020; 

(b) pagar as verbas salariais e demais obrigações pecuniárias aos trabalhadores beneficiários a
contar da respectiva readmissão ou reintegração; 

(c) abster-se de efetuar novas dispensas plúrimas ou coletivas durante a pandemia por COVID-
19; 
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(d) respeitar a garantia provisória de emprego fixada no art. 10 da MP nº 936/2020, abstendo-
se de demitir de maneira individual, plúrima ou coletiva os empregados que recebem o
Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, pelo período do seu
recebimento e mais período equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão após
restabelecimento da jornada de trabalho e de salário ou do encerramento da suspensão
temporária do contrato de trabalho, além da invalidade da dispensa realizada sem o pagamento
da indenização indicada no mencionado § 1º do art. 10 da MP nº 936/2020; 

(e) em caso de necessidade de novas dispensas individuais no contexto da pandemia,
observado o § 1º do art. 10 da MP nº 936/2020, que a empresa Ré seja compelida, em sede de
tutela inibitória, voltada para o presente e o futuro, a: (e.1) realizar a anotação do
despedimento na CTPS e fornecer ao trabalhador a documentação comprobatória da
comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, no prazo de até 10 dias da
dispensa, conforme art. 477, §6º da CLT, inclusive com o fornecimento das guias para
levantamento do seguro-desemprego e chave de conectividade para saque do FGTS; (e.2)
efetuar o pagamento das verbas rescisórias dos empregados desligados em até 10 dias após a
dispensa, conforme art. 477, §6º da CLT; (e.3) abster-se de apor, nos TRCTs, em caso de
dispensas imotivadas, a hipótese de dispensa com fundamento no art. 486 da CLT (fato do
príncipe), ou ainda “extinção da empresa”;

(f) no que toca aos trabalhadores ainda ativos e os que também forem eventualmente
readmitidos por força de decisão liminar, seja a empresa Ré compelida, no contexto da
pandemia do COVID-19, em sede de tutela inibitória, voltada para o presente e o futuro, a
efetuar o pagamento do salário mensal aos empregados ativos até o 5º dia útil do mês
subsequente ao vencido, ou a quota-parte devida pela empresa no caso da adoção da medida
de redução de jornada e salário consoante a MP 936/2020, mais a ajuda compensatória
indicada no art. 9º da mencionada MP no mesmo prazo;

(g) a expedição de ofício, independentemente do acolhimento do pedido liminar para reversão
das demissões coletivas, à SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E
EMPREGO – SRTE/PE e à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, a fim de que, em
recebendo pedidos de trabalhadores dispensados pela empresa ré alusivos a levantamento de
FGTS e habilitação no seguro-desemprego, desconsiderem o motivo constante do Termo de
Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT) elaborado pela empresa Ré que contenha
especificamente as justificativas de “fato do príncipe”, “art. 486 da CLT”, “código 03” ou
ainda “extinção da empresa”, estritamente no período de pandemia do novo coronavírus ou
durante a vigência do Decreto Estadual n. 48.834, de 20 de março de 2020, devendo tratar
todas as rescisões que contenham esses motivos como se fossem “dispensas imotivadas” ou
“sem justa causa”, preservado o direito empresarial de apor nos TRCTs as demais causas de
terminação de contrato de trabalho previstas na legislação, como “a pedido” e “por justa
causa”, com os códigos respectivos, desde que reflitam a realidade dos fatos e alcançados os
pressupostos de cada uma dessas hipóteses;

(h) exibição dos seguintes documentos, em cinco dias (art. 398 do CPC), a contar da
intimação: (h.1) uma primeira relação contendo a listagem de todos os trabalhadores
dispensados, com ou sem justa causa ou a pedido, entre 25/03/2020 e a data de propositura
desta ação, contendo nome completo do trabalhador, número de CPF, número da matrícula
interna da empresa, função, datas de admissão e dispensa, bem ainda dados para contato (n.
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telefone/e-mail e endereço residencial), acompanhada de cópia dos respectivos TRCTs
(Termos de Rescisão dos Contratos de Trabalho, assinados ou não; (h.2) uma segunda relação
de todos os trabalhadores dispensados no mesmo período e obtiveram readmissão/reintegração
após a celebração do acordo no ambiente da mediação do MPT em 08/04/2020, contendo os
mesmos dados do item anterior; (h.3) cópia dos extratos de CAGED dos meses de fevereiro,
março, abril e maio de 2020; (h.4) cópia dos seus balancetes comerciais ou documento
contábil similar contendo o lucro líquido da empresa Ré no último exercício anterior ao
ajuizamento desta ACP, ou seja, do ano de 2019.

E com o fito de assegurar o cumprimento de cada uma das obrigações perseguidas, o MPT
requer a estipulação de multas cominatórias com reversão em favor de instituições ou
programas sem fins lucrativos ou em prol de entidades que apoiam a execução dos planos de
combate à COVID-19.

