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DECISÃO

Vistos etc. 

Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Civil Pública 
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (MPT), em face da requerida
TRANSCOL - TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, com fundamento no artigo 300 do CPC. 

Postula o Parquet  autor a antecipação dos efeitos da tutela para que a Reclamada, em
síntese, seja compelida a reverter as demissões de   todos os trabalhadores dispensados
coletivamente a partir do dia 25.03.2020, pagando as verbas salariais devidas desde a data
de sua ilegal demissão até a data da efetiva readmissão, abstendo-se ainda a Requerida de
promover novas demissões plúrimas ou coletivas durante o contexto da pandemia do
COVID-19.

Ainda em sede de pedido de tutela de urgência, requer o Autor que seja a Ré compelida a
respeitar a garantia provisória no emprego prevista no art.10 da MP 936/2020, abstendo-se
de demitir individual plúrima ou coletivamente trabalhadores que recebem Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda disposto na citada MP, pelo período do
seu recebimento e mais período equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão
após restabelecimento da jornada de trabalho e de salário ou do encerramento da
suspensão temporária do contrato de trabalho. 

Postula também, de forma antecipatória, que as dispensas individuais observem o disposto
no §1º do art. 10 da MP 936/2020, assim como o prazo para pagamento previsto no art.477,
§6º da CLT, abstendo-se que constar no TRCT a hipótese de dispensa com fundamento no art.
486 da CLT (fato do princípe), ou ainda “extinção da empresa”.

Argumenta o Parquet que as empresas de transporte urbano de passageiros da Região
Metropolitana do Recife, através de seu sindicato, a URBANA/PE, na presença do MPT, de
representante do Estado de Pernambuco, do sindicato obreiro e do Consórcio Grande Recife
firmou acordo no bojo do procedimento de mediação instaurado no âmbito do MPT (MED
000859.2020.06.000/9) para reversão das demissões coletivas. Contudo, tal acordo não foi
cumprido, sem qualquer razão ou motivo bastante, representando verdadeira violação à
boa-fé objetiva.

Ademais, consoante argumentado pelo MPT, as demissões coletivas sem prévio diálogo e
negociação com a entidade sindical obreira são ilegais e incompatíveis com as medidas de
preservação do emprego adotadas pelo Governo Federal através das Medidas Provisórias
936/2020 e 937/2020, representando abuso do direito de demitir, em meio à pandemia do
COVID-19.

A empresa Ré se manifestou às fls.580/589.



O Parquet autor pode se manifestar acerca das alegações da Ré.

Foi juntada, às fls.177/178, cópia da ata de audiência em que consta o aludido acordo
firmado entre o SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS e pela URBANA/PE para reversão das
demissões e manutenção do emprego e da renda dos trabalhadores do setor.

É fato público e notório que o mundo vive situação excepcional em face da pandemia
causada pelo coravírus. Por se tratar a Covid19 de doença nova, não há tratamento eficaz
cientificamente comprovado no combate à doença, sendo recomendação da Organização
Mundial da Saúde o isolamento social, o que tem gerado inúmeras consequências
econômicas e sociais.

Para minimizar o impacto negativo das medidas de isolamento social nas empresas, o
Governo Federal, através das Medidas Provisórias 936/2020 e 937/2020, instituiu uma série
de medidas para preservação dos empregos, dentre as quais a suspensão dos contratos de
trabalho e redução da jornada com redução salarial, não havendo qualquer previsão para
demissões coletivas. As demissões coletivas promovidas pela Requerida não são
compatíveis com as medidas adotadas pelo Governo, portanto. 

Ademais, o transporte público de passageiros foi considerado atividade essencial, não
havendo sustação das atividades prestadas pela Requerida.

As demissões coletivas, neste cenário de calamidade pública, se constituem verdadeiro
abuso de direito, deixando ao abandono milhares de famílias e violando os princípios
constitucionais da dignidade humana, do direito à vida e à saúde, do valor social do
trabalho e da função social da propriedade.

Peço vênia para transcrever (e adotar também como fundamento) decisão proferida pela
MM. 1ª Vara do Trabalho do Cabo de Santo Agostinho, nos autos de ação civil pública com
idêntica matéria, in verbis:

Decisão Interlocutória

Vistos etc.

Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória,
inaudita altera pars  formulada nos autos da Ação Civil Pública (ACPCiv)
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 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 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;

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 fumus
boni iuris,  ou seja, a plausibilidade da pretensão autoral e do periculum in
mora, isto é o potencial prejuízo ao titular da pretensão em decorrência da
demora na prestação jurisdicional;

3. Com relação ao fumus boni iuris, verifico que a farta documentação acostada
pelo MPT 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 Parquet, tratando-se de empresa cuja atividade
preponderante é 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 periculum in mora não cabem dúvidas de que a perda
do posto de 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 (descumprimento de acordo
mediado pelo Parquet) e a 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;

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,
determino o que 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. Intimem-se.

 

Considerando o acima exposto, entendo configurados os requisitos ensejadores da tutela de
urgência, defiro o pedido liminar formulado no item 9.1. da petição inicial, compelindo a
empresa Ré a:

1. Reverter, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da intimação da decisão
eventualmente concessiva, as demissões de todos os trabalhadores que foram
dispensados coletivamente a partir do dia 25 de março de 2020 até a presente
data, pagando as verbas salariais a eles devidas da data da dispensa até a data de
suas efetivas readmissões, no prazo de 10 (dez) dias;

2. Abster-se de promover novas demissões plúrimas durante o contexto da pandemia do
COVID-19;

3. Respeitar a garantia provisória de emprego prevista no art. 10 da MP 936/2020,
abstendo-se de demitir individual, plurima ou coletivamente seus trabalhadores que
recebem Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda disposto na
citada MP, pelo período do seu recebimento e mais
período equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão após
restabelecimento da jornada de trabalho e de salário ou do encerramento da
suspensão temporária do contrato de trabalho;

4. Em caso de dispensa individual necessária, deve ser observado o disposto no §1º do
art. 10 da MP 936/2020, bem como o disposto no art.477 da CLT quanto ao prazo de



quitação das verbas rescisórias, devendo a Ré se abster de consignar no TRCT a
dispensa com fundamento no art. 486 da CLT (fato do
princípe), ou ainda “extinção da empresa”.

 

Cumpra-se.

Em razão da urgência que o caso requer, deverá ser acionado o plantão judiciário. Expeça-
se mandado para cumprimento pelo oficial de justiça plantonista, tendo em vista que a
diligência se encaixa nos pressupostos de urgência da medida conforme estabelece o artigo
11 do Ato Conjunto TRT6-GP-CRT n. 02/2020.

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).

Remeta-se cópia da presente decisão à Presidência deste E.TRT da 6ª Região, conforme
determinado no Ofício TRT6-GP nº 132/2020 e  Portaria nº 57/2020 e no Ofício nº 224-SG do
Conselho Nacional de Justiça.

Dê-se ciência ao MPT.

 

Recife, 17.06.2020

Juiz Larry Oliveira Filho

 

RECIFE/PE, 17 de junho de 2020.

LARRY DA SILVA OLIVEIRA FILHO
Juiz(a) do Trabalho Titular


