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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 

2ª Vara do Trabalho do Recife 

AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 4631, 

IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE - CEP: 51150-004 

ACPCiv 0000454-83.2020.5.06.0002 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

RÉU: VIACAO MIRIM LTDA

DECISÃO SOBRE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DECISÃO 

O  ingressou com a presente Ação Civil Pública com MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional em face da VIAÇÃO MIRIM LTDA,

requerendo, liminarmente, a reintegração dos empregados dispensados coletivamente a partir de

25 de março de 2020 até a data da propositura da demanda – 28/05/2020; pagamento das

parcelas salariais vencidas e vincendas, até a efetiva reintegração; abstenção de dispensa

plúrima ou coletiva dos empregados, enquanto perdurar pandemia do COVID-19, sem prévia

Negociação Coletiva; respeito à garantia provisória do emprego prevista no art. 10 da MP 936

/2020, abstendo-se de dispensar os trabalhadores que recebam benefício emergencial de

preservação do emprego e renda, pelo período de seu recebimento; imposição à empresa, nos

casos do § 1º, do art. 10, da MP 936/2020, referentes às dispensas individuais necessárias no

contexto da COVID-19, a não praticar comportamento antijurídico, com pagamento das verbas

rescisórias a tempo e modo, além da entrega das guias pertinentes; abstenção da dispensa dos

empregados, com fundamento no art. 486 da CLT; imposição à ré de pagamento salarial de

forma tempestiva, ou a quota-parte devida pela empresa no caso de adoção da medida de

redução de jornada e salário prevista no art. 9ª da MP 936/2020, além de ajuda compensatória;

determinação para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO–SRTE

/PE, durante o período de pandemia do COVID19, ao receber pedidos de ex-trabalhadores da ré

para habilitação à percepção do benefício do seguro-desemprego, desconsiderar o motivo

indicado no TRCT – “fato príncipe” ou “extinção da empresa” – por não estarem respaldadas na

realidade, impedindo a habilitação dos ex-empregados; exibição de documentos referentes aos

empregados dispensados e sua reintegração, cópia dos extratos da CAGED de fevereiro a maio

de 2020 e cópia dos balancetes comerciais. 

A fim de subsidiar o requerimento liminar, apresenta suas argumentações, imputando à acionada

os seguintes comportamentos: 

“(1) violação à boa-fé objetiva, com incorrência na vedação ao comportamento contraditório

(venire contra factum proprium) e tentativa de benefício da própria torpeza (tu quoque), por essas

empresas, quando descumpriram o acordo firmado para reversão das demissões sem qualquer

motivo ou razão bastante; (2) abuso do direito de demitir em razão da dispensa coletiva de
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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) e, por fim, pela

inconstitucionalidade e ilegalidade das dispensas coletivas realizadas sem prévio diálogo ou

negociação com a entidade sindical obreira”

Inicialmente, declara-se a competência deste Juízo p ra apreciação da questão em tela, já quea

os pedidos têm como fundamento a dispensa de empregados da empresa acionada, vinculados

ao município do Recife, limitando-se às cidades circunvizinhas. 

Quanto à matéria, também é competência do Juízo de primeiro grau, já que o pleito se refere à

obrigação de fazer e tutela inibitória (com efeitos de obrigação de não fazer pró-futuro). Não há

nos autos qualquer tipo de ação declaratória de nulidade de cláusula coletiva (de natureza

constitutiva negativa), pretensão que atrairia a competência do Tribunal Regional para análise do

tema. 

Por fim, cabe destacar que as questões sob apreciação versam sobre lesões no plano dos

interesses coletivos compreendendo direitos individuais homogêneos, conforme lato sensu, 

definidos nos artigos 81, § único, III, 82, I, e 91, todos do Código de Defesa do Consumidor,

aplicáveis à ação civil pública por força do artigo 21, da Lei nº 7.347/85. 

RAZÕES DE DECIDIR: 

A documentação colacionada aos autos evidencia que foi instaurado pedido de mediação

perante o Ministério Público do Trabalho, tombado sobre o nº 000859.2020.06.000/9, tendo como

requerente o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

URBANOS DE PASSAGEIROS DO RECIFE E REGIÕES METROPOLITANA DA MATA SUL E

NORTE DE PERNAMBUCO e como requeridos o CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA

REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA e o SINDICATO DAS EMPRESAS DE

TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO ESTADO DE PERNAMBUCO. 

