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Processo 0000367-08.2020.5.06.0171

Decisão Interlocutória

Vistos etc.

Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória, inaudita altera

 formulada nos autos da Ação Civil Pública (ACPCiv) ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICOpars

DO TRABALHO (MPT), em face da requerida JOSÉ FAUSTINO E CIA LTDA, com fundamento

no artigo 300 do CPC, de aplicação subsidiária ao Processo do Trabalho.

Em apertada síntese, o MPT requer, entre outros pedidos : a) a reversão, no prazo de 72

(setenta e duas) horas, das demissões de todos os trabalhadores dispensados no período

compreendido entre 25.03.20 até a presente data; b) o pagamento da remuneração vencida e

vincenda dos trabalhadores reintegrados; c) que a requerida se abstenha de promover novas

demissões plúrimas ou coletivas enquanto vigoram os efeitos da pandemia do COVID-19 sem a

devida negociação coletiva; d) que a requerida observe a garantia provisória do emprego prevista

no art. 10 Medida Provisória (MP) 936/2020; e) adotar providências legais na hipótese de

dispensas individuais de que trata o §1º do art. 10 da MP 936/2020, mediante o pagamento de

verbas rescisórias, abstendo-se de caracteriza-las como derivadas do Fato do Príncipe; e) que a

requerida se abstenha de adotar conduta antijurídica em relação aos empregados ativos; f) que

esse juízo oficie a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE/PE) e a Caixa

Econômica Federal (CEF), determinando que as referidas instituições, ao longo do período de

pandemia, ao receberem pedidos de habilitação de trabalhadores dispensados desconsiderem o

motivo indicado nos Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT), recebendo-os como

se tratassem de dispensas imotivadas ou sem justa causa para possibilitar o acesso aos

benefícios do seguro-desemprego e ao saque das parcelas fundiárias recolhidas ao longo do

contrato de trabalho; g) que a requerida exibe em juízo, i - a relação de todos os trabalhadores

dispensados, com ou sem justa causa ou a pedido, no período compreendido entre 25.03.20 e a

data de ajuizamento da presente ação, contendo informações detalhadas sobre cada um deles, ii

– a relação de trabalhadores readmitidos após a celebração do acordo decorrente da mediação
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promovida pelo MPT em 08.04.20, iii- cópia dos extratos de CAGED dos meses de fevereiro a

maio do corrente, iv- cópia dos balancetes comercias ou documentos contábeis assemelhados

referentes ao último exercício anterior ao ajuizamento desta ação.

A tese que fundamenta o pedido da requerente se desdobra em cinco argumentos principais,

quais sejam: a) ao promover a dispensa coletiva dos seus empregados, a reclamada teria

descumprido os termos do acordo celebrado entre a entidade sindical representativa da sua

categoria empresarial e a entidade sindical dos trabalhadores do setor, mediado pelo MPT no dia

08.04.20 (violação da boa-fé objetiva); b) abuso do direito de demitir coletivamente em face da

pandemia do COVID-19, c) incompatibilidade das demissões coletivas com as diretrizes contidas

na MP 936/2020; d) incompatibilidade das demissões coletivas realizadas com fundamento no

Fato do Príncipe (art. 486 da CLT); e) inconstitucionalidade e ilegalidade das demissões coletivas

sem prévio diálogo ou negociação com a entidade sindical representativa dos trabalhadores.

Com a finalidade de corroborar seus argumentos, o MPT junta aos autos os seguintes

documentos: a) cópia da ata da audiência de mediação promovida pelo Parquet; b)

denúncia do sindicato obreiro, de descumprimento dos termos do acordo mencionado; c) cópias

de ofícios encaminhados pelas empresas de transporte público da região metropolitana,

informando aos seus empregados a rescisão contratual motivada pelo ato de autoridade pública

(Fato do Príncipe); d) matérias publicadas em jornais de grande circulação, veiculando notícias

sobre demissão em massa de motoristas e cobradores, e) cópia do despacho exarado pelo MPT

nos autos da mediação promovida pelo MPT (PA-Mediação n. 000859.2020.06.000/9), e) cópia

da Portaria de Instauração de Procedimento Administrativo de Mediação n. 215.2020, f) cópia da

notificação do despacho do MPT encaminhada à entidade representativa das empresas de

transporte coletivo; g) cópia da certidão de descumprimento do prazo para que as empresas do

setor se manifestassem acerca dos termos do acordo celebrado na Mediação

000859.2020.06.000/9, h) cópias de TRCTs com indicação do Fato do Princípio como motivo de

rescisão contratual; i) cópia do termo de aditamento de contrato de trabalho promovido pela

requerida na qual se estabelece critérios para aplicação das regras da MP 936/2020, g) cópia da

Ação de Produção Antecipada de Provas, distribuída para a 6ª Vara do Trabalho do Recife (PAP

0000335-13.2020.5.06.0006) na qual o MPT pede a intimação de todas as empresas de

transporte coletivo da Região Metropolitana do Recife para que exibam listagem de

trabalhadores demitidos no período compreendido entre 01.03.20 e 23.04.20, e h) cópia da

petição protocolada em conjunto pelas empresas de transporte coletivo nos autos do processo

PAP 0000335-13.2020.5.06.0006 por intermédio da qual argumenta a falta de interesse de agir

do MPT, bem como o argumento de que o descumprimento dos termos do acordo celebrado na

Mediação teria sido da entidade sindical representativa dos trabalhadores.

