
PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

2ª VARA DO TRABALHO DE PRESIDENTE PRUDENTE

PROCESSO:  - Ação Civil Pública Cível0010920-39.2020.5.15.0115

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

RÉU: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA E OUTROS (2)

DECISÃO

Vistos.

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

em face da TRABALHO EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A e SINDICATO DOS

TRABALHADORES EM TRANSPORTES TERRESTRES DE PRESIDENTE PRUDENTE E

REGIÃO - SINTRATTEPP. 

O autor alega que a ré (Andorinha) dispensou 121 (cento e vinte e um)

empregados, sem justa causa, sob o “fundamento” de “força maior” decorrente da pandemia

causada pela , sem promover o pagamento e a integração do aviso prévio proporcionalcovid-19

ao tempo de serviço, com redução da indenização do fundo de garantia do tempo de serviço

para 20% (vinte por cento), mediante parcelamento das verbas rescisórias, sem incluir a multa

prevista no parágrafo 8º do artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho. Narra o autor que

o corréu (SINTRATTEPPP) nem sequer respondeu a sua requisição sobre eventual negociação

coletiva para parcelamento das verbas rescisórias.

A partir dos fundamentos jurídicos expostos na petição inicial e dos documentos

anexados ao feito, o autor requer concessão de tutela de urgência , a fim deinaudita altera parte

que o juízo: 

1. a SUSPENSÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS da cláusula 5ª do “Termo Aditivo

ao Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020” (relativo ao acordo principal 2019

/2020, prorrogado para 2020/2021, registrado sob número SP 005285/2019),

bem como de eventual norma equivalente que lhe seja posterior;

2. que a reclamada EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A EFETUE,

IMEDIATAMENTE, o pagamento INTEGRAL das verbas rescisórias devidas aos

empregados já dispensados, sem justa causa, a partir de 01/04/2020, sem

desconto de quaisquer parcelas relativas ao aviso prévio proporcional ao tempo

de serviço e à multa do artigo 477, §8º, da CLT, bem como efetuando o
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pagamento integral da multa de 40% do FGTS, entre outras parcelas devidas;

Requer, ainda, a fixação de multa diária (astreintes) de R$ 1.000,00 (mil reais)

por empregado prejudicado.

3. que a reclamada EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A EFETUE,

no prazo legal (art. 477, §6º da CLT), o pagamento INTEGRAL das verbas

rescisórias devidas aos empregados que venham a ser dispensados, sem justa

causa, sem desconto de quaisquer parcelas relativas ao aviso prévio

proporcional ao tempo de serviço e à multa do artigo 477, §8º, da CLT, bem

como efetuando o pagamento integral da multa de 40% do FGTS, entre outras

parcelas devidas; Requer, ainda, a fixação de multa diária (astreintes) de R$

1.000,00 (mil reais) por empregado prejudicado.

O autor aditou a petição inicial para retificar erro material na indicação das filiais

atingidas por esta ação, a fim de que a presente demanda tramite em face de EMPRESA DE

TRANSPORTES ANDORINHA S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita nos CNPJs sob o

nº 55.334.262/0001-84, 55.334.262/0075-10, 55.334.262/0003-46 e 55.334.262/0050-62, todas

com endereço para citação à Rua Antônio Rodrigues, 1670, Vila Formosa, em Presidente

Prudente/SP, CEP 19.013-920.

Em síntese, é o relatório.

Passo a decidir:

Acolho o aditamento formulado na petição de id. 494Dd1f. Providencie, a

secretaria, as retificações junto ao distribuidor e sistema informatizado.

A humanidade foi surpreendida com o novo coronavírus (covid-19) que, em

razão de sua letalidade e capacidade de disseminação, a Organização Mundial de Saúde –

OMS, em 11 de março de 2020, declarou situação de pandemia que já deixa marcas indeléveis

pelo elevado número de vítimas fatais, pela recessão econômica e, também, pelo grande número

de demissões sob a alegação de “força maior”.

Os efeitos deletérios da pandemia na economia são notórios e foram traduzidos

na edição do Decreto Legislativo n. 06, de 2020, que reconheceu o estado de calamidade

pública, bem como na edição da Lei 13.979/20 e das Medidas Provisórias nºs 927 e 936, que

objetivam preservar o emprego e a renda durante o estado de calamidade pública.

