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EMENTA 

MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA 
PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RIS CO AO RESULTADO ÚTIL DO 
PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À SUA CONCESSÃO. INTERPRETAÇÃO 
CONFORME A CONVENCIONALIDADE INTERNACIONAL. DISPENS A COLETIVA. 1. Nos 
termos do art. 300 do novo CPC, "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 
processo" . Dispõe ainda o seu § 3º que: "A tutela de urgência de natureza antecipada não será 
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão" (grifei). Ou seja, uma 
vez presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado 
útil do processo), e inexistindo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a tutela de 
urgência deverá ser concedida pelo Magistrado. Note-se que a lei não diz que a tutela de urgência 
poderá ser concedida. Não se trata, aqui, de uma faculdade do Juízo, mas de um poder-dever, a 
ser exercido sempre que presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência 
pretendida. 2. O disposto no art. 477-A da CLT, introduzido pela Lei n. 13.467/17, em sua própria 
literalidade, a despeito de esclarecer não ser necessária a "autorização prévia  de entidade 
sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo  de trabalho para sua 
efetivação", quedou-se silente a respeito da necessidade da instauração da consulta prévia para 
sua validade, no que bem andou o legislador, pois não poderia mesmo avançar mais e derrogar os 
preceitos internacionais que tratam da necessidade do diálogo social  no âmbito coletivo. 3. As 
normas de direitos humanos sobre o trabalho, quando internalizadas no ordenamento nacional, 
asseguram um patamar mínimo (não um teto) de garantias que dirigem a interpretação das normas 
emanadas do legislador ordinário. 4. O juiz brasileiro não é apenas um juiz nacional, mas um 
garante do sistema internacional de proteção aos direitos humanos. 

RELATÓRIO 

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Professores do 

Estado de Minas Gerais, com pedido de liminar, inaudita altera parte, contra decisão proferida pelo 

MM. Juízo da 46ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte que, nos autos da ação civil pública de n. 

0011794-49.2017.5.03.0184, indeferiu o seu pedido de concessão de tutela de urgência para 

reintegração de todos os professores dispensados injustificadamente e de forma coletiva em 

novembro e dezembro de 2017, em todas as unidades da litisconsorte no município de Belo 

Horizonte. 



Alegou o impetrante, em síntese, que: conforme amplamente divulgado na mídia 

nacional, a ora litisconsorte dispensou 1.200 de seus aproximadamente 7.000 professores, sendo 

que, em Belo Horizonte, tal medida atingiu cerca de 100 professores; ajuizou, então, a reclamação 

trabalhista originária, requerendo, em sede de tutela de urgência, que a ora litisconsorte se 

abstivesse de realizar qualquer dispensa, até que apresentasse a lista completa de todos os 

professores dispensados, os respectivos termos rescisórios e a lista completa de todos os 

professores que estão sendo contratados, com os valores dos salários, bem como a imediata 

reintegração de todos os professores dispensados injustificadamente e de forma coletiva em 

novembro e dezembro de 2017, em todas as unidades da litisconsorte em Belo Horizonte. 

Asseverou que a d. Autoridade apontada como coatora deferiu apenas parcialmente a 

tutela provisória de urgência requerida, para determinar à ora litisconsorte que apresentasse a lista 

completa dos professores dispensados sem justa causa nos meses de novembro e dezembro de 

2017, com os respectivos termos rescisórios, e a apresentação da lista completa de todos os 

professores que estariam sendo contratados com o valor dos salários, no prazo de 30 dias úteis, 

sob pena de multa diária de R$1.000,00, em favor do Sindicato reclamante, até o limite de 30 

dias/multa. 

Aduziu que a dispensa de professores e contratação de outros em condições de 

trabalho inferiores configura fraude trabalhista; conforme é assente na doutrina e na jurisprudência 

nacionais, a dispensa coletiva deve, necessariamente, ser precedida de negociação com o 

sindicato da categoria profissional, o que não ocorreu in casu. 

Apontou violação, ainda, ainda, à Convenção n. 158 da OIT que, apesar de denunciada 

em 20.11.96, teve o seu conteúdo reconhecido como normas programáticas pelo Col. STF, 

devendo seus preceitos ser tratados como princípios gerais de Direito do Trabalho; a sua aplicação 

é válida, até porque não há Lei Complementar disciplinando o art. 7º, I, do Texto Fundamental; a 

dispensa anunciada de 1.200 professores teve o nítido intuito de precarizar as já deterioradas 

condições de trabalho existentes, após a reforma trabalhista materializada pela Lei n. 13.467/17. 