A petição inicial veio instruída com documentos.

A decisão de ID. 46f674a reconheceu a natureza urgente da ação e determinou a citação e a
intimação da parte ré para se manifestar sobre o pedido liminar e apresentar contestação.

Cumprido o mandado, conforme a certidão de ID. 8722cb4, a ré se pronunciou nos termos da
petição de ID. 11f80d8. 

De início, a ré suscita a ilegitimidade ativa e a falta de interesse jurídico do autor para propor e
integrar a presente demanda, uma vez que o MPT atuou como mediador em procedimento
extrajudicial que culminou com a celebração de acordo, em 08/04/2020 (quarta-feira), com o
sindicato profissional, não sendo sujeito de direitos e obrigações oriundos dessa avença. 

Prossegue alinhavando que o ajuste entabulado previa a integral aplicação da MP nº 936/2020
de abril a junho de 2020 e a redução da jornada e salário proporcional à frota de coletivos nos
meses de julho a setembro de 2020, mediante adoção de acordos individuais diretos com os
empregados, com garantia de emprego até o último mês referido. 

Afiança que o sindicato obreiro expediu comunicação datada de 13/04/2020 (segunda-feira),
dois dias úteis depois da celebração do acordo, discordando que os termos de suspensão
contratual e de redução da jornada fossem ajustados de maneira individual, em oposição ao
contido na MP nº 936/2020, de modo a descumprir o quanto firmado perante o MPT e a
desobrigar o cumprimento da sua parte na avença.

Agrega que o acordo concluído junto ao MPT e a posterior comunicação do sindicato
profissional ocorreram quando ainda estava vigente a decisão liminar proferida pelo Ministro
Ricardo Lewandowski na ADI nº 6363 MC/DF, no sentido de que os acordos individuais para
redução da jornada e de salário ou suspensão do contrato de trabalho dependiam da anuência
do respectivo sindicato laboral, ainda que tácita, motivo por que a retirada da concordância do
sindicato obreiro, relativa aos acordos individuais, quebrou o alicerce da transação derivada da
mediação do MPT.

Ao fim, a ré pugna pelo indeferimento da tutela antecedente de urgência e que este Juízo a
aprecia somente depois da contestação.
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Com a manifestação da empresa foram acostados dois documentos.

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
URBANOS DE PASSAGEIROS DO RECIFE E REGIÕES METROPOLITANA DA MATA
SUL E NORTE DE PERNAMBUCO – STTREPE requereu seu ingresso no processo nos
termos da petição de ID. 4934d78.

O MPT ofereceu manifestação espontânea sob o ID. a20c085.

Vieram os autos conclusos.

Era o que importava relatar.

Passo a fundamentar e decidir acerca da tutela de urgência, analisando a concorrência dos
requisitos exigidos nos arts. 300, 497 e 536 do CPC, art. 12 da Lei nº 7.347/85 e art. 84, § 3º,
da Lei nº 8.078/90, bem como a impulsionar o processo ao final.

Convém esclarecer, de princípio, que a presente decisão se referirá às peças e documentos
trazidos aos fólios mediante indicação do respectivo número identificador (ID.) ou do número
da página obtido com a conversão dos autos eletrônicos ao formato PDF.

Como visto, o objeto principal da presente Ação Civil Pública consiste na reversão dos atos
rescisórios coletivos praticados pela demandada após a deflagração das medidas de isolamento
social em combate à pandemia por COVID-19, além de providências acessórias e outras
destinadas a disciplinar novas dispensas.

Primeiramente, no exercício de cognição não exauriente, afasto as arguições de ilegitimidade
ativa e falta de interesse jurídico do MPT.

A Constituição Federal em seu art. 129, III, relaciona como função institucional do Ministério
Público “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”.

A Carta Magna emprega as expressões “interesses difusos e coletivos” em sentido amplo, sem
as conceituar.

Nesta mesma direção preconiza o art. 83, I e III, da Lei Complementar nº 75, de 20/05/1993,
in verbis:

"Art. 83. Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes atribuições
junto aos órgãos da Justiça do Trabalho:

I – promover as ações que lhe sejam atribuídas pela Constituição Federal e pelas leis
trabalhistas;

II – omissis;

III – promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de
interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente
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garantidos;

(...).”             

A integração das normas constitucional e complementar é realizada, no particular, pelo Código
de Defesa do Consumidor – CDC (Lei n° 8.078/90), cujo art. 81 traz as seguintes definições
para os interesses/direitos de índole coletiva:

“Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e
ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem
comum.”

Compreende-se, pois, que o CDC densifica o art. 129, III, da CF/88 e a LC nº 75 para
classificar os interesses da coletividade em difusos, coletivos propriamente ditos e individuais
homogêneos.

