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Vistos, etc...

 

O ajuíza a presente  emMINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO(MPT) AÇÃO CIVIL PÚBLICA

face da empresa  , objetivando,CAXANGA EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO LTDA.

dentre outros pleitos, a reversão das demissões coletivas de mais de uma centena de

trabalhadores dispensados ilegalmente pela ré, as quais foram realizadas no final de março

/2020, logo no início do agravamento da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). Postula,

em sede de tutela de urgência, com concessão de liminar, os pedidos elencados nas alíneas “a”

a “h” do item 9 da petição inicial, quais sejam:  que a empresa seja compelida a reverter, noa)

prazo de 72 horas, a contar da intimação da decisão concessiva, as referidas demissões

coletivas que ocorreram a partir de 25/03/2020 até a presente data;  o pagamento das verbasb)

salariais a eles devidas, parcelas vencidas e vincendas até a efetiva reintegração;  que ac)

empresa se abstenha de promover novas dispensas plúrimas ou coletivas de trabalhadores sem

a prévia negociação coletiva com o STTREPE;  que seja respeitada a garantia provisória ded)

emprego prevista na MP 936/2020, abstendo-se de dispensar individual, plúrima e coletivamente

sues trabalhadores que recebem Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da

Renda pelo período de recebimento;  a concessão de tutela inibitória a fim de impedir que ae)

empresa ré adote a prática, a repetição ou a continuação de um comportamento antijurídico no

período da pandemia, nos casos do §1º, do art. 10 da MP 936/2020, realizando o pagamento das

verbas rescisórias no prazo do art. 477, §6º, da CLT, além do fornecimento das guias para o

saque do FGTS e habilitação no seguro-desemprego; abstendo-se, ainda, de apor nos TRCTs,

nos casos de dispensa sem justa causa, a hipótese de dispensa com fundamento no art. 486 da

CLT; com relação aos trabalhadores ainda ativos e os que forem eventualmente readmitidosf) 

por força de decisão liminar, seja a empresa compelida, no contexto da pandemia do COVID-19,

em sede de tutela inibitória, voltada para o presente e o futuro, destinada a impedir a prática
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antijurídica e, assim, realizar 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;  a expedição de ofício,g)

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 “f ato 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 pedido por

justa causa 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.i) 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. telefone/e-mail e

endereço residencial), acompanhada de cópia dos respectivos TRCTs (Termos de Rescisão dos

Contratos de Trabalho, assinados ou não; (h.ii) 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.iii) cópia dos extratos de CAGED dos meses de fevereiro, março, abril e maio de

2020; (h.iv) 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.

Requer, ainda, em sede de tutela de urgência a aplicação de multas cominatórias com o intuito

de assegurar o cumprimento das obrigações perquiridas pelo MPT.

Em apertada síntese, relata que no dia 08/04/2020, em audiência de mediação realizada pelo

MPT, os representantes dos Sindicatos da categoria econômica e profissional chegaram a um

acordo, ajustando-se a reversão de todas as demissões coletivas realizadas pelas empresas de

ônibus além de uma proposta de tratamento dos contratos de trabalho nos termos da ata de

audiência de IDf41b481. Em continuação, informa que a partir do dia 09/04/2020 recebeu notícia

do STTREPE no sentido de que diversas empresas de transporte coletivo não estariam

cumprindo o acordo. Assevera que a despeito de solicitar às empresas várias documentações,

sem êxito, ajuizou uma ação de Produção Antecipada de Provas que tramitou perante à MM. 6ª
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VT do Recife e, mesmo assim, não obteve nenhum êxito. Desse modo, não restou outra

alternativa senão promover o ajuizamento da presente Ação Civil Pública.

