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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 

21ª Vara do Trabalho do Recife 

AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 4631, 

IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE - CEP: 51150-004 

ACPCiv 0000455-11.2020.5.06.0021 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

RÉU: CIDADE DO RECIFE TRANSPORTES S/A

Vistos etc.

O , por meio deMINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM PERNAMBUCO

Procurador do Trabalho, ajuizou a presente em face de AÇÃO CIVIL PÚBLICA CIDADE DO

RECIFE TRANSPORTES S/A. 

Em sua petição inicial (fls. 02/113 do PDF) argumenta que foi recebido pelo

órgão ministerial

(...) pedido de mediação elaborado pelo (Doc. 01) SINDICATO DOS
TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS URBANOS DE PASSAGEIROS DO
RECIFE E REGIÕES METROPOLITANA DA MATA SUL E NORTE DE PERNAMBUCO –

com o  STTREPE, solicitando mesa de audiência SINDICATO  DAS EMPRESAS DE TRANSP
ORTES DE PASSAGEIROS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - URBANA/PE, bem ainda com

arguino CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA 
do, em síntese, a ocorrência de milhares de demissões coletivas de trabalhadores

promovidas pelas empresas de transporte coletivo urbano derodoviários (cerca de três mil) 
passageiros da Região Metropolitana do Recife, entre as quais a ora Ré, sem prévia e efetiva

negociação com ele, sindicato profissional da categoria, e, também, em descumprimento das

medidas elencadas na Portaria Extraordinária nº 01/2020 do Governo de Pernambuco, verbis:

“Empresas de Transporte Público, serviço essencial, promove centenas demissões, inclusive por

telefone, em verdadeiro abuso de direito e descumprem medidas elencadas na Portaria

Extraordinária nº 01/2020 do Governo de Pernambuco." (Doc.01 em anexo).  (...) (Transcrito de

acordo com o original, inclusive destaques).

Em síntese o , defende que a demandada promoveu injusta e ilegal Parquet

dispensa em massa de empregados sob o fundamento da pandemia causada pelo novo

coronavírus (SARS-CoV-2) e, de acordo com as múltiplas razões expostas na peça inaugural, ple

, em caráter antecipado, objetivando oiteia a concessão de tutela provisória de urgência

cumprimento das obrigações de fazer, não fazer e pagar descritas no respectivo item 9.1.

Com a inicial juntou cópia dos seguintes documentos:  a) cópia da ata da

audiência de mediação promovida pelo Parquet; b) denúncia do sindicato obreiro, de
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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, j) 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 k) 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.

DECIDO:

As partes são legítimas e o autor devidamente representado.

De logo, destaco que a humanidade passa por uma situação peculiar, tendo a

Organização Mundial de Saúde (OMS) emitido Declaração de Emergência em Saúde Pública de

Importância Internacional, em 30 de janeiro de 2020, reconhecendo como pandemia a

propagação do novo coronavírus (COVID-19). Nesse contexto, foi reconhecido no Brasil estado

de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020 do Congresso Nacional e no Decreto nº

48833/2020, do Estado de Pernambuco).

Reconheço que a presente ação possui natureza urgente, de forma que a

suspensão dos prazos processuais não impede seu trâmite (artigo 4º, VI, e artigo 5º, da

Resolução nº 313/2020 do CNJ c/c artigos 5º, 6º, IV, e 7º do Ato Conjunto TRT6-GP-CRT nº 04

/2020). 

Pois bem.

 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
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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.

Por meio de análise perfunctória quanto aos argumentos esposados pelo

Ministério Público do Trabalho em conjunto com toda a documentação que restou acostada aos

autos, tenho presente o , na medida em que houve demonstração inequívocafumus boni iuris

quanto ao descumprimento, pela empresa requerida, do acordo celebrado nos autos da

mediação, tendo a mesma promovido a dispensa em massa dos seus empregados.

As justificativas utilizadas pelo órgão ministerial – todas elas – aplicam-se com

primazia ao caso concreto. Detenho-me no último dos argumentos, mas não o menos importante.