Os difusos são indivisíveis e de titularidade de pessoas indeterminadas, ligadas por
circunstâncias de fato. Os coletivos são também indivisíveis, contudo titularizados por grupo,
categoria ou classe, pessoas determinadas e vinculadas entre si ou com a parte contrária por
uma relação jurídica base. E os direitos/interesses individuais homogêneos são aqueles que,
embora divisíveis e pertencentes a pessoas determinadas, possuem uma origem comum.

In casu, tenho que os direitos discutidos nos autos ostentam caráter bifronte. Coletivo, de um
lado, na medida em que é comum a todo o grupo de empregados da ré o interesse de que os
postos de trabalho sejam resguardados do despedimento massivo. Individual homogêneo, de
outro vértice, no que toca às consequências da restauração/manutenção de cada contrato de
trabalho.

Destarte, o Parquet detém legitimidade para manejar a ação civil pública, na inteligência do
art. 129, III, da Carta Fundamental, art. 1º da Lei nº 7.347/85 e art. 82, I, do CDC, este último
abaixo transcrito:

“Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:          
(Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)          (Vide Lei nº 13.105, de 2015)       
(Vigência)

I - o Ministério Público,
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(...)”

Quanto ao interesse jurídico para propor e integrar a presente demanda, impende divisar a
instituição Ministério Público das pessoas de seus órgãos ou representantes (Promotores e
Procuradores). 

Inexiste empecilho legal para que o Ministério Público atue, por intermédio de um Procurador,
com mediador de determinado conflito trabalhista e que, sendo frustrada a autocomposição ou
havendo a inexecução espontânea de seu resultado, outro órgão/representante do
Parquet venha a propor ação judicial para reparar o direito coletivo lato senso identificado.

Nesta direção preconiza a Resolução nº 157/2018 do Conselho Superior do Ministério Público
do Trabalho acostada sob o ID. ef26c5d, que restou observada na hipótese dos autos.

Outrossim, a circunstância de o MPT não figurar como parte signatária do acordo não retira
sua legitimidade ou interesse processual para agir na defesa dos interesses coletivos (sentido
amplo) envolvidos na composição, justamente em função da natureza do direito em debate e
da missão institucional que lhe é conferida pela Carta Magna e normas infraconstitucionais
suso mencionadas.

Em exame prefacial, portanto, defino que as condições da ação se fazem presentes, assim
como os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Posto isso, alcanço os fundamentos propostos para embasar a tutela de urgência e os
respectivos contrapontos delineados na primeira peça de resistência empresarial, ressaltando
que não observarei, obrigatoriamente, a separação em número de tópicos ou na ordem da
petição inicial.

1. Do descumprimento do acordo celebrado entre o STTREPE e a demandada, mediado
pelo MPT.

O Parquet imputa comportamento contraditório à empresa acionada por celebrar conciliação
com o sindicato profissional prevendo a reversão das dispensas levadas a cabo durante a
pandemia e, logo em seguida, negar cumprimento aos seus termos.

A ré, de outra banda, narra que o próprio ente sindical descumpriu o multicitado acordo ao
comunicar que não aceitaria a formalização de ajustes individuais com os trabalhadores para
redução da jornada de trabalho e salário ou suspensão dos contratos de trabalho.

O comentado acordo, firmado perante o MPT na Ata de Audiência nº 33576.2020 e trazido à
baila por ambos os litigantes, determina, no item 1 “a aplicação dos termos da Medida
Provisória 936/2020, nos meses de abril, maio e junho...” e, no item 4, a “garantia de
emprego dos profissionais da categoria pelo período de abril a setembro de 2020, nos termos
previstos na MP 936/2020.”.

Não há, portanto, controvérsia sobre a existência dessa autocomposição e sua aplicabilidade à
empresa demandada. 
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Mas, em virtude do inteiro teor do Ofício nº 0009/2020, de 13/04/2020, do Sindicato dos
Rodoviários (ID. 87fcd67), concluo que a situação ainda é obscura, conjuntura a inviabilizar a
tutela pretendida, ao menos pelo fundamento sob apreciação.

No citado expediente o STTREPE notifica o sindicado patronal (URBANA/PE) da sua
“TOTAL DISCORDÂNCIA” com relação a dois pontos: (i) suspenção dos contratos de
trabalho ou redução da jornada e salário por intermédio de acordos individuais; (ii) os
empregados estariam sendo obrigados a firmar avenças contendo malferimento à estabilidade
assegurada na MP nº 936/2020.

Sem razão.

Sobre o primeiro aspecto, a aludida Medida Provisória, nos arts. 7º, II, e 8º, § 1º, permite a
pactuação de acordos individuais para esses fins independentemente da autorização sindical. 