No referido procedimento, as partes transigiram 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
 ee,  consequentemente, manutenção do emprego e da renda dos trabalhadores do setor,

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

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 (sem grifo no original) 

Ficou, ainda, estabelecida a entrega da relação de todos os empregados que foram alvo de

desligamento no período, o que não foi cumprido pelas empresas de transporte coletivo, apesar

das tentativas realizadas no bojo do referido procedimento de mediação. 

Registre-se que também consta nos autos a desobediência, pela parte requerida, do acordo

firmado perante o Ministério Público, sem readmissão dos empregados dispensados, como

também a imposição de condições para seu cumprimento não previstas ou não ressalvadas no

acordo, além da dispensa de outros trabalhadores. Foi adunada aos autos cópia da ação de

produção antecipada de provas de nº 0000335-13.2020.5.06.0006, em que o Ministério Público

do Trabalho busca, em face de diversas empresas de transporte coletivo, incluindo a requerida, a

apresentação da seguinte documentação de trabalhadores e ex-trabalhadores,   in verbis:

“(i) uma primeira relação, em formato de planilha organizada, por empresa, contendo a listagem

de todos os seus trabalhadores que foram dispensados, com ou sem justa causa, bem ainda a

pedido, do período compreendido entre 01/03/2020 e a data de ajuizamento desta ação, 23/04

/2020, 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), dados estes todos integrantes das fichas internas dos funcionários

de posse e organização das empresas, acompanhada de cópia dos respectivos TRCTs (Termos

de Rescisão dos Contratos de Trabalho, assinados ou não; 

(ii) uma segunda relação, também em formato de planilha organizada, também por empresa,

contendo a listagem de todos os trabalhadores que, uma vez dispensados no mesmo período,

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

da mediação do MPT em 08/04/2020, contendo nome completo do trabalhador, número de CPF,

número da matrícula interna da empresa, função, datas de readmissão, bem ainda dados para

contato (n. telefone/e-mail e endereço residencial), acompanhada da respectiva documentação

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

a reversão das demissões; (iii) cópia dos extratos de CAGED dos meses de fevereiro, março e

abril de 2020; “ Na ação supra mencionada, não houve apresentação da documentação

solicitada, por recusa das empresas rés, inobstante determinação do Juízo. 
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Há comprovação da dispensa de empregados de diversas empresas de transporte coletivo, com

a formalização da rescisão contratual pelo motivo estampado no artigo 486 da CLT e “extinção

da empresa”, supostamente em razão da pandemia da COVID-19, o que vem impedindo a

habilitação dos ex-empregados à percepção do benefício do seguro-desemprego.

 Pois bem. 

É cediço a situação que assola, não só o Brasil, mas todo o Mundo, em razão da pandemia da

COVID-19, com paralisação de empresas e restrições sociais impostas pelos governos. Tal fato

vem gerando crise econômica sem precedentes, cujo impacto afeta, sobremaneira, empresas e

empregados, gerando recessão global, além da perda de muitas vidas. 

Assim, diante desse perverso cenário, que implica em dificuldades e severas restrições à maior

parte da população e empresas existentes, afetando os empregados e empregadores da

categoria sob análise, há imposição de avaliação criteriosa do caso concreto. 

Inegável a realização de pacto entre o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS URBANOS DE PASSAGEIROS DO RECIFE E REGIÕES

METROPOLITANA DA MATA SUL E NORTE DE PERNAMBUCO e o CONSÓRCIO DE

TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA e SINDICATO DAS

EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO ESTADO DE PERNAMBUCO, do qual

a acionada é integrante, ou seja, o convencionado entre as partes implica em imposição à parte

ré.

De acordo com o art. 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."

O art. 113 do Código Civil estabelece que o negócio jurídico deve ser interpretado em

consonância com o Princípio da Boa-fé Objetiva, norma de ordem pública, fonte do direito

contratual e das obrigações (arts. 421 e 422, ambos do CC). Nesse toar, acarreta o dever legal

de respeito ao interesse social da relação jurídica, impondo-se às partes a atuação com lealdade

e probidade, durante a pactuação e consecução de seus termos. 

Em síntese, o Princípio da Boa-fé Objetiva visa a conduta leal dos contratantes, respeitando os

termos e deveres estabelecidos, limitando a autonomia de vontade, ínsita a qualquer negócio

jurídico, convergindo em diversas outras obrigações, a saber: dever de cuidado, de respeito, de

informação, de cooperação e de agir conforme a confiança depositada, a razoabilidade, a

equidade e a boa razão. 

Cabe, portanto, analisar o pactuado sob o prisma do Princípio da Boa-Fé Objetiva. 

