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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 

2ª Vara do Trabalho de Paulista 

TRAVESSA DO SABUGI, S/N, NOBRE, PAULISTA/PE - 

CEP: 53401-481 

ACPCiv 0000425-61.2020.5.06.0122 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

RÉU: TRANSPORTADORA ITAMARACA LTDA

D  E  C  I  S  Ã  O

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência, formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

TRABALHO, por intermédio de sua Procuradoria Regional da 6ª Região, em face de 

TRANSPORTADORA ITAMARACÁ LTDA., nos autos qualificada, em sede de Ação Civil Pública.

O requerente alegou que a empresa demandada descumpriu acordo firmado em 08/04Parquet 

/2020, em âmbito administrativo, por mediação daquele Órgão, com o Sindicato dos 

Trabalhadores em Transportes Rodoviários Urbanos de Passageiros do Recife e Regiões 

Metropolitana da Mata Sul e Norte de Pernambuco – STTREPE.

Aduziu que, após transação, por atuação da URBANA/PE, sindicato patronal que integra a 

empresa requerida se comprometeu a reverter as demissões de colaboradores realizadas em 

massa após as restrições impostas pelo Estado em razão da epidemia da covid-19. Noticiado 

pelo sindicato obreiro o descumprimento do acordo entabulado, o sindicato patronal foi intimado 

por duas vezes para manifestar-se, ainda no procedimento administrativo conduzido pelo MPT, 

sem que tenha ofertado qualquer resposta.

O Órgão ministerial ajuizou, então, a Ação de Produção Antecipada de Provas nº 0000335-

13.2020.5.06.0006, na qual também não obteve êxito em comprovar o cumprimento dos termos 

acordados.

Pleiteou, assim, tutela provisória de urgência antecipada nos autos da Ação Civil Pública em 

epígrafe, sob a alegação de que houve: 1) violação à boa-fé objetiva; 2) abuso do direito de 

demitir; 3) incompatibilidade das demissões e a adesão às medidas previstas nas Medidas 

Provisórias 927 e 936/2020 e, também, com a Nota Técnica nº 06/2020 do CONALIS/MPT; 4) 

incompatibilidade das demissões com o motivo alegado (art. 486 da CLT – fato do príncipe); e 5) 

inconstitucionalidade e ilegalidade das demissões, em razão da falta de negociação prévia com a 

entidade sindical obreira.
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Aliado aos fundamentos da probabilidade do direito acima relatados, expôs também o perigo de 

dano evidenciado no caráter alimentício dos salários suprimidos aos empregados dispensados, 

desprovidos ainda de cobertura previdenciária.

DECIDO.

O  juntou aos autos a ata de audiência (ID. de2c58c - Pág. 1/3) realizada nos autos do Parquet

processo administrativo de mediação nº 000859.2020.06.000/9, na qual se observa 

expressamente os termos acordados, consoante se segue:

Após intensos debates, em que vários cenários foram construídos ativamente pelos atores em 

questão e pelos mediadores, chegou-se às seguintes condições consideradas aceitáveis pela 

URBANA e pelo SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS para a  e, reversão das demissões

consequentemente, manutenção do emprego e da renda dos trabalhadores do setor, e que 

consistiu, resumidamente, nas seguintes premissas: 1) aplicação dos termos da Medida 

Provisória 936/2020, nos meses de abril, maio e junho de 2020; 2) para o trimestre seguinte, que 

compreende os meses de julho, agosto e setembro de 2020, haveria redução de jornada e 

salarial proporcional à redução da frota, limitadas, contudo, ao percentual máximo de redução de 

até 40% dos salários para o mês de julho/2020; de até 30% para o mês de agosto/2020 e de até 

20% para o mês de setembro/2020, isso para os trabalhadores da categoria, à exceção dos 

cobradores; 3) para estes (cobradores), a potencial redução proporcional de jornada e salário, 

conforme a redução da frota, poderia atingir até 30% para o mês de julho/2020; até 20% para o 

mês de agosto/2020 e até 10% para o mês de setembro/2020; 4) garantia de emprego dos 

profissionais da categoria pelo período de abril a setembro de 2020, nos termos previstos na MP 

936/2020.

Tendo em vista a transação firmada por seu órgão representativo de classe, o descumprimento 

imotivado do acordo se revela em ofensa direta ao princípio da boa-fé objetiva positivado no 

artigo 422 do Código Civil: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do 

”.contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé

Assim, a falta de resposta às intimações promovidas nos autos daquele procedimento 

administrativo e, ainda mais, a recusa, sem fundada justificativa, ao cumprimento de acordo 

firmado entre os sindicatos representantes dos patrões e empregados da categoria, evidenciam 

comportamento duvidoso da empresa requerida.