Ainda que no momento da conciliação extrajudicial estivesse em vigor a medida cautelar
concedida pelo Ministro Ricardo Lewandowski na ADI nº 6363 MC/DF, a decisão era precária
e ainda seria objeto de decisão pelo Colegiado.

 De fato, levada a questão ao Plenário, a maioria dos Ministros do STF julgou constitucionais
os preceptivos da MP nº 936/2020, não referendando a decisão monocrática do Relator.

Confira-se:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, negou referendo à medida cautelar, indeferindo-a, nos
termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos o
Ministro Ricardo Lewandowski (Relator), que deferia em parte a cautelar, e os Ministros
Edson Fachin e Rosa Weber, que a deferiam integralmente. Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 17.04.2020 (Sessão
realizada inteiramente por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).”

Como as partes entabularam a aplicação do inteiro teor da citada Medida Provisória para
regular as relações de trabalho durante a pandemia e considerando o pronunciamento da
Suprema Corte, não é legítima a manifestação do sindicato obreiro em sentido oposto, qual
seja, de negar validade às avenças individuais.

Quanto ao segundo ponto – violação à garantia de emprego contida na MP nº 936/2020 –
igualmente não prospera a insurgência do sindicato.

A suposta referência à indenização por dispensa durante o período de garantia provisória de
emprego não era motivo para o sindicato profissional rechaçar os acordos individuais, porque
esse texto é tão somente uma exata reprodução do § 1º do art. 10 da MP nº 936/2020. 

Não se trata, pois, de inovação praticada pela empresa, como também isso não significa que a
garantia temporária ao emprego deixou de existir. 

A MP, quando se refere às consequências da dispensa sem justo motivo no curso da garantia
temporária, apenas disciplina qual será a indenização devida em caso de dispensa imotivada. 
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Afinal, é comum ocorrer, no mundo dos fatos, a dispensa imotivada de empregado mesmo
quando beneficiário de modalidade de garantia ao emprego. 

E, conforme já mencionado, os contratos individuais até o momento adunados aos fólios, em
nome de outras empresas, diga-se, somente repetem o texto da MP que as partes do acordo
anuíram em aplicar.

Igualmente, tenho claro que a estipulação não retira do empregado o direito à reintegração,
acaso não exaurido o respectivo período. Mas, uma vez transcorrido o prazo da garantia, a
obrigação de fazer se converte em indenização. Daí o legislador extraordinário haver
disciplinado os parâmetros da reparação pecuniária no art. 10, § 1º, da MP nº 936/2020.

Logo, se, por um lado, a empresa não comprovou, até o presente instante processual, haver
iniciado os atos de reversão das dispensas coletivas, o STTREPE, de seu turno, também
praticou ato contrário a tema essencial da conciliação mediada pelo MPT.

Há indícios, então, de que pode verter ao caso em tela a exceção do contrato não cumprido
(exceptio non adimpleti contractus) mencionada o art. 476 do Código Civil enquanto fonte
subsidiária/supletiva do Direito do Trabalho.

Destaco que o MPT se pronunciou a respeito do Ofício nº 0009/2020 do sindicato obreiro na
petição de ID. a20c085 e, conquanto tenha razão sobre a ordem cronológica dos fatos,
remanescem as inconsistências antes detectadas na condução do caso pelo STTREPE.

São as razões pelas quais não estou convencido, com segurança, em análise preambular da
causa, da probabilidade do primeiro fundamento invocado pelo MPT, rejeitando-o como
amparo para tutela de urgência.

2. Da inconstitucionalidade e ilegalidade do despedimento coletivo sem prévio diálogo ou
negociação com a entidade sindical profissional.

Ocorreu, sem dúvidas, o despedimento coletivo no domínio da empresa promovida, posto que
a acionada não negou ter demitido uma centena de empregados, aproximadamente, em razão
da pandemia do novo coronavírus. 

Repousam alguns Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCTs) no caderno
processual, confeccionados pela requerida e datados de 31/03/2020 (págs. 183 a 195).

Acerca da negociação coletiva antecedente, observo que nas págs. 114/120 do PDF dos autos
consta o pedido de mediação formulado pelo STTREPE ao MPT, autuado no mesmo dia,
31/03/2020. 

No tópico desse formulário intitulado “Se houve tentativa de negociação sobre a matéria,
indique o local, a data e a síntese das discussões:”, o sindicato obreiro escreveu (págs.
114/115):

“1. O STTREPE participou de reuniões com o Sindicato Patronal URBANA - nos dias 23 e 25
de março de 2020, diante das alegações das empresas de dificuldades diante da pandemia e
da diminuição da arrecadação.
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2. Como se verifica pelo ofício anexo, nestas reuniões, a URBANA não apresentou uma
proposta sequer para garantia de empregos e salários neste momento de crise.