Pondero que se encontram ratificados pelo Brasil praticamente todos os tratados

internacionais significativos sobre direitos humanos pertencentes ao sistema global de proteção

(sistema das nações unidas)[1], bem como os tratados sobre direitos sociais, como as

convenções da OIT[2].

Esses tratados e convenções referentes aos direitos humanos não têm função de

adornar o ordenamento jurídico interno: o § 2º do artigo 5º da Constituição da República

estabelece que “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em
” (grifei). Dito de outro modo, o sistema deque a República Federativa do Brasil seja parte

direitos e garantias tem dupla fonte normativa: a produzida pelo direito interno e a outra,

produzida pelo direito internacional.

Já o § 3º da mesma Carta Política[3] autoriza o Congresso Nacional, quando lhe

convier, dar a equivalência de emenda constitucional aos tratados de direitos humanos

ratificados pelo Brasil.

Assim, os tratados ratificados pelo Brasil são materialmente constitucionais, se

entrados no ordenamento jurídico pátrio em conformidade com o disposto no artigo 5º, § 2º da

Constituição da República ou, com eficácia constitucional formal, se obedecido o quórum

indicado no § 3º constitucionais. 

Quanto à hierarquia dos tratados de direitos humanos, no julgamento do RE nº

466.343, o STF consolidou a tese do caráter especial dos tratados internacionais de direitos

humanos e sua supralegalidade.
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Do voto do eminente Ministro Gilmar Mendes, colho o seguinte trecho:

“Por conseguinte, parece mais consistente a interpretação que atribui a

característica de supralegalidade aos tratados e convenções de direitos humanos. Essa tese

pugna pelo argumento de que os tratados sobre direitos humanos seriam infraconstitucionais,

porém, diante de seu caráter especial em relação aos demais atos normativos internacionais,

também seriam dotados de um atributo de supralegalidade. Em outros termos, os tratados sobre

direitos humanos não poderiam afrontar a supremacia da Constituição, mas teriam lugar especial

reservado no ordenamento jurídico. Equipará-los à legislação ordinária seria subestimar o seu

”.valor especial no contexto do sistema de proteção dos direitos da pessoa humana

O controle de convencionalidade trata, justamente, da compatibilidade vertical

das leis com os tratados de direitos humanos em vigor no país. Foi inaugurada na nossa região

com o julgamento pela Corte Interamericana de Direitos Humanos do caso Almonacid Arellano e

[4] e faço essa referência apenas para homenagear outros vs. Chile Luis Alfredo Almonacid

, 42 anos, professor do ensino básico, assassinado em 16 de setembro de 1973, emArellano

frente de sua família (mulher grávida, que sofreu abortamento no momento do assassinato e dois

filhos menores, um de dois e outro de nove anos), por agentes do então governo de fato, que

depôs o Presidente democraticamente eleito, Salvador Allende, por meio de um golpe militar. O

nome dos golpistas – de hoje e outrora – ficam perdidos na História.

Nesse contexto, seria incorreto interpretar literalmente o disposto no artigo 477-A

da CLT, sob pena de violar preceitos de natureza constitucional, em especial as normas dos

artigos. 7º, I[5], XXVI[6], 8º, III[7], VI[8], 170, , III[10] e VIII[11], 193[12], da Constituiçãocaput[9]

da República.

A mesma norma do artigo 477-A da CLT atenta também contra o artigo 4º[13] da

Convenção nº 98, com vigência no Brasil desde 18 de novembro de 1953 e o artigo 5º[14] da

Convenção nº 154, vigente no território nacional desde 10 de julho de 1993, todas da

Organização Internacional do Trabalho. Viola também diversas Recomendações do mesmo

órgão tripartite, embora com natureza de .soft law

Nesse sentido é interessante a seguinte lição doutrinária[15]:

"O ART. 477-A DA CLT E O SEU EQUACIONAMENTO JURÍDICO. QUID

IURIS? À vista dos argumentos acima, comungamos do entendimento de que o art. 477-A da

