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D  E  C  I  S  Ã  O 

 

 

Vistos etc...

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO em face de

EXPRESSO VERA CRUZ LTDA. cujo objeto versa, em síntese, acerca da reversão de

demissões coletivas levadas a efeito durante a pandemia do Covid-19, também contemplando

pleitos de natureza diversa e de caráter patrimonial e extrapatrimonial. 

O MPT denuncia o injustificado descumprimento do acordo pactuado em 08.04.2020, no

procedimento de mediação MED 000859.2020.6.000/9, por meio do qual as empresas

representadas pelo sindicato patronal assumiram o compromisso de reverter as citadas

demissões e adotar outras providências acessórias, incluindo a apresentação da listagem dos

empregados dispensados.  

Insurge-se à conduta adotada pela ré destacando os seguintes fundamentos: 1) violação à boa-

fé objetiva, com incorrência na vedação ao comportamento contraditório e tentativa de benefício

da própria torpeza; 2) abuso do direito de demitir em razão da dispensa coletiva de trabalhadores

em meio à pandemia do COVID-19; 3) incompatibilidade das demissões coletivas

simultaneamente à adoção das medidas de preservação de emprego dispostas na MP n. 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; 4) incompatibilidade das demissões coletivas

realizadas com fundamento no fato do príncipe (art. 486), com tentativa indevida de repasse do

ônus de pagar as verbas rescisórias dos trabalhadores ao Estado, e sem o preenchimento dos

requisitos necessários para configuração do factum principis; 5) inconstitucionalidade e

ilegalidade das dispensas coletivas realizadas sem prévio diálogo ou negociação com a entidade

sindical obreira. (fls. 03/04).
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Em sede de tutela provisória de urgência de natureza antecipada e com fulcro nos artigos 294,

300, 497, 536 e 139, IV, todos do NCPC, artigo 12 da Lei nº 7.347/85 e artigo 84, §3º da Lei nº

8.078/90, o MPT requer seja a empresa ré obrigada a cumprir as seguintes obrigações: 

REVERTER as demissões de todos os trabalhadores que foram dispensados coletivamente no

período compreendido entre 25 de março de 2020 e a data do ajuizamento da ação (28.05.2020),

com o pagamento das verbas salariais vencidas e vincendas até a data da efetiva readmissão

/reintegração, além do recolhimento do FGTS dos meses não depositados; ABSTER-SE de

promover novas demissões plúrimas ou coletivas durante o contexto da pandemia do COVID-19,

e ainda sem prévia negociação coletiva com o sindicato representativo da classe

obreira;  RESPEITAR a garantia provisória de emprego prevista no art. 10 da MP 936/2020,

abstendo-se de demitir individual, plúrima ou coletivamente seus trabalhadores que recebem

Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. 

Com relação a novas dispensas individuais que sejam necessárias de serem adotadas pela

empresa Ré no contexto da pandemia do COVID-19, estritamente nos casos e nos termos do §1º

do art. 10 da MP 936/2020, o autor também postula que a empresa ré seja compelida, em sede

de tutela inibitória a: EFETUAR a anotação do desligamento na CTPS e entregar ao trabalhador

os documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes,

além do pagamento das verbas rescisórias, em conformidade com o artigo 477, §6º da CLT;

ABSTER-SE de apor, nos TRCTs, nos casos de dispensas sem justa causa, a hipótese de

dispensa com fundamento no art. 486 da CLT (fato do príncipe), ou ainda “extinção da empresa”.

No tocante aos empregados ativos e os readmitidos por força de eventual decisão concessiva da

liminar, pretende seja a empresa ré compelida, no contexto da pandemia do COVID-19, em sede

de tutela inibitória, 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. 

Paralelamente, também requer a expedição de ofícios à Superintendência Regional do Trabalho

e Emprego – SRTE/PE e à Caixa Econômica Federal a fim de que, durante a pandemia do Covid-

19 ou durante a vigência do Decreto Estadual nº 48.834, de 20.03.2020, desconsiderem o motivo

constante nos TRCTs elaborados pela ré, com as indicações de “fato do príncipe”, “artigo 486 da

CLT”, “código 03” e “extinção da empresa”, autorizando o saque do FGTS e a habilitação no

Programa do Seguro Desemprego nos mesmos moldes da dispensa sem justa causa.