3. A única proposta apresentada pela URBANA foi a ameaça de demissão de cerca de 60% da
categoria profissional e a intenção descabida de contar com a anuência do Sindicato obreiro
para o parcelamento das verbas rescisórias e uma suposta garantia de readmissão futura, o
que demonstra o total descompromisso social com a vida e subsistência dos trabalhadores e
seus familiares.

4. No dia 30/03/20, ontem, a URBANA se reuniu novamente com o STTREPE e, mais uma vez,
não apresentou nenhuma proposta concreta para a saída da crise que não implicasse em
demissões e perdas de direitos para a já tão sofrida categoria dos rodoviários. Novamente, a
URBANA apenas fez ameaças de demissões e se negou a formalizar qualquer proposta por
escrito. (Vide Petição anexa em PDF)”.

A petição de págs. 121/124 ratifica aquilo que consta na autuação do pedido de mediação.

Depreende-se, portanto, que existiram tratativas prévias às dispensas, ainda efêmeras, que
configuram a atuação do ente sindical na busca de solução para as rescisões que se
anunciavam e que viriam a ser efetivadas dias depois.

Na sequencia o sindicato instou o MPT a atuar e sucessivas discussões tiveram lugar com a
mediação do Parquet, até se alcançar o acordo amplamente citado nos autos para reintegração
dos empregados afastados.

Houve, então, algum diálogo entre os atores sociais.

Por outro lado, conforme já anotado na decisão de ID. 46f674a, todo o Brasil padece em face
da grave crise de saúde, com as autoridades executivas reconhecendo o estado de calamidade
pública em âmbito nacional, estadual e municipal. 

Tendo em vista que o distanciamento social foi a medida eleita para evitar o colapso dos
sistemas público e privado de saúde, restrições à circulação e à reunião de pessoas acabaram
impostas, fato público e notório. 

A negociação coletiva tradicional mediante convocação de assembleia geral – art. 612 da CLT
– certamente sofreu impacto e precisou ser amoldada à realidade excepcional. 

Considerando o cenário da pandemia por COVID-19 e os elementos de convicção contidos
nas págs. 114 a 124 do PDF dos autos, compreendo, em exame prefacial do feito, que
existiram, ao menos minimamente, atos prévios às dispensas que caracterizam a ocorrência de
diálogo coletivo a respeito do objeto litigioso, ainda que não tenha havido uma negociação nos
moldes tradicionais. 

Nesse caminhar, por enquanto afasto o argumento da falta de anterior debate coletivo para
invalidação dos despedimentos já realizados.

No entanto, acolho a tese de que a dispensa plúrima ou coletiva se insere no conceito, em
sentido amplo, de conflito coletivo de trabalho e, portanto, deve se sujeitar à atuação sindical,
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ex vi do art. 8º, incisos III e VI, da Constituição da República.

 Interpreto, pois, o novel art. 477-A da CLT em conformidade com as aludidas disposições
constitucionais, a fim de concluir que não é necessária, propriamente, uma autorização do
sindicato para efetivação dessa modalidade de despedimento, tampouco é condição para tanto
a formalização de convenção ou acordo coletivo de trabalho, todavia é obrigatória a instalação
do diálogo, da conversação, entre a empresa e o sindicato, na tentativa de se alcançar resultado
que amenize as implicações do desemprego massivo, mesmo que não frutifique em acordo.

Nesse ponto específico, em análise preliminar, decido condicionar novas dispensas plúrimas
ou coletivas à negociação sindical prévia. 

Para que não pairem dúvidas, reitero que a acionada não negou ter demitido uma centena de
empregados, aproximadamente, quadrante que já caracteriza o despedimento em massa.

Determino, pois, que todas as rescisões materializadas a partir de 25/03/2020 e aquelas que
sobrevierem sob a justificativa de diminuição/restrição da atividade empresarial e necessidade
de redução de custos ou pessoal, por força da COVID-19, inserem-se na definição de dispensa
plúrima ou coletiva para efeito da presente decisão.

3. Do abuso do direito de demitir. Atividade essencial da empresa. Incompatibilidade das
rescisões coletivas simultaneamente à adoção das medidas de prevenção ao emprego
contidas na MPV nº 936/2020 a outros empregados, aliada à ausência de medidas
alternativas. Da inadequação das dispensa coletivas fundadas no fato do príncipe sem o
preenchimento dos requisitos de sua caracterização.

Agrego em um único tópico as demais razões enunciadas na peça inaugural para o petitum,
visto que possuem pontos de intersecção. 

E de logo acolho o argumento de que a hipótese dos autos não se amolda ao factum principis
trabalhista.

Os TRCTs emitidos pela demandada indicam dispensa “Conforme Art. 486 CLT” e a petição
de ID. 11f80d8 confirma o despedimento dos empregados com apoio no fato do príncipe.