Tendo os sindicatos obreiro e patronal, além da consórcio representante das empresas de

transporte da região metropolitana do Recife, chegado a acordo no Procedimento de Mediação
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de nº 000859.2020.06.000/09, na presença de representantes do Estado de Pernambuco, sendo

referendado pelo Ministério Público do Trabalho, a eles cabia o cumprimento dos termos

estabelecidos, em consonância com as obrigações decorrentes do Princípio da Boa-Fé Objetiva. 

Ademais, o acordo referendado pelo Ministério Público do Trabalho, como no caso em tela,

configura título executivo extrajudicial, criando norma entre as partes, a teor do disposto no art.

784, IV, do CPC: 

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: 

(...)

 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;” 

Desta feita, diante das provas colimadas aos autos, evidente a ofensa da empresa demandada

ao Princípio da Boa-Fé Objetiva, descumprindo os termos do acordo firmado pelos

representantes de sua categoria empresarial, sem razão fundamentada. 

Enfatizando o entendimento pela necessidade de manutenção dos postos de trabalho, cabe frisar

que, além da vinculação das empresas de transporte coletivo aos termos do pactuado no

procedimento de mediação, o Governo do Estado de Pernambuco, ao regulamentar o Decreto n.

48.834/2020, que estabeleceu medidas temporárias adicionais ao enfrentamento à pandemia

decorrente do coronavírus, editou a Portaria Extraordinária n. 001/2020, que expressamente

ressalvou a limitação estabelecida pelo Art. 5º do Decreto nº 48.834/2020, quanto ao Sistema de

Transporte Público de Passageiros na Região Metropolitana do Recife – STTP. 

Há, ainda, Portaria Conjunta Extraordinária nº 001/2020, que estabeleceu a necessidade de as

operadoras do transporte coletivo de passageiros disponibilizarem toda a frota de ônibus,

inclusive a reserva, para garantir que não haja aglomerações e minimizarem a possibilidade de

disseminação do vírus, nos termos ora transcritos:

 “Art. 3º Estabelecer que as operadoras do STPP/RMR deverão adotar todas as providências

para evitar acúmulo de passageiros em filas de terminais, estações e nos coletivos, ainda que

atendida a programação operacional do Plano de Contingência fixado pelo CTM. 

§ 1º Para cumprimento do disposto no caput, as operadoras deverão disponibilizar e alocar frota

reserva nos terminais de passageiros (integrados, miniterminais) ou nas garagens. 

§ 2º A operadora deverá atender, de forma imediata, determinação da fiscalização do CTM para

utilização da frota reserva na linha indicada, ainda que seja de outra operadora ou de outra

linha.” 
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Logo, não há redução considerável do funcionamento da empresa, a fim de subsidiar o

descumprimento do acordo firmado para reintegração dos empregados. 

Diante do quadro apresentado e nos termos acordados, cabia à acionada a readmissão dos

empregados dispensados coletivamente a partir de 23/03/2020, possibilitando a adoção das

medidas instituídas pela MP 936/2020, com a apresentação da documentação pertinente. 

Quanto às verbas salariais do período de afastamento, em que pese a reintegração gere ao

obreiro o direito à percepção do crédito, face à difícil reversibilidade da medida, entendo que

deva ser apreciado em sede de cognição exauriente, pelo que indefiro, por ora, o pedido. 

Restou evidente a dispensa de muitos empregados pelas empresas de transporte coletivo, com a

aposição no TRCT, como motivação da rescisão contratual, das disposições do art. 486 da CLT,

ou, ainda, a “extinção da empresa”. 

Entendo que não cabe, no caso em análise, em apreciação liminar, avaliar a configuração, ou

não, do fato do príncipe (art. 486 da CLT). 

Contudo, não se encontra entre os códigos de movimentação criados pelo Ministério do

Trabalho, como motivação da rescisão contratual, o fato príncipe, para fim de aposição no TRCT,

o que implica na impossibilidade de o empregado dispensado, efetivamente sem justa causa,

habilitar-se à percepção do benefício do seguro-desemprego. 

Outrossim, como demonstram as tratativas de servidores da Superintendência do Trabalho em

Pernambuco, para concessão da habilitação ao seguro-desemprego de trabalhadores

dispensados sob a justificativa “extinção da empresa”, exige-se a apresentação da numeração da

ação judicial que determinou o encerramento da pessoa jurídica, o que não é a situação da ré,

como é de conhecimento público e notório. 