Por fim, o MPT postula a imediata exibição dos documentos listados nas fls. 108/109. 

A petição inicial foi instruída com os documentos de fls. 114/523.

Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o Juízo se reservou para apreciar

o pedido de tutela provisória após a oitiva da parte adversa, determinando, mediante o despacho

de fls. 524, a notificação da empresa para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias. 
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O Sindicato dos Rodoviários do Recife e RMR (STTREPE) protocolizou a petição de fls. 530/531

requerendo o seu ingresso nos autos na condição de assistente simples. 

No prazo assinalado pelo Juízo, a empresa acionada se manifestou por meio da petição de fls.

575/584, suscitando, preliminarmente, a ausência de interesse processual e a ilegitimidade ativa

do MPT para propor a presente demanda. Prosseguiu rebatendo os argumentos veiculados na

exordial, pugnando pelo indeferimento das tutelas provisórias e pela improcedência de todos os

pleitos formulados. Instruiu seu arrazoado com os documentos de fls. 585/618. 

Eis o Relatório. 

DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO:

Consoante relatado, o Ministério Público do Trabalho, por meio da presente Ação Civil Pública,

busca, dentre outros pleitos, reverter as demissões coletivas ocorridas durante a pandemia do

Covid-19, ancorando-se no alegado descumprimento do acordo entabulado no procedimento de

mediação MED 000859.2020.6.000/9. 

De imediato, cumpre salientar a legitimidade ativa do MPT para propor a presente demanda,

conclusão que se extrai do disposto nos incisos I e III, do artigo 83, da Lei Complementar nº 75

/1993. Com efeito, fundando-se a pretensão em possível violação de direitos sociais e no

prejuízo à coletividade de trabalhadores, resulta clara a legitimidade do órgão ministerial. 

A propósito, a Constituição Federal de 1988, ao estabelecer o papel institucional do Ministério

Público, atribuiu-lhe a promoção de inquéritos civis e ações civis públicas “para a proteção do

” (art.patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos

129, III).  Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), em seus artigos 81

e 82, I, reforça o entendimento quanto à legitimidade do MPT. 

Noutro vértice, calha assinalar que a existência do procedimento de mediação MED

000859.2020.6.000/9 não retira o direito de o MPT, no exercício do seu papel institucional,

ingressar com a presente Ação Civil Pública. Note-se que o  não invoca a atuação doParquet

Poder Judiciário com vistas à execução de título executivo extrajudicial, mas sim com o objetivo

de resguardar direitos coletivos e individuais homogêneos, na forma autorizada nos dispositivos

dantes mencionados. 

Impõe-se registrar, ademais, que os atos praticados estão em consonância com as diretrizes

traçadas na Resolução nº 157, de 28.08.2018, do Conselho Superior do Ministério Público do

Trabalho, cujo teor dispõe acerca da autocomposição de conflitos (fls. 415/418), não se

vislumbrando nenhuma irregularidade.

Superadas tais questões e analisando os argumentos veiculados pelos litigantes, em sede de

cognição sumária e não exauriente, típica das tutelas urgentes, acolho o primeiro fundamento

defendido pelo MPT, pautado na inobservância do Princípio da Boa-Fé Objetiva. 
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Com efeito, a prova documental coligida demonstra a instauração de procedimento administrativo

de mediação no âmbito do MPT (PA-MED 000859.2020.6.000/9), a pedido do SINDICATO DOS

TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS URBANOS DE PASSAGEIROS DO

RECIFE E REGIÕES METROPOLITANA DA MATA SUL E NORTE DE PERNAMBUCO –

STTREPE destinado a obter soluções para as demissões coletivas promovidas pelas empresas

no contexto da pandemia do Covid-19 (fls. 155/158).

No bojo do referido procedimento foram designadas audiências, realizados debates e

apresentadas propostas de resolução amigável. Finalmente, na audiência realizada no dia

08.04.2020, com a presença do sindicato requerente e do SINDICATO DAS EMPRESAS DE

TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, bem como de

representantes do Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda. e do

Estado de Pernambuco, as partes chegaram a um consenso, transacionando nos seguintes

termos: 

 “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 reversão das demissões e,

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.