Entretanto, o art. 486 da CLT proclama in verbis: “No caso de paralisação temporária ou
definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela
promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o
pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo responsável.” (destaques
acrescentados).

A demandada laborou em grave erro ao despedir os empregados com fundamento no referido
artigo, pois a norma é clara ao condicionar a ocorrência de fato do príncipe à impossibilidade
de continuação da atividade patronal.

Não foi isso que aconteceu com a empresa, absolutamente.

Consoante alinhavado no libelo, desde a Lei nº 7.783/89 (Lei de Greve) o transporte coletivo
de passageiros, atividade da querelada, foi alçado à categoria de atividade essencial.



05/06/2020 https://pje.trt6.jus.br/primeirograu/VisualizaDocumento/Autenticado/documentoHTMLProtegido.seam?idBin=b6e3d76b132dd33e82c550…

https://pje.trt6.jus.br/primeirograu/VisualizaDocumento/Autenticado/documentoHTMLProtegido.seam?idBin=b6e3d76b132dd33e82c5501e0e0a838… 11/15

Em todos os atos do Governo do Estado de Pernambuco, notadamente os Decretos nºs 48.809,
48.832 e 48.834, todos de março de 2020, e a Portaria Extraordinária nº 001/2020 (IDs.
187a94c e cb7d70c), a atividade desempenhada pela parte ré se encontra inserida no rol
daquelas essenciais e que continuam permitidas.

Para além, a Portaria Conjunta Extraordinária SES/SED UH/GRCT nº 001/2020 (ID.
bb53d39) determinou o incremento da frota de ônibus com o propósito de reduzir o número de
pessoas aglomeradas em terminais, estações e dentro dos próprios coletivos.

Até mesmo o Poder Executivo, por intermédio da Nota Informativa SEI nº 13448/2020/ME,
da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, orienta os
Auditores-Fiscais do Trabalho a verificar se houve (i) a paralisação total do trabalho e (ii) a
não continuidade das atividades empresariais em decorrência de ato de autoridade municipal,
estadual ou federal como pressupostos para emoldurar o caso no art. 486 da CLT.

É razoável a afirmação da defesa de que a restrição da circulação de pessoas pela região
metropolitana, com o passar do tempo, acabou provocando queda em sua arrecadação.

Esse argumento, contudo, não prospera como justificativa das dispensas coletivas por factum
principis, porque não houve efetiva paralisação, temporária ou definitiva, das atividades da
empresa. 

Portanto, em conclusão prefacial, típica da tutela antecipada, não vislumbro lei ou ato de
império a impossibilitar a continuidade da atividade econômica da demandada, sendo
equivocada a premissa sobre a qual se assenta a conduta patronal.

Ainda tem razão o MPT quando identifica o objetivo das normas heterônomas editadas no
período da pandemia: manutenção dos empregos, renda e atividade empresarial.

Com efeito, os arts. 1º e 2º da MP 927/2020 (anterior às dispensas) já estatuíam regras
destinadas à preservação do emprego e da renda (teletrabalho, antecipação de férias
individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de
horas e suspensão do contrato de trabalho). 

A MP nº 936/2020 revogou o art. 18 da MP nº 927/2020 e instituiu o Programa Emergencial
de Manutenção do Emprego como instrumento para preservar o emprego e a renda, garantir a
continuidade das atividades laborais e empresariais e reduzir o impacto social decorrente do
estado de calamidade pública e de emergência em saúde pública.

Referidas Medidas Provisórias conferem efetividade aos fundamentos da República Brasileira,
da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, assim como à função social da
propriedade, à busca do pleno emprego e ao trabalho como direito social fundamental e
princípio da ordem social e econômica (art. 1º, incisos III e V; art. 5º, inciso XXIII; art. 6º; art.
179, incisos III e VIII, todos normativos da Constituição Federal).

Embora não tenha sido imposto um iter antecedente e necessário à rescisão de contratos de
trabalho nas Medidas Provisórias nºs 927 e 936/2020, compreendo, em cognição preliminar,
que a aplicação das dispensas coletivas pela ré a alguns empregados como primeira solução,
calcada na falsa premissa do fato do príncipe, poucos dias depois das ações iniciais contra a
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COVID-19, quando o Estado de Pernambuco explicitou a essencialidade do serviço e
almejava a elevação da frota de ônibus urbanos, consolida a conduta abusiva do empregador.

Seguiu-se, ainda, a inserção de dados e códigos alusivos ao fato do príncipe ou à extinção da
empresa nos documentos necessários ao levantamento do FGTS e para habilitação no seguro-
desemprego pelos trabalhadores, erro que inviabilizou o recebimento desses benefícios. A
modalidade de rescisão utilizada pela ré, assim, tornou ainda mais gravoso o prejuízo que os
trabalhadores experimentaram.