CLT, quanto às dispensas coletivas, padece de inconstitucionalidade e não pode ser aplicado

para sufragar demissões massivas que simplesmente ignorem o princípio da continuidade da

relação de emprego, emergente do art. 7º, I, da CF (ainda que não concretizado em regras, à

falta de lei complementar competente), ou ainda o princípio da conciliabilidade, quanto à prévia

tentativa de negociação nos conflitos coletivos, que tem assento nos §§ 1º e 2º do art. 114 da

Constituição (na redação da EC n. 45/2004). Ao intérprete cabe, portanto, recorrer à

interpretação conforme a Constituição, no sentido de que a letra do preceito está a dispensar,

Assinado eletronicamente por: JOSE AUGUSTO SEGUNDO NETO - Juntado em: 05/06/2020 12:21:59 - b9822d6

ID. b9822d6 - Pág. 4

Documento assinado pelo Shodo



para as demissões coletivas, tão somente a prévia "autorização" sindical - que, ademais,

jamis se exigiu ou entendeu necessária -, assim como a celebração de convenção ou acordo de

trabalho para aquele efeito. , porém, Não afasta a exigência de prévia comunicação
 à entidade sindical, nem das consequentes tentativas de negociação que devem sucedê-la

(ou, na do Enunciado n. 57 da 2ª Jornada, o "dever de busca de meios alternativos à demissão

em massa", com os rigores da boa-fé objetiva), antes de se consumar qualquer movimento

rescisório coletivo. Essa compreensão deixa incólume a redação do art. 477-A da CLT, na sua

literalidade, e ao mesmo respeita a mínima eficácia, em sede de demissões massivas, dos arts.

7º, I, 114, §§ 1º e 2º, 5º, XXIII, 170, III, da CF, além dos arts. 4º da Convenção n. 98, 5º da

."Convenção n. 154 e 13 da Convenção 158, todas da OIT

Enfim, não é lícito aos empregadores promoverem despedida coletiva sem

, sob pena de atentar contra normas constitucionais eanterior negociação coletiva

convencionais, sendo nulo esse procedimento de pleno direito. Aliás, deve ser reconhecido que a 

negociação coletiva é o instrumento por meio do qual se pode demonstrar que o ato praticado

pelo empregador  não está contaminado com a abusividade. Resta, assim, identificado o abuso

. do direito de demitir

Ademais, na hipótese vertente, a empresa requerida descumpriu acordo

celebrado nos autos da Mediação 000859.2020.06.000/9, atentando contra a . Éboa fé objetiva

inverossímil a tese de que teria se pautado na suposta resistência do sindicato obreiro em adotar

medidas com vistas a resguardar os postos de trabalho dos empregados (como redução de

jornada com o pagamento de salário proporcional), na medida em que o próprio sindicato dos

trabalhadores teria comparecido às audiências de mediação, uma vez que o seu objetivo maior

seria manter os empregos dos profissionais por ele representados.

Também não se pode falar no caso concreto em , ora pelofato do príncipe  

fato em que a prestação dos serviços essenciais não foi encerrada por ato do Poder Público, ora

porque não é a hipótese prevista no artigo 486 da CLT.

Por outro lado, o resta caracterizado na medida em que apericulum in mora, 

situação de desemprego decorrente da conduta da empresa requerida põe em risco a

subsistência de centenas de famílias, principalmente diante do atual cenário de pandemia em

que vivemos.

Defiro, pois, , o pedido de antecipação de tutela emainda que de forma parcial

caráter liminar, determinando-se, pois, que a empresa:

1. Providencie a reintegração imediata dos trabalhadores, no prazo de 72

(setenta e duas) horas contadas da intimação da requerida, cuja diligencia deverá ser cumprida

por Oficial de Justiça sob pena de, não o fazendo, pagar multa diária no valor de R$ 2.000,00

(dois mil reais) até o  cumprimento da decisão.efetivo
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2. Reintegrados os trabalhadores, a requerida deverá, no prazo de 10 (dez) dias,

pagar as verbas salariais devidas a cada um dos trabalhadores como se em pleno exercício

estivessem, inclusive recolhimento fundiários em suas respectivas contas vinculadas, ou

depositar o valor em juízo, sob pena de, não o fazendo, pagar multa diária no valor de R$