Disse que tal atitude atenta contra a dignidade da pessoa humana e contra os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa, em nítida violação aos incisos III e IV do art. 1º da Carta 

Maior. 



Salientou que estavam presentes, a seu ver, os requisitos do periculum in mora e do 

fumus boni iuris para a concessão de liminar; não haveria perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado e, a se aguardar a marcha processual, com apresentação de defesa, prolação de 

sentença, interposição de recurso e publicação do acórdão, os professores sofreriam danos 

irreparáveis, com a manutenção de suas dispensas ilegais, sem a possibilidade de reversão dos 

infundados atos jurídicos da empresa litisconsorte. 

Requereu, por conseguinte, a concessão de liminar, a ser, ao final, tornada definitiva, 

para que fosse "determinada a reintegração de todos os professores dispensados 

injustificadamente e de forma coletiva novembro e dezembro de 2017 [sic], em todas as unidades 

da entidade segunda Impetrada na cidade de Belo Horizonte", sob pena de multa diária. 

Pleiteou, ainda, fossem-lhe concedidos os benefícios da Justiça gratuita, com base no 

art. 87 do CDC, "bem como que tal condição fique clara na capa dos autos", e a condenação da 

litisconsorte ao pagamento de "custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações 

legais". 

À causa, atribuiu o valor de R$1.000,00. 

Aos 19.12.17, considerando presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum 

in mora, deferi a liminar postulada para determinar a reintegração de todos os professores 

dispensados injustificadamente e de forma coletiva nos meses de novembro e dezembro de 2017, 

em todas as unidades da litisconsorte nesta capital, no prazo de 48 a horas a contar do dia 

08.1.2018, tendo em vista o recesso judiciário, sob pena de multa diária de R$500,00 por professor 

não reintegrado (decisão de ID 1fe3006). Na ocasião, determinei a comunicação da d. Autoridade 

apontada como coatora, para prestar as informações que julgasse pertinentes, no prazo legal, e a 

citação do litisconsorte, para, querendo, se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. 

A Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., ora litisconsorte, interpôs o 

agravo regimental de ID 5783b06 pleiteando a atribuição de efeito suspensivo ao apelo e 

sustentando, em síntese, que: este Relator deferiu a medida liminar no presente writ para que a 

agravante promovesse a imediata reintegração de todos os professores dispensados nos meses 

de novembro e dezembro de 2017, em todas as suas unidades, no prazo de 48 horas a contar do 

dia 08.01.2018; caso tal medida não venha a ser obstada, os professores contarão com uma nova 



espécie de estabilidade, judicialmente criada; não poderá contar com a força de trabalho dos 

professores reintegrados, eis que muitos cursos, turmas e disciplinas foram extintas e/ou 

realocadas no seu processo de reorganização estrutural; tais professores receberiam salários sem 

prestar quaisquer serviços à empresa; caso a ação originária venha a ser julgada procedente, os 

empregados serão indenizados com o pagamento de salários de todo o período de afastamento, 

sendo esta a medida comumente utilizada em processos desta natureza; a r. decisão agravada 

utilizou-se de dois fundamentos, a saber: i) o entendimento doutrinário e jurisprudencial que aponta 

para a nulidade da dispensa em massa, quando não precedida de negociação coletiva; ii) e os 

princípios constitucionais que impõem a necessidade de prévia negociação coletiva; a r. decisão 

agravada partiu da falsa premissa de que a ora agravante teria praticado uma dispensa em massa, 

com o fito de contratar novos trabalhadores nos moldes da alteração legislativa perpetrada pela Lei 

n. 13.467/17, e assim fraudar a legislação trabalhista; todavia, toda a narrativa fática desenvolvida 

no mandado de segurança traz apenas ilações nesse sentido, amparando-se apenas em matérias 

jornalísticas para concluir que as dispensas são fraudulentas; não há prova, ou mesmo indício, de 

que as dispensas têm como objetivo recontratar os mesmos trabalhadores em condições inferiores 

ou contratar empregados intermitentes; o novo processo seletivo ainda está em curso e as novas 