Para fundamentar a presente ação apresenta 05 argumentos, assim, sintetizados:  violação à1)

boa-fé objetiva, em razão da empresa ter descumprido o acordo firmado perante o MPT para a

reversão das demissões, sem qualquer motivo justificado;  abuso do direito de demitir em2)

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 nº 936/2020;  incompatibilidade das demissões4)

coletivas realizadas com fundamento no fato do príncipe (art. 486 da CLT), com tentativa

indevida de repasse do ônus de pagar as verbas rescisórias dos trabalhadores ao Estado, sem o

preenchimento dos requisitos necessários para a configuração do  factum principis; 5)

inconstitucionalidade e ilegalidade das dispensas coletivas realizadas sem prévio diálogo ou

negociação com a entidade sindical.

Face ao caráter de urgência, foi designada audiência para tentativa de conciliação para o dia 03

/06/2020, tendo sido expedido mandado de notificação à empresa para tomar ciência da

presente ação, do requerimento de tutela de urgência e da audiência designada.

O Sindicato da categoria profissional, o STTREPE, requereu o seu ingresso como assistente

simples da parte autora, através da petição de ID. fd1672c, o que foi deferido através do

despacho de ID. b3a852f.

A empresa ré apresentou a petição de ID. b4ce625  apresentando sua versão sobre os fatos

narrados na inicial.

Realizada a audiência designada para o dia 03/06/2020, sob ID. 96ad1e9, foram apresentadas

algumas propostas pelas partes, ficando adiada a sessão para nova tentativa de acordo.

No dia 10/06/2020, foi realizada nova audiência de tentativa, a qual foi inexitosa, pelo que foi

determinada a conclusão dos autos, pelo Juízo, para apreciação do pedido de tutela de urgência.

É o relatório.

À análise.

Inicialmente, suscita a empresa ré a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público do

Trabalho, sob o argumento de que o MPT atuou como mediador em negociação requerida pelo

Sindicato profissional em face do Sindicato da categoria econômica, da qual resultou o acordo no

dia 08/04/2020, gerando um título extrajudicial autônomo

Não sendo o mediador parte na controvérsia, não tem legitimidade para requerer o cumprimento

forçado das obrigações assumidas no referido acordo.
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Refuta-se a prefacial.

A Lei Complementar nº 75/1993, no inciso VII do artigo 6º, ao dispor sobre a competência do

Ministério Público da União, incluiu expressamente "outros interesses individuais indisponíveis,

homogêneos, sociais, difusos e coletivos" . 

A Constituição Federal, no artigo 127, determina ao Ministério Público do Trabalho "a defesa da

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" e no

inciso III do artigo 129, incluiu os interesses difusos e coletivos, na relação daqueles a serem

defendidos através de ação civil pública. 

Nessa linha, também, dispõe o art.81 do CDC, assegurando a defesa de interesses individuais e

homogêneos por meio de ação coletiva.

Diferentemente do que entende a ré, o MPT não está buscando a execução do título

extrajudicial, mas assegurar direitos coletivos de determinado grupo de empregados com a

reversão aos seus postos de trabalho e direitos individuais com a restauração de cada contrato

de trabalho.

Evidenciadas as condições da ação, com a legitimidade do MPT, passo à apreciação dos tópicos

que fundamentaram a tutela de urgência.

De uma análise perfunctória dos elementos e das provas trazidos aos autos, identifico a

relevância de pelo menos 03 argumentos levantados pelo MPT a ensejar o acolhimento da

medida liminar requerida, senão vejamos.

Do descumprimento do acordo firmado perante o MPT. Ofensa ao princípio da boa-fé

objetiva

Restou incontroverso nos autos e até mesmo admitido pela própria ré que o Sindicato da

categoria econômica juntamente com o Sindicato da categoria profissional firmaram um acordo,

mediado pelo Ministério Público do Trabalho, no dia 08/04/2020, através do qual ajustaram a

 até a data, bemreversão de todas as demissões coletivas procedidas pelas empresas de ônibus

ainda uma proposta de tratamento dos contratos de trabalho da seguinte forma: 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
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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, tudo, consoante a ata de audiência de ID f41b481.

Evidenciou-se, também, o descumprimento do referido ajuste.