O Parágrafo primeiro do artigo 1º da MP 927/20 prevê, para fins trabalhistas, que

o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020, constitui

hipótese de força maior, no termos do artigo 501 da Consolidação das Leis Trabalhistas, a qual,

segundo este último dispositivo, consiste no acontecimento inevitável e alheia a vontade do

empregador, para o qual ele não tenha concorrido direta ou indiretamente. 
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A força maior produz efeitos prejudiciais aos trabalhadores quando da extinção

do contrato de trabalho, reduzindo a indenização pela metade. No entanto, a aplicação dos

efeitos da força maior na extinção do contrato de trabalho exige extinção da empresa ou do

estabelecimento, conforme exegese que se extrai do  artigo 502 da Consolidação das Leiscaput

do Trabalho, assim vazado:

“Art. 502 - Ocorrendo motivo de força maior que determine a extinç
ão da empresa, ou de um dos estabelecimentos em que trabalhe o

, é assegurada a este, quando despedido, umaempregado
indenização na forma seguinte:” 

Em relação ao FGTS, o §2º do artigo 18 da Lei n° 8.036/90 preceitua que a

caracterização da força maior reduz a indenização calculada sobre o montante dos depósitos do

fundo de garantia para 20% (vinte por cento).

Oportuno mencionar que o Ministério da Economia editou Nota Informativa SEI

nº 13448/2020/ME sobre a alegação de força maior como motivo para rescindir contratos de

trabalho, e estabeleceu as seguintes diretrizes a serem observadas pelos auditores fiscais (sem

destaques no original):

“Em suma:

A incidência da hipótese do art. 502 apenas autoriza a redução pela
metade da indenização compensatória do FGTS, prevista no art. 18,
§1º, da Lei nº 8.036/90, conforme disposto no §2º do mesmo artigo;

Não se admitirá alegação de “força maior” como motivo para
rescindir contratos de trabalho se não houve extinção da empresa
ou do estabelecimento em que trabalhe o empregado;

O Auditor-Fiscal do Trabalho, sempre que constatar “força maior” como
motivo para rescisão de contratos de trabalho, deve: 

a) verificar se há indícios de extinção da empresa ou do
estabelecimento em que trabalhe o empregado;

b) notificar o empregador para que este apresente o registro do ato
dissolução da empresa na junta comercial ou órgão equivalente, para
fins de comprovação do início do processo de extinção;

c) verificar se foram quitadas as verbas rescisórias, na forma e prazo
estabelecidos nos parágrafos do art. 477 da CLT, procedendo à
lavratura dos autos de infração pertinentes, quando concluir pela
violação de preceito legal;

d) verificar se o empregador recolheu, pela metade, a indenização
compensatória do FGTS, nos termos do disposto no art. 502, incisos II
e III, da CLT, c/c o art. 18, §2º, da Lei nº 8.036/90 – se comprovada a
extinção da empresa ou estabelecimento;

e) caso não tenha ocorrido a extinção, verificar se o empregador
recolheu integralmente a indenização compensatória do FGTS, nos
termos do disposto no art. 18, §1º, da Lei nº 8.036/90. 

Abalizada doutrina, ao lecionar sobre o tema, esclarece que: 

"Ocorrerá a extinção do contrato quando a força maior importar
em impossibilidade de sua execução porque a empresa encerrou

" sua atividade total ou parcialmente por motivo de força maior. (BO
MFIM, Volia. Direito do Trabalho, Editora: Método, 2013, pg. 990)
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Nesse quadrante, forçoso concluir que a força maior só produz efeitos na

rescisão do contrato trabalho quando houver extinção da empresa ou do estabelecimento em

trabalhe o empregado demitido, o que, pelo que dos autos consta, não é o caso da primeira ré,

que continua em atividade (ainda que com capacidade reduzida), conforme afirmou seu

representante em audiência realizada perante o Ministério Público do Trabalho (ata de fls. 995

/997 - id. D688d41). Registro, ainda, que a Ficha Cadastral Simplificada de fls. 1041/1045,

emitida pela JUCESP, em 10.6.2020, corrobora a alegação de que não houve requerimento para

extinção da empresa e/ou de seu estabelecimento. 