Aceitas as condições gerais acima pelas representações dos setores econômico e profissional

presentes, o Sindicato Obreiro fez as seguintes considerações: 1) o sindicato autoriza desde já

que, por ocasião dos meses de julho, agosto e setembro de 2020, os descontos salariais em

favor do sindicato sigam a proporção da redução salarial a incidir no período; 2) que sejam

fornecidas ao sindicato profissional as relações de todos os funcionários que foram alvos de

desligamento no período.

O Ministério Público do Trabalho parabenizou a todos pelos esforços empreendidos na busca de

uma solução que preservasse o grande valor em questão, que são os postos de trabalho dos

funcionários do setor, e recomendou que, nos próximos dias, os atores sociais envolvidos, por

suas instâncias próprias, efetuassem os ajustes redacionais nos termos do consenso a que
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chegaram, desde já se colocando à disposição das partes para eventuais esclarecimentos e

designação de audiência a fim de tratar, especificamente, dessa questão, se assim se fizer

preciso.

Nada mais havendo a acrescentar, concluiu-se a audiência às 19h05, lavrando-se a presente

ata, que vai assinada pelos procuradores que presidiram o ato." (fls. 178).

Não há controvérsias quanto ao acordo celebrado, tampouco que a ora acionada procedeu à

dispensa coletiva de empregados logo no início da pandemia do COVID-19. Igualmente se

constata, desta feita a partir dos documentos de fls. 129/134, que a empresa enquadrou as

demissões no artigo 486, da CLT, valendo-se da seguinte justificativa: “paralisação parcial da

atividade econômica da empresa, motivada por ato de autoridade pública resultante da suposta

”.proliferação do COVID-19

A despeito do ajuste celebrado perante o MPT, a ré não providenciou a reversão das demissões

coletivas, sendo tal fato também incontroverso. Note-se que a empresa não nega ter assumido o

compromisso de tornar sem efeito tais demissões, bem como de cumprir as demais obrigações

avençadas no aludido acordo. Ou seja, não questiona a validade e a extensão do acordo em cujo

teor consta expressa previsão de reversão das demissões. 

A demandada apenas alega que a iniciativa do descumprimento do ajuste teria partido do

sindicato profissional, reportando-se ao ofício 09/2020, datado de 13.04.2020, mediante o qual

esta entidade expressou discordância quanto à suspensão dos contratos de trabalho ou redução

de jornada de trabalho e salário através de acordos individuais (fls. 587/589).

A análise e as consequências da postura adotada pelo STTREPE demandam dilação probatória,

não sendo passíveis de apreciação em sede de cognição sumária. De qualquer forma, a

justificativa apresentada pela empresa demandada não a exime de cumprir os compromissos

formalmente assumidos perante o MPT, sobretudo porque o ajuste firmado não condicionou

expressamente a reversão das demissões e demais providências à formalização de acordos

coletivos ou acordos individuais.  Não há determinação quanto à forma de operacionalização.

Donde se infere que, ao ignorar o ajuste, a ré violou o Princípio da Boa-Fé Objetiva. 

Não é despiciendo lembrar que “ ”,o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público

nos termos do artigo 784, IV, do CPC, tem força de título executivo extrajudicial, de modo que os

acordantes a ele se obrigaram. 

Nessa ordem de ideias, apresenta-se plausível a tese autoral baseada na inobservância do

Princípio da Boa-Fé Objetiva que deve nortear os negócios jurídicos, na forma disciplinada no

artigo 113, do Código Civil.  Outrossim, na dicção do artigo 422, do mesmo Diploma Legal, “Os

contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução,
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”, honrando a confiança depositada.  Incumbe, pois, aosos princípios de probidade e boa-fé

contratantes, a atuação com respeito, lealdade, cooperação, boa-fé e probidade, não apenas

durante as tratativas, mas ao longo da consecução do pacto. 

Como se vê, a hipótese dos autos possibilita ao julgador antecipar os efeitos de futura decisão de

mérito, com suporte no art. 300, , do CPC em vigor, havendo elementos que evidenciam acaput

probabilidade do direito e o perigo de dano.

A probabilidade do direito emerge do descumprimento do acordo firmado perante o MPT o qual

goza de força de título executivo extrajudicial. 

O perigo de dano se evidencia na demora inerente ao curso processual até a entrega da

prestação jurisdicional em caráter final, sujeitando os trabalhadores desempregados aos efeitos

nefastos do tempo em detrimento de sua necessidade de subsistência.