Todos esses elementos convencem, no âmbito da análise introdutória da causa, que o modus
operandi utilizado pela parte acionada perfaz o abuso do direito de rescindir os contratos de
trabalho de seus empregados.

Atento ao disposto no art. 300 do CPC, combinado com o art. 12 da Lei nº 7.347/85 e o art.
84, § 3º, da Lei nº 8.078/90, concluo, preambularmente, que as razões descritas no presente
tópico constituem o requisito da probabilidade do direito.

O perigo de dano também se desvela, porque os trabalhadores foram privados da fonte de sua
subsistência e nem mesmo as verbas terminativas resultaram satisfeitas na integralidade.

É correto, em suma, o pedido de nulificação das dispensas em massa efetivadas e que os
trabalhadores retornem ao status quo ante, restaurando-se as relações de emprego mediante
reintegração aos quadros da demanda, considerando (i) a inexistência do motivo – factum
principis – informado como justificativa para terminação dos contratos de trabalho, (ii) o
arcabouço constitucional e infraconstitucional em favor da preservação da pessoa humana, dos
empregos e da renda, (iii) a continuidade da atividade da empresa como essencial à sociedade,
inclusive com o aumento de frota para evitar a aglomeração de pessoas no transporte público e
(iv) o risco à subsistência dos trabalhadores.

Cuida-se, por conseguinte, de reintegração e não readmissão.

Ressalto que o direito reconhecido nesta decisão não impede a empresa de praticar, no futuro,
as diversas ações preconizadas nas Medidas Provisórias nºs 927 e 936/2020 para manutenção
dos empregos e da renda.

No que toca à garantia provisória de emprego estatuída no art. 10 da MP nº 936/2020, é
inequívoco que a parte ré deverá cumprir a obrigação principal, abstendo-se de dispensar sem
justo motivo, de maneira individual, plúrima ou coletiva, os empregados que se enquadrem
nessa hipótese, pelo tempo previsto na norma de regência. Porém, acaso venha a efetivar
alguma dispensa contra legem, fica ciente que deverá reintegrar o empregado, se vigente o
prazo da garantia ao emprego, ou pagar todas as verbas correlatas e mais a indenização
adicional estabelecida no § 1º do citado art. 10 da MP nº 936/2020.

O pedido de letra g do item 9.1. da petição inicial, por sua vez, aparenta colidir com a decisão
em favor da reintegração dos empregados, razão pela qual decido rejeitá-lo, no momento.

CONCLUSÃO
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Frente a todo o exposto, defiro parcialmente a tutela provisória de urgência de natureza
antecipada e determino que a parte demandada cumpra as seguintes obrigações: 

1. Reverter os desligamentos de todos os trabalhadores dispensados coletivamente a partir de
25/03/2020 e até a data de ajuizamento desta ação (28/05/2020), reintegrando-os aos
cargos/funções que ocupavam por ocasião das rescisões, no prazo de 03 (três) dias, sob pena
de pagamento de multa arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento e
mais R$ 500,00 (quinhentos reais) por trabalhador não reintegrado.

2. Pagar, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da respectiva reintegração, as parcelas
salariais, demais benefícios e obrigações pecuniárias derivadas do contrato de trabalho,
inclusive FGTS, prestações vencidas e vincendas, do período entre a rescisão e a reintegração,
por meio de deposito bancário em conta individualizada ou, na impossibilidade, mediante
depósito judicial, sob pena de pagamento de multa estipulada em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
por dia de descumprimento.

3. Abster-se de promover novas dispensas plúrimas ou coletivas fundadas na pandemia por
COVID-19 sem prévia negociação coletiva com o SINDICATO DOS TRABALHADORES
EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS URBANOS DE PASSAGEIROS DO RECIFE E
REGIÕES METROPOLITANA DA MATA SUL E NORTE DE PERNAMBUCO –
STTREPE, sob pena de pagar multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada dispensa
plúrima ou coletiva realizada sem antecedente participação sindical. Para os fins da presente
decisão são consideradas plúrimas/coletivas as rescisões já praticadas desde 25/03/2020 e
aquelas que sobrevierem sob a justificativa da pandemia por COVID-19.

4. Respeitar a garantia provisória de emprego fixada no art. 10 da MP nº 936/2020, abstendo-
se de dispensar, sem justo motivo, de maneira individual, plúrima ou coletiva, os empregados
que se enquadrem nessa hipótese, pelo tempo previsto na norma de regência. Caso venha a
efetivar a dispensa violando a aludida regra, deverá reintegrar o empregado, se vigente o prazo
da garantia ao emprego, ou pagar todas as verbas correlatas asseguradas ordinariamente na
legislação e mais a indenização adicional estabelecida no § 1º do citado art. 10 da MP nº
936/2020. Fica indeferida, neste aspecto em particular, a cominação de multa astreinte, posto
que já imposta penalidade na própria Medida Provisória.