Com efeito, sem extinção da empresa e/ou estabelecimento, o disposto no artigo

502 da CLT, que autoriza a redução da indenização trabalhista pela metade não se aplica ao

caso em exame. Isto porque a força maior declarada na MP 927/20 (vigente à época) tem o

escopo de preservar os empregos e a renda (e não fomentar a extinção dos contratos de

trabalho por motivo de força maior). Neste sentido, leciona Ricardo Calcini, em artigo publicado

no  Consultor Jurídico (sem destaques no original), vejamos:site

“O foco principal da Medida Provisória 927, neste contexto, foi de
oferecer alternativas para que o empregado possa desempenhar suas
funções à distância, como a flexibilização do teletrabalho, retirando-se
temporariamente alguns requisitos formais à sua implementação (como
a possibilidade de comunicação ao empregado com 48 horas de
antecedência). Ainda, a MP trouxe outras possibilidades para que o
empresário possa manter seus colaboradores mesmo que as atividades
estejam paralisadas, como a antecipação de férias e feriados. 

Circunstância especialmente relevante quanto à aludida MP é que ela
caracteriza o estado de calamidade gerado pela pandemia de Covid-19
como hipótese de “força maior”, além daquelas previstas no artigo 501
da CLT, […] 

De mais a mais, conforme o artigo 21, inciso I, da MP 927, o
empregador está dispensado do pagamento das multas por atraso no
recolhimento previsto no artigo 22 da Lei 8.036/1990 (Lei do FGTS),
caso a empresa tenha optado pelo recolhimento diferido nos termos da
MP. 

Esta é a única menção à palavra “rescisão” contida nas medidas
provisórias em análise. Mesmo a MP 936, que trata das medidas
específicas de redução da jornada/salário, suspensão do contrato
de trabalho e pagamento de ajuda emergencial aos empregados,
não aborda nenhuma hipótese de flexibilização de rescisões
contratuais. Daí se conclui que a intenção do governo federal foi a
de manter empregos a todo custo, ainda que os trabalhadores
temporariamente sejam afetados pela diminuição de salários ou
mudanças de local de trabalho, muito embora as medidas não
tenham trazido nenhuma modificação quanto ao direito potestativo
do empregador em rescindir contratos.”

Portanto, afasto a alegação de força maior relacionada a pandemia decorrente

do novo coronavírus nas demissões ocorridas sem justa causa, na medida em que a aplicação

dos efeitos das força maior nas demissões sem justa causa dão ensejo à renúncia de verbas

rescisórias que integram o patamar civilizatório mínimo do trabalhador e, portanto, de natureza

indisponíveis por serem de caráter alimentar.

Quanto ao parcelamento das verbas rescisórias, a Cláusula Quinta do Termo

Aditivo do Acordo Coletivo 2019/2020, celebrado em 1º de abril de 2020, contraria norma de
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ordem pública ao autorizar o pagamento das verbas rescisórias de forma parcelada, sem

assegurar (mas sem afastar - registre-se) a incidência da multa equivalente a remuneração do

trabalhador pela mora na quitação dos haveres rescisórios, haja vista o art. 477, §6º, da CLT,

determinar o pagamento destas verbas no prazo de 10 (dez) dias a contar do término do contrato

de trabalho. 

Pontuo, ainda, que o referido Termo Aditivo do Acordo Coletivo não assegurou

nenhuma contrapartida aos trabalhadores dispensados sem justa causa, porquanto as demais

cláusulas coletivas apenas reproduzem textos dos artigos das Medidas Provisórias 927 e 936 de

2020. Assim sendo, a despeito de a legislação atual não exigir indicação expressa de vantagens

e desvantagens no acordo coletivo, não se eliminou a necessidade da contrapartida para se

conferir eficácia à norma coletiva. 

Com efeito, nem mesmo o estado de calamidade pública causado pela covid-19

autoriza o empregador a prorrogar o prazo de quitação das verbas rescisórias sem o pagamento

da respectiva multa prevista no artigo 477, §8, da CLT. Do contrário, o Poder Judiciário estaria

autorizando o empregador a descumprir direitos mínimos assegurados ao trabalhador e, via de

consequência, transferindo os riscos do empreendimento econômico ao trabalhador, vedado pelo

artigo 2º da CLT.