2.000,00 (dois mil reais) até o  cumprimento da decisão.efetivo

3. Deverá a Requerida, também,  de promover novas demissõesabster-se

plúrimas ou coletivas sem prévia negociação com o sindicato da categoria profissional (Sindicato

dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários Urbanos de Passageiros do Recife e Regiões

Metropolitana da Mata Sul e Norte de Pernambuco – STTREPE) sob pena de, não o fazendo,

pagar multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por cada dispensa plúrima ou

coletiva, bem como  a garantia provisória de emprego prevista no artigo 10 da MP 936respeitar

/2020, abstendo-se de demitir individual, plurima ou coletivamente seus trabalhadores que

recebem Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda pagar multa no valor

de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada dispensa efetuada.

4. Deverá também a requerida exibir, junto com a contestação, os documentos

requeridos pelo  no item ‘h’ do rol de pedidos, inclusive aqueles indicados no item doParquet iv 

mesmo item.

5. Cite-se  a parte ré, por Oficial de Justiça para, querendo, apresentar contestaç

, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato;ão, no prazo de 15 (quinze) dias

bem como dizer se tem , formulando proposta, em caso positivo, a serinteresse na conciliação

submetida ao adverso litigante.

6. A Secretaria deverá incluir o presente feito na tabela de ações envolvendo a

pandemia por COVID-19 e observar o quanto determinado 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.

7. . Os pedidos não apreciados na presente o serãoCUMPRA-SE, com urgência

oportunamente.

Recife, 05 de junho de 2020.

José Augusto Segundo Neto,

Juiz do Trabalho

 

[1] Cf. Mazzuoli, Valério de Oliveira. , O controle jurisdicional da convencionalidade das leis

3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 32-33.
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[2] Tratados da OIT ratificados pelo Brasil estão disponíveis em http://www.ilo.org/brasilia

/convencoes/lang--pt/index.htm

[3] “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em 

cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 

”membros, serão equivalentes às emendas constitucionais

[4] Disponível em http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04

/7172fb59c130058bc5a96931e41d04e2.pdf

[5] I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos 

de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos

[6]  XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho

[7] III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria,

inclusive em questões judiciais ou administrativas

[8] VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho

[9] Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa,

tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,

observados os seguintes princípios (...)

[10] III - função social da propriedade

[11] VIII - busca do pleno emprego

[12]  Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar 

e a justiça sociais

[13] Art. 4 — Deverão ser tomadas, se necessário for, medidas apropriadas às condições 

nacionais, para fomentar e promover o pleno desenvolvimento e utilização dos meios de 

negociação voluntária entre empregadores ou organizações de empregadores e organizações de 

trabalhadores com o objetivo de regular, por meio de convenções, os termos e condições de 

emprego.

[14] Art. 5 — 1. Deverão ser adotadas medidas adequadas às condições nacionais no estímulo à

n e g o c i a ç ã o  c o l e t i v a .

2. As medidas a que se refere o parágrafo 1 deste artigo devem prover que:

a) a negociação coletiva seja possibilitada a todos os empregadores e a todas as categorias de

trabalhadores dos ramos de atividade a que aplique a presente Convenção;

b) a negociação coletiva seja progressivamente estendida a todas as matérias a que se referem

os anexos a, b e c do art igo 2 da presente Convenção;
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c) seja estimulado o estabelecimento de normas de procedimentos acordadas entre as

organizações de empregadores e as organizações de trabalhadores;

d) a negociação coletiva não seja impedida devido à inexistência ou ao caráter impróprio de tais

n o r m a s ;

e) os órgãos e procedimentos de resolução dos conflitos trabalhistas sejam concedidos de tal

maneira que possam contribuir para o estímulo à negociação coletiva.

[15] FELICIANO, Guilherme Guimarães. Comentário à Lei da Reforma Trabalhista: 

, 2ª ED. São Paulo: Editora LTr. p. Dogmática, Visão Crítica e Interpretação Constitucional

136.

 

RECIFE/PE, 05 de junho de 2020.

JOSE AUGUSTO SEGUNDO NETO

Juiz(a) do Trabalho Substituto(a)
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