Por seu turno, conquanto a Lei nº 13.467/17, ao incluir o artigo 477-A no texto da CLT, tenha 

excluído a necessidade de participação do sindicato de empregados como condição à efetivação 

de demissões em massa, bem se vê que o aludido dispositivo decorrente do mister do legislador 

ordinário ofende princípios e regras constitucionalmente protegidos.
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Não se pode olvidar que, no pós-guerra, com o fim do Estado Legislativo de Direito, a 

Constituição se tornou protagonista, calcada no princípio da dignidade humana, ao redor do qual 

orbitam todas as demais normas do ordenamento jurídico, que devem com ela guardar 

conformidade material.

Assim, o malfadado artigo 477-A da CLT, como alegado pelo requerente, padece de vício de 

inconstitucionalidade, sobretudo ao afrontar os artigos 170, VIII, e 193, da CF/1988, bem como 

ofende Convenções da OIT ratificadas pelo Brasil, sobretudo o artigo 13 da Convenção nº 158. 

Tais vícios já foram objeto de debate na 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho 

e consubstanciaram o Enunciado nº 57, que se transcreve:

57. DISPENSA COLETIVA: INCONSTITUCIONALIDADE

O art. 477-A da CLT padece de inconstitucionalidade, além de inconvencionalidade, pois viola os 

artigos 1º, III, IV, 6º, 7º, I, xxvi, 8º, III, VI, 170, caput, IIIe VIII, 193, da Constituição Federal, como 

também o artigo 4º da Convenção 98, o artigo 5º da Convenção 154 e o art. 13 da Convenção 

158, todas da OIT.  Viola, ainda, a vedação de proteção insuficiente e de retrocesso social. As 

questões relativas à dispensa coletiva deverão observar: a) o direito de informação, 

transparência e participação da entidade sindical; b) o dever geral de boa fé objetiva; e c) o dever 

de busca de meios alternativos às demissões em massa.

Da parte final do Enunciado acima transcrito, redigido em 2017, percebe-se a previsão do “dever 

de busca de meios alternativos às demissões em massa”. Tendo isso em vista e trazendo-o para 

o caso concreto, vê-se que as demissões, como relatadas nos autos, ocorreram em 25 de março 

do corrente, data posterior à publicação da MP nº 927 de 22 de março de 2020, a qual, entre 

outras medidas previa a possibilidade de concessão de férias coletivas; antecipação de férias 

individuais, inclusive com pagamento posterior do terço constitucional; e diferimento do 

recolhimento de FGTS.

Outrossim, o suposto “fato do príncipe” alegado pelas empresas de transporte público de 

passageiros para encerramento dos contratos de trabalho não se sustenta. Nos termos do artigo 

486 celetista, apenas a temporária ou definitiva das atividades autoriza a sua paralisação 

aplicação e, no caso em questão, a prestação do serviço de transporte público de passageiros 

que, segundo os decretos estaduais que previram restrições de circulação e atividades, é serviço 

essencial não sendo paralisada em qualquer momento, nem quando aplicadas medidas 

mais enérgicas de restrição de atividades e circulação de pessoas, o que se costumou 

. chamar de “lockdown”

Portanto, percebe-se que, apesar de estarem disponíveis outros meios hábeis à preservação do 

emprego, a requerida lançou mão da medida mais drástica, demitindo considerável parcela de 

seus colaboradores, sem consulta prévia ao sindicato obreiro, agindo em aparente abuso de 

direito, normatizado no artigo 187 do Código Civil.
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Pelo exposto, restam delineados os fundamentos da probabilidade do direito dos beneficiados 

pela tutela de urgência requerida. O perigo de dano, por sua vez, é latente em despedidas 

arbitrárias, uma vez que o salário é sinônimo de sustento da absoluta maioria das famílias e sua 

supressão por ato ilícito, agravado pela atual situação socioeconômica de enfretamento à 

pandemia da covid-19.

Presentes, dessa forma, os requisitos autorizadores de concessão da medida previstos no artigo 

300 do CPC/15, concedo a medida liminarmente requerida, nos termos do referido artigo 300, § 

2º, do CPC/15, para determinar que a TRANSPORTADORA ITAMARACÁ LTDA., no prazo de 72 

(setenta e duas) horas a contar de sua notificação, torne sem efeito as demissões ocorridas a 

partir de 25 de março de 2020, com imediata reintegração dos seus empregados ilegalmente 

dispensados, com efeitos financeiros retroativos à data do ato demissionário (25.03.2020), 

devendo pagar os salários, benefícios e encargos fiscais e previdenciários devidos pelo período, 

como se em exercício estivessem, sob pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), e até o limite de R$1.000.000,00, reversíveis a favor de instituição beneficente 

de indicação do requerente.Parquet 

Intime-se o  requerente.Parquet

Intime-se a requerida via mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça, posto que se trata aqui 

de medida de urgência, referenciando situação excepcional.

PAULISTA/PE, 01 de junho de 2020.

GENISON CIRILO CABRAL

Juiz(a) do Trabalho Substituto(a)
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