Diante do quanto exposto, reputo preenchidos os requisitos da probabilidade do

direito e do risco de dano irreparável e, com fundamento nos artigos 300, 536, §1º e 497, todos

do CPC, c.c. o artigo 84, §3º, do CDC, por ora,  a tutela de urgênciaDEFIRO, parcialmente,

postulada para o fim de: 

i.) suspender os efeitos jurídicos da cláusula 5ª do “Termo Aditivo ao Acordo

Coletivo de Trabalho 2019/2020” (relativo ao acordo principal 2019/2020,

prorrogado para 2020/2021, registrado sob número SP 005285/2019);

ii.) que a reclamada EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A EFETUE,

o pagamento das verbas rescisórias devidas aos empregados já INTEGRAL 

dispensados, sem justa causa, a partir de 01/04/2020, sem desconto de

quaisquer parcelas relativas ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e

à multa do artigo 477, §8º, da CLT, bem como efetuando o pagamento integral

da multa de 40% do FGTS, entre outras parcelas devidas, no prazo de 10 (dez)

dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de pagamento de multa

diária, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por trabalhador prejudicado;

iii) que a reclamada EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A EFETUE,

no prazo legal (art. 477, §6º da CLT), o pagamento das verbas INTEGRAL 

rescisórias devidas aos empregados que vierem a ser dispensados, sem justa

causa, abstendo-se de efetuar quaisquer descontos relativas ao aviso prévio

proporcional ao tempo de serviço e à multa do artigo 477, §8º, da CLT, bem
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como ao pagamento integral da indenização de 40% do FGTS, entre outras

parcelas devidas, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$

200,00 (duzentos reais) por trabalhador prejudicado;

Notifiquem-se os réus, com urgência, por Oficial de Justiça, para cumprimento

das obrigações impostas nesta decisão e para apresentar(em) contestação(ões), no prazo de

(art.15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, revelia e confissão quanto à matéria de fato 

335 combinado com art. 344, ambos do CPC). 

Ao apresentar(em) a(s) contestação(ões), cabe ao(à/s) reclamado(a/s) observar

(em) o seguinte: a) apresentar(em) representação(ões) processual(is) e documentação(ões) de

contestação(ões); b) a(s) defesa(s) e os documentos deverão ser protocolados no PJe, com

observância da Resolução CSJT nº 185/2017, quanto a correta classificação e identificação do(s)

documento(s) (TIPO DE DOCUMENTO), a fim de agilizar o processamento eletrônico e viabilizar

a correta tramitação nos fluxos do Pje; c) é de responsabilidade da parte a juntada de

documentos de forma legível e regularmente classificados, de modo que não haverá intimação

para regularização, de modo que o(a/s) peticionário(a/s) arcará(ão) com o ônus processual de

eventual(is) documento(s) ilegível(is) ou classificado(s) de modo irregular; d) não deverá ser

utilizada a opção "sigilo", quando da juntada da(s) contestação(ões) e documentos, para não

prejudicar a visibilidade da parte contrária, salvo se envolver situação que efetivamente proíba o

acesso do teor da(s) defesa(s) e documentos a terceiros, segundo previsão legal, que deverá ser

devidamente justificada em tópico destacado no início da(s) defesa(s); e) eventuais dificuldades

na coleta de documentos essenciais à elaboração da(s) contestação(ões), deverão ser

justificadas e comunicadas ao Juízo, nos termos do art. 6º, § 5º, do Ato Conjunto CSJT.GP.VP e

CGJT nº 006, de 04 de maio de 2020, durante a fluência do prazo retroconcedido, sob pena de

.preclusão

Como não haverá audiência inicial ou una, considera-se instantaneamente

oferecida e recebida a(s) contestação(ões) no momento de sua(s) apresentação(ões) no sistema

PJe, para todos os fins e efeitos processuais, não sendo possível complementá-la(s) ou retificá-la

(s). Considerando os prazos sucessivos, a(s) contestação(ões) e os documentos deverão ser

apresentados sem sigilo, para que possa a parte autora visualizá-los no prazo que lhe será

concedido para manifestação, sob pena de serem considerados não apresentados, com as

penalidades correspondentes.

Pelos mesmos motivos, não poderá mais a parte reclamante, a partir da inclusão

da contestação no sistema, desistir da ação sem o consentimento da outra parte (CLT, art. 841, §

3º), assim como também não poderá, após a citação da(o/s) reclamada(o/s), aditar e/ou alterar o

pedido ou a causa de pedir espontaneamente sem o consentimento da parte contrária (CPC, art.

329, I).
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Com a manifestação da(o/s) reclamada(o/s) ou decorrido o prazo que lhe(s) foi

concedido, intime-se o autor para se manifestar sobre as contestações, e após tornem os autos

conclusos para deliberações acerca do prosseguimento do feito.

Intime-se o MPT.

Nada Mais.

PRESIDENTE PRUDENTE/SP, 24 de julho de 2020.

MOUZART LUIS SILVA BRENES

Juiz(íza) do Trabalho

MLSB
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