Segundo noticia a ré, foi o Sindicato profissional que descumpriu o acordo, em razão de sua

discordância com a suspensão dos contratos de trabalho ou a redução da jornada de trabalho e

salário dos trabalhadores através de ajustes individuais, sem a participação da entidade sindical.

Junta para tanto, o documento de ID. 47b3b0f.

Em sua petição de ID 6e007e1, a ré esclarece que, assim, “(...)foram dispensados 366

empregados, dando-se preferência aqueles já aposentados que teriam como se manter durante

o período posterior á dispensa. 

Desses empregados  alguma, em face da frustração, por iniciativa donão houve readmissão

sindicato profissional, do acordo celebrado com a mediação do próprio MPT.” – fls.610

No entanto, o descumprimento por parte do STTREPE, situação ainda obscura, por si só, não

poderia constituir fundamento hábil para a ré deixar de honrar o compromisso firmado perante o

MPT. 

Ao reverso. Tal como foi aplicada a MP Nº 936/2020 aos contratos de trabalho dos 90% dos

funcionários de seu quadro, o mesmo procedimento e postura poderiam ser adotados em relação

aos 10% dos trabalhadores que foram dispensados. E com mais razão, visto que visava o

cumprimento das obrigações assumidas no acordo realizado perante o MPT.

A conduta da ré representa, portanto, evidente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva,

assegurado nos arts. 113 e 422 do CCB, que sedimenta num modelo de conduta social ou um

padrão ético de comportamento que se impõe a todos os cidadãos em suas relações, atuando

com honestidade, lealdade e probidade.

Segundo o referido princípio, os contratantes/pactuantes têm o dever legal de respeito aos

termos e deveres estabelecidos no negócio jurídico, atuando com o dever de cuidado, de

respeito, de cooperação e de agir conforme a confiança depositada.

Não se pode olvidar que o acordo firmado perante o Ministério Público do Trabalho constitui título

executivo extrajudicial, criando normas entre as partes, nos termos do art. 784, IV, do CPC que,

assim, dispõe:

 “Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

 (...)
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 IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública,

pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador

credenciado por tribunal;”

Do abuso do direito de demitir

Não há dúvidas de que a pandemia do COVID-19 bem como os atos do Poder Público, no

sentido de conter a exposição das pessoas ao contágio da doença, têm promovido sérios

impactos na vida da sociedade como um todo, afetando tanto a situação econômica das

empresas como também as condições de trabalho e o meio de subsistência da classe

trabalhadora.

No Estado de Pernambuco, foram adotadas diversas ações restritivas temporárias  de

mobilidade e de suspensão de atividades consideradas , como previsto nosnão essenciais

Decretos Executivos 48.809/2020, 48.832/2020 e Decreto Executivo 48.833/2020 e, bem assim,

no Decreto Legislativo 09/2020.

No entanto, essa pandemia que assola o mundo conclama as pessoas para a solidariedade, para

a responsabilidade social e não para o descaso e abandono. 

É inegável, portanto, que o desligamento de 366 empregados pela empresa ré, no dia 31/03

/2020, no início da pandemia, caracteriza evidente prática de abuso no direito de dispensar,

ferindo os princípios de direitos humanos como o do respeito à dignidade humana. Adotou

medida extremamente desproporcional aos trabalhadores, os quais estão sem poder buscar

outra colocação no mercado, sem renda e sem poder manter a sua subsistência e a de sua

família. 

Demais disso, mesmo com a oportunidade em sanar essa ilicitude, com o cumprimento do

acordo firmado perante o MPT, a reclamada acabou por escolher caminho diverso. Desprezou as

alternativas viáveis asseguradas pelas Medidas Provisórias editadas pelo Poder Executivo.

Promoveu rescisões sob o fundamento do “fato do príncipe”(art. 486, da CLT), inserindo nos

termos de rescisões contratuais o cód. FE2, que corresponde à extinção da empresa, conforme

TRCT’s adunados aos autos (ID ce867f6), prejudicando sobremaneira os trabalhadores na

habilitação do seguro-desemprego.