Portanto, acolho parcialmente o pleito autoral determinando a reintegração dos empregados

dispensados coletivamente a partir de 23.03.2020 até a data do ajuizamento desta ação,

assegurando o pagamento de salários e demais vantagens, incluindo os recolhimentos nas

contas vinculadas do FGTS, a partir da data da efetiva reintegração. 

Por outro lado, no tocante aos salários e demais verbas do período compreendido entre a data

do afastamento até a efetiva reintegração, diante do risco da irreversibilidade da medida, deixo

de determinar o imediato pagamento, reservando-me para apreciar tal pleito por ocasião da

prolação da sentença. 

Igualmente rejeito, por ora, o pedido de expedição de ofícios à Superintendência Regional do

Trabalho e Emprego e à Caixa Econômica Federal uma vez que a fundamentação apresentada

pelo MPT demanda cognição exauriente. 

Relativamente à apresentação dos balancetes comerciais e documentos contábeis, indefiro o

pedido do MPT por não serem indispensáveis ao deslinde da controvérsia instalada nestes

autos. 

 

DIANTE DO EXPOSTO, presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência

de natureza antecipada, o pedido liminar, para determinar que a empresa rédefiro parcialmente 

cumpra as seguintes obrigações:

I - REVERTER os desligamentos de todos os trabalhadores dispensados coletivamente no

período de 25.03.2020 a 28.05.2020 (data do ajuizamento desta ação), reintegrando-os ao

quadro funcional, no prazo de 03 (três) dias, contados de sua intimação para o cumprimento

desta obrigação de fazer, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e mais R$

200,00 (duzentos reais) por cada trabalhador não reintegrado; 
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II - PAGAR os salários vincendos e demais benefícios normativos e obrigações pecuniárias

derivadas do contrato de trabalho, até o 5º dia útil do mês seguinte à reintegração, sob pena do

pagamento de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento;

III - RESPEITAR a garantia de emprego prevista no artigo 10 da Medida Provisória nº 936/2020.

Em caso de descumprimento,  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.  Considerando

que a própria MP já contempla a penalidade correspondente, deixo de arbitrar multa nesastreinte 

te tópico;

IV - 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$ 200,00 (duzentos reais) por cada trabalhador

prejudicado;

V - APRESENTAR listagem dos trabalhadores dispensados, com a indicação da respectiva

causa de afastamento, do período compreendido entre 25/03/2020 e 28/05/2020, contendo o

nome completo do trabalhador, número do CPF, matrícula na empresa, função, data de

admissão e dispensa, acompanhados das cópias dos respectivos TRCTs, no prazo adiante

fixado para o oferecimento da contestação;

VI – EXIBIR, juntamente com a defesa, a relação dos trabalhadores que, uma vez dispensados,

foram readmitidos pela empresa requerida, após a celebração do acordo no ambiente da

mediação do MPT, contendo nome completo do trabalhador, número de CPF, número da

matrícula interna da empresa, função, datas de readmissão, como também a documentação

comprobatória dessas readmissões, como cópia dos eventuais acordos individuais firmados para

a reversão das dispensas.

Destaco que, por se tratar de medida de urgência, os prazos não estão sujeitos à suspensão.

As multas aplicadas na presente decisão têm fundamento nos arts. 139, IV e 537, do CPC,

ficando limitadas a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), podendo ser revistas nos termos do §1º,

do art. 537, do CPC, devendo ser revertidas em favor de instituições direcionadas para o

combate da pandemia do novo coronavírus, de indicação do MPT.

Intimem-se as partes para ciência do teor desta decisão.

À Secretaria para expedir mandado de intimação e reintegração a ser cumprido por Oficial de

Justiça, com a máxima urgência perante a empresa demandada, observadas as cautelas

indispensáveis em razão da situação de pandemia. No mesmo ato, a ré deverá ser intimada para
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informar sobre a possibilidade de acordo e apresentação de defesa no prazo de 15 (quinze) dias,

bem como para se manifestar sobre o requerimento de integração do sindicato obreiro como

assistente simples, em igual prazo (15 dias).

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.

 

JABOATAO DOS GUARARAPES/PE, 12 de junho de 2020.

PATRICIA COELHO BRANDAO VIEIRA

Juiz(a) do Trabalho Titular
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