5. Em sendo inevitáveis novas dispensas sem justa causa durante a pandemia da COVID-19,
de natureza individual ou coletiva, observado o disposto no item 3, supra, deverá a empresa ré
observar o § 1º do art. 10 da MP nº 936/2020, como também: 

5.1. Anotar o despedimento na CTPS e fornecer ao trabalhador a documentação comprobatória
da comunicação da rescisão contratual aos órgãos competentes, no prazo de até 10 (dez) dias
da dispensa, nos moldes do art. 477, §6º da CLT, bem como fornecer as guias para
levantamento do seguro-desemprego e a chave de conectividade para levantamento do FGTS,
sob pena de pagar multa arbitrada em R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso; 

5.2. Efetuar o pagamento das verbas rescisórias dos empregados desligados em até 10 (dez)
dias após a dispensa, de acordo com o art. 477, §6º da CLT, sob pena de pagar multa fixada em
R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada trabalhador prejudicado; 
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5.3. Abster-se de apor, nos TRCTs, a hipótese de dispensa com fundamento no fato do
príncipe, art. 486 da CLT ou ainda “extinção da empresa”, sob pena de pagar astreinte no
importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada trabalhador prejudicado, não sendo cabível
para tal obrigação (de não fazer) a imposição de multa diária.

6. Pagar os salários dos empregados ativos e daqueles reintegrados por força da presente
decisão até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido (art. 459, § 1º, da CLT) ou a quota-
parte devida pela empresa no caso da adoção da medida de redução de jornada e salário
prevista na MP nº 936/2020, mais a ajuda compensatória indicada no art. 9º da mencionada
MP e no mesmo prazo, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada
trabalhador prejudicado.

7. Exibir, na condição de dever acessório às obrigações principais e para instrução do feito, os
seguintes documentos, no prazo de cinco dias (art. 398 do CPC):

7.1. Uma primeira relação contendo a listagem de todos os empregados dispensados, por justa
causa, imotivadamente ou a pedido, entre 25/03/2020 e a data de propositura desta ação,
contendo nome completo do trabalhador, número de CPF, número da matrícula interna da
empresa, função, datas de admissão e dispensa, bem ainda telefone/e-mail e endereço
residencial, acompanhada de cópia dos respectivos TRCTs (Termos de Rescisão dos Contratos
de Trabalho), assinados ou não, sob pena de pagar astreinte de R$ 1.000,00 (um mil reais) por
dia de descumprimento;

7.2. Uma segunda relação de todos os trabalhadores dispensados no mesmo período do item
7.1 e que obtiveram a rescisão revertida após a celebração do acordo no ambiente da mediação
do MPT em 08/04/2020, contendo idênticos dados do item anterior, sob pena de pagar multa
de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento; 

7.3. Cópia dos extratos de CAGED dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2020, sob
pena de pagar multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento; 

7.4. Cópia dos seus balancetes comerciais ou documento contábil similar contendo o lucro
líquido da empresa no último exercício anterior ao ajuizamento desta ação, ou seja, do ano de
2019, sob pena de pagar multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento.

As multas aplicadas nesta decisão têm suporte nos arts. 139, inciso IV, e 537 do CPC. Ficam
rejeitados os valores que, embora contidos nos pedidos, não foram especificados nos itens
supra, a fim de se resguardar a proporcionalidade para com as obrigações correspondentes. As
multas também poderão ser posteriormente revistas, para mais ou para menos, até mesmo
excluídas, de acordo com o art. 537, § 1º, do CPC, a depender da evolução dos fatos e do
comportamento da parte ré. A destinação de seus valores será objeto de decisão futura.

 A empresa ainda deverá acostar ao caderno processual os seus atos constitutivos, em 05
(cinco) dias.

Por fim, falem as partes sobre o pedido de ingresso do SINDICATO DOS
TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS URBANOS DE
PASSAGEIROS DO RECIFE E REGIÕES METROPOLITANA DA MATA SUL E NORTE
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DE PERNAMBUCO – STTREPE como litisconsorte (ID. 4934d78), no prazo de 05 (cinco)
dias.

Cuide a Secretaria da expedição do mandado de intimação e reintegração a ser cumprido por
Oficial de Justiça com a máxima urgência perante a empresa demandada, com as cautelas
indispensáveis em razão da situação de pandemia.

Dê-se ciência ao MPT.

Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Egrégio TRT6, para fins de informação no Pedido
de Providências nº 0003214-45.2020.2.00.000 em curso no CNJ, conforme a Portaria nº 57, de
20 de março de 2020, da Presidência do Conselho.

CUMPRA-SE.

RECIFE/PE, 04 de junho de 2020.

GUSTAVO AUGUSTO PIRES DE OLIVEIRA
Juiz(a) do Trabalho Titular