Embora não cabe nesta seara processual a discussão sobre a configuração da hipótese do fato

do príncipe, visto que exige uma análise probatória exauriente, há que se verificar que a

atividade da empresa enquadra-se nos Decretos Executivos como atividade essencial. Aliás,

desde a edição da Lei 7.783/89 (Lei de Greve), o transporte coletivo de passageiros foi alçado à

categoria de atividade essencial.
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Diante desse contexto, a precipitação da empresa reclamada em promover as 366 demissões,

ainda no início da pandemia, caracteriza a prática de abuso no direito empresarial, atraindo a

incidência do disposto no art. 187 do CCB.

Da inconstitucionalidade e ilegalidade das dispensas coletivas realizadas sem prévio

diálogo ou negociação com a entidade sindical.

Não bastassem os fundamentos supra, a despedida em massa, promovida pela ré, também, não

foi precedida de negociação coletiva.

Neste ponto, adoto o posicionamento do Enunciado 57, aprovado na 2ª Jornada de Direito

Material e Processual do Trabalho, realizada em outubro de 2017, em Brasília, pela Associação

Nacional dos Magistrados do Trabalho (ANAMATRA):

“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, III E VIII, 193, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMO TAMBÉM O ARTIGO 4º DA

CONVENÇÃO Nº 98, O ARTIGO 5º DA CONVENÇÃO Nº 154 E O ART. 13 DA CONVENÇÃO Nº

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”.

Como se vê, embora pudesse a empresa, com o cumprimento do acordo firmado perante o MPT,

lançar mão de meios alternativos às demissões em massa, com a aplicação das Medidas

Provisórias que foram editadas visando a preservação do emprego, a ré adotou caminho inverso.

Agiu, pois, em aparente abuso de direito, demitindo trabalhadores sem que fosse precedida de

negociação coletiva.

No que toca aos demais argumentos embasadores para a concessão de liminar, entendo que

exigem uma análise probatória exauriente, não constituindo fundamentos, por si sós, para a

invalidação das dispensas, como requerido.

Pelo exposto, restaram atendidos os requisitos do art. 300 do CPC c/c o art. 12 da Lei 7.347/85 e

o art. 84, §3º, da Lei nº 8.078/90, sendo as razões adotadas nos tópicos acima os fundamentos

da probabilidade do direito. O perigo de dano, por sua vez, é latente em razão das dispensas

abusivas, ficando os trabalhadores privados da fonte de sua subsistência e a de sua família.
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Presentes, desse forma, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência de

natureza antecipada, pelo que passo a determinar que a empresa ré cumpra as seguintes

obrigações:

Reverter os desligamentos de todos os trabalhadores dispensados coletivamente no 

período de 25/03/2020 até 28/05/2020(data de ajuizamento da presente ação) no prazo de 

03 dias, a contar da sua notificação, reintegrando-os aos cargos/funções que ocupavam por 

ocasião das rescisões, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00(Hum mil reais), 

mais R$ 200,00(duzentos reais) por trabalhador não reintegrado. Limitam-se as multas até 

o valor de R$ 200.000,00;

Pagar os salários vencidos e 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;

Abster-se de promover novas dispensas plúrimas ou coletivas fundadas na pandemia por 

COVID-19 sem prévia negociação coletiva com o STTREPE – Sindicato dos Trabalhadores 

em Transportes Rodoviários Urbanos de Passageiros do Recife e Regiões Metropolitana da 

Mata Sul e Norte de Pernambuco, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 por cada 

empregado dispensado;

Respeitar a garantia de emprego prevista na Medida Provisória nº 936/2020, nos termos do 

acordo firmado pelas entidades sindicais perante o MPT, pelo prazo ali estabelecido;

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.

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

ficando limitadas a R$ 500.000,00 (quinhentos 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.

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

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.

 

OLINDA/PE, 12 de junho de 2020.
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