Deste modo, inobstante avaliação aprofundada em momento oportuno, entendo que não cabe a

aposição, pela empresa acionada, no TRCT dos empregados dispensados, da justificativa

disposta no art. 486 da CLT e “extinção da empresa”. 

Com relação ao requerimento de exibição dos balancetes comerciais ou documentação contábil

da ré, porquanto dispensáveis para fim de arbitramento de indenização, indefiro. 

Por fim, o requerimento de expedição de ofício à SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO

TRABALHO E EMPREGO – SRTE/PE, incorporada ao Ministério da Economia, como também à

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, com o fim de desconsiderar o motivo aposto no Termo

de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT) elaborado pela empresa demandada, que

contenha especificamente as justificativas de “fato do príncipe” ou “extinção da empresa”,

entendo que necessita de cognição exauriente, razão pela qual indefiro, por ora. 
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E, a partir dessas premissas fáticas, a tutela de urgência do Órgão Ministerial tem parcial

procedência. 

Evidente a presença do , em razão dos fatos acima descritos, sobretudo com fumus boni iuris

expresso fundamento no descumprimento de acordo firmado entre os sindicatos representativos

dos empregados e empregadores, que, convém ressaltar, constitui título executivo extrajudicial. 

O fica evidenciado pela existência de prejuízo no cumprimento da obrigaçãopericulum in mora 

de reintegrar imediatamente os empregados dispensados coletivamente, pois o salário possui

natureza alimentar, essencial ao sustento da família dos obreiros, destacando uma das grandes

preocupações e dificuldades da economia atualmente é manter a empregabilidade e a

manutenção de “alguma” renda. 

Isto posto, presentes os requisitos legais, defiro parcialmente o pedido liminar, para determinar

que a acionada: 

I – Reverta, no prazo de 72 horas, a contar da ciência da presente decisão, a rescisão contratual

dos trabalhadores dispensados coletivamente, de 25/03/2020 até 28/05/2020, com a

consequente reintegração e comprovação nos presentes autos; 

II – Abstenha-se de promover novas dispensas plúrimas ou coletivas que maculem os termos do

acordo firmado entre os sindicatos representativos dos empregados e empregadores, com a

interveniência do Ministério Público, durante o período ali fixado e no contexto da pandemia da

COVID-19; 

III – Acate a garantia de emprego prevista na Medida Provisória nº 936/2020, nos termos

entabulados no acordo firmado entre as entidades sindicais, pelo prazo ali estabelecido; 

IV – Com relação às dispensas individuais que sejam realizadas, sem justa causa do trabalhador,

enquanto perdurar a pandemia decorrente da COVID-19, observar os procedimentos de

anotação da rescisão contratual na CTPS, comunicação do fato aos órgãos competentes,

entrega das guias para habilitação à percepção do benefício do seguro-desemprego e chave de

conectividade, além do pagamento das Página 8 verbas rescisórias, no prazo de dez dias da

dispensa, tudo nos termos consolidados;

 V – Abster-se de apor nos Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho a hipótese de dispensa

com fundamento no art. 486 da CLT, ou ainda “extinção da empresa”; 

VI – Embora já disposto no § 1º, do art. 459, da CLT, com relação aos trabalhadores ainda

ativos, ou reintegrados por força da presente liminar, pagar os salários até o 5º dia útil do mês

subsequente ao vencido, ou a quota-parte devida pela empresa, no caso de adoção da redução

de jornada e salário prevista na MP 936/2020, acrescida da ajuda compensatória indicada no art.

9º da referida norma, no mesmo prazo;
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VII – Apresentar listagem dos trabalhadores dispensados, com ou sem justa causa, do período

compreendido entre 25/03/2020 e 27/05/2020, 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 de dez dias; 

VIII – Exibir 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, no prazo de dez dias; 

IX – Colacionar os extratos do CAGED dos meses de fevereiro a maio de 2020, no prazo de dez

dias. 

Em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações supradelineadas, estabeleço

astreintes diárias de R$ 2.000,00, por cada uma das obrigações impostas, a ser revertida e

direcionada para o combate à pandemia do novo coronavírus.

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, sendo a acionada através de diligência

de Oficial de Justiça. No mesmo ato, a ré deverá ser intimada para informar sobre a possibilidade

de acordo e apresentar defesa, bem como o requerimento de integração do sindicato obreiro

como assistente simples, no prazo de 20 dias úteis. 

Oficie-se à SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO – SRTE/PE,

cientificando-lhe do teor desta decisão.

RECIFE/PE, 02 de junho de 2020.

MARCIA DE WINDSOR NOGUEIRA

Juiz(a) do Trabalho Titular
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