Considerando os termos da petição inicial e a documentação acostada, a partir de uma cognição

sumária e provisória, passo a decidir de acordo com os argumentos apresentados abaixo, de

forma articulada;
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1. Acolho as ponderações do MPT no que se refere a legitimidade ativa e passiva ad

causam, a via processual eleita e a competência funcional desta MM Vara para a

apreciação da controvérsia;

2. Extrai-se do artigo 300 do CPC, que alberga o regramento para concessão da tutela de

urgência, a necessidade de configuração dos pressupostos do , ou seja, afumus boni iuris

plausibilidade da pretensão autoral e do in mora, isto é o potencial prejuízo ao titularpericulum 

da pretensão em decorrência da demora na prestação jurisdicional;

3. Com relação ao , verifico que a farta documentação acostada pelo MPTfumus boni iuris

comprovam de forma clara e meridiana que a requerida, em descumprimento ao acordo

celebrado nos autos da mediação, promoveu demissão coletiva dos seus empregados no

contexto de pandemia do COVID-19, adotando como tese para a rescisão contratual a incidência

do Fato do Príncipe (art. 486 da CLT);

4. Como bem salientou o , tratando-se de empresa cuja atividade preponderante éParquet

enquadrada pelo ordenamento jurídico pátrio como atividade essencial, a tese do Fato do

Príncipe para a rescisão contratual não se sustenta, considerando que não houve encerramento

da prestação de serviços, nem provisória, nem definitiva;

5. Os documentos acostados também revelam que a reclamada descumpriu acordo celebrado

nos autos da Mediação 000859.2020.06.000/9, tornando inverossímil a tese de que a sua

conduta teria origem na resistência do sindicato dos trabalhadores do setor em adotar as

medidas de redução de jornada,

6. A natureza inverossímil de tal alegação consiste no argumento de que a entidade

representativa da categoria profissional sempre esteve presente nas audiências de mediação,

mesmo porque é do seu máximo interesse a manutenção dos empregos de seus representados

num contexto tão adverso como este em que vivemos;

7. No que diz respeito ao in mora não cabem dúvidas de que a perda do posto depericulum 

trabalho, que já se constitui normalmente um fator grave de vulnerabilidade social, torna-se muito

mais grave num contexto de ameaça à vida em tempos de pandemia;

8. Assim, tão somente com respaldo nos dois primeiros argumentos suscitados pelo MPT, quais

sejam, a violação da boa-fé objetiva  e a(descumprimento de acordo mediado pelo Parquet)
incompatibilidade da rescisão contratual, tanto pela tese de incidência do Fato do Príncipe, como

pelo descumprimento das diretrizes da MP 936/2020, defiro, inaudita altera pars as medidas

(a), (b), (c), (d) e (h),

9. Defiro, de igual sorte, a aplicação das astreintes requisitadas na inicial a serem eventualmente

direcionadas para instituições indicadas pelo MPT, de preferência aquelas que atuam no

combate aos efeitos da pandemia do COVID-19;

Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ MACHADO - Juntado em: 01/06/2020 11:18:51 - 71bd554

ID. 71bd554 - Pág. 3

Documento assinado pelo Shodo



10. Resguardo-me ao direito de apreciar as demais medidas pretendidas, após analisar a peça

contestatória;

Com a finalidade de tornar efetivo o cumprimento das medidas deferidas, o quedetermino 

segue:

1. A reintegração dos trabalhadores deverá ser efetivada no prazo de 72 (setenta e duas)

;horas contadas da intimação da requerida, com o acompanhamento de Oficial de Justiça

2. A diligência do Sr. Oficial de Justiça se encaixa nos pressupostos de urgência da medida

conforme estabelece o artigo 11 do Ato Conjunto TRT6-GP-CRT n. 02/2020;

3. Não obstante o item retro, o Sr. Oficial de Justiça poderá, mediante certidão, solicitar a dilação

do prazo de cumprimento da diligência caso haja risco demasiado de contaminação (art. 1º, § 3º

do referido ato);

4. Tratando-se de empresa que atua com regularidade nesta MM Vara do Trabalho, deverá a

Secretaria habilitar, de ofício, o advogado da reclamada no Sistema do PJE;

5. Considerando a suspensão dos prazos processuais, determinada pelo Ato Conjunto TRT6-GP-

GVP-CRT n. 10/2020, a reclamada poderá protocolar a sua defesa no prazo de dez dias

contados da intimação, ou do dia 08.06.20 (art. 2º do referido Ato);

6. Cumpra-se

7 .  I n t i m e m - s e .

 

A presente decisão segue assinada eletronicamente pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a)

do Trabalho abaixo identificado(a). 

CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE-PE,  01 de junho de 2020.

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que 

instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, e nos termos da Lei 

11.419/2006, que instituiu o Processo Judicial Eletrônico. O documento pode ser acessado 

no endereço eletrônico "http://pje.trt6.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento

", informando-se a chave numérica abaixo./listView.seam
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CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, 01 de junho de 2020.

ANDRE LUIZ MACHADO

Juiz(a) do Trabalho Titular

Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ MACHADO - Juntado em: 01/06/2020 11:18:51 - 71bd554
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/20060111134803600000044696117?instancia=1
Número do processo: 0000367-08.2020.5.06.0171
Número do documento: 20060111134803600000044696117

ID. 71bd554 - Pág. 5

Documento assinado pelo Shodo



SUMÁRIO

 

Documentos

Id. Data de
Juntada

Documento Tipo

71bd554 01/06/2020
11:18

Decisão Decisão


	28/05/2020 - Capa
	1. 01/06/2020 - Decisão | Decisão
	01/06/2020 - Sumário