contratações somente serão efetuadas no início de 2018; a empresa não está efetuando dispensas 

em massa, mas apenas realizando, em âmbito nacional, uma reestruturação do seu quadro de 

professores, de acordo com a sua estratégia de reposicionamento no mercado, de modo a corrigir 

as distorções constatadas e a homogeneizar sua grade; as novas contratações observarão os 

critérios do Decreto nº 5.786/06, do Ministério da Educação, bem como os salários do mercado e 

por ela praticados, assim como os artigos 317 e seguintes da CLT; não foram atendidos os 

requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pretendida na ação 

originária; a decisão agravada lançou dúvidas sobre a constitucionalidade do art. 477-A da CLT, 

sem, contudo, proceder à sua declaração incidental de inconstitucionalidade; até que sobrevenha 

tal declaração, o art. 477-A em questão é dotado de plena validade e eficácia, sendo de 

observância obrigatória para o julgador; a decisão que reconhece a plausibilidade do direito 

invocado expressamente em sentido contrário a norma presumidamente constitucional afronta os 

princípios basilares do ordenamento jurídico nacional; não há mais necessidade de a rescisão do 

contrato de trabalho ser homologada perante o sindicato representativo da categoria, e o art. 477-A 

em comento equiparou as dispensas imotivadas, plúrimas e coletivas para todos os fins, "não 

havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção 



coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação"; houve ofensa ao seu direito líquido e 

certo de promover as dispensas. Colaciona julgados em defesa das suas teses e requer a 

concessão de efeito suspensivo ao agravo, ao argumento de que vários professores já foram 

dispensados, não havendo solução jurídica para os valores por eles já percebidos. 

Aos 22.12.17, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de 

Ensino - CONTEE, requereu o seu ingresso na lide como litisconsorte ativo necessário. Pleiteou, 

ainda, a extensão dos efeitos da liminar a todas as Federações, Sindicatos e entidades sindicais a 

ela filiadas, pelas seguintes razões: trata-se de entidade de grau superior, do sistema 

confederativo brasileiro, com base em todo o território nacional, abrangendo mais de um milhão de 

profissionais da educação escolar; atende os requisitos para entrada como litisconsorte, nos 

termos do art. 113 do CPC; o art. 24 da Lei nº. 12.016 prevê a aplicação das regras do CPC para o 

mandado de segurança coletivo; a extensão dos efeitos da liminar a todas as dispensas que estão 

sendo efetivadas pela litisconsorte é plenamente cabível, conforme demonstram as decisões 

colacionadas (petição de ID 4a375f6). 

Colacionou a procuração de ID 1779649 e os documentos de ID 2eadeff a 8f75e66. 

Em 18.01.2018, mantive a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos 

(ID 08e518c). 

A d. Autoridade dita coatora apresentou as informações de ID 7f2537a, aduzindo, em 

síntese, que: indeferiu o pleito de reintegração por entender que é pressuposto para tanto a 

estabilidade dos trabalhadores, o que não foi apontado no presente caso; a dispensa coletiva não 

se mostra arbitrária pela simples ausência de negociação coletiva prévia; o pedido de 

determinação para abstenção de novas dispensas também foi indeferido com fulcro no direito 

potestativo do empregador de realizar dispensas; foi deferido o pleito de apresentação das listas 

dos empregados dispensados e recém-admitidos, para melhor elucidação do quadro fático tratado 

na inicial da ação civil pública originária. 

O Sindicato impetrante apresentou a contraminuta de ID 2fcbe60, reiterando as 

alegações já lançadas na petição inicial do mandamus. Colacionou julgados em defesa das suas 

teses. 



O i. parquet apresentou, por fim, o parecer de ID 758e3ac, da lavra da i. Procuradora 

Maria Christina Dutra Fernandez, manifestando-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo 

desprovimento do agravo. 

É o relatório. 

FUNDAMENTAÇÃO 

ADMISSIBILIDADE 

Admito o mandamus, porque presentes todos os requisitos objetivos e subjetivos de 

admissibilidade. 

MÉRITO 

DO REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO LITISCONSORTE ATIVO, 

FORMULADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADO RES EM 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO - CONTEE  

 A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino - 

CONTEE requereu o seu ingresso na lide como litisconsorte ativo necessário. Pleiteou, ainda, a 

extensão dos efeitos da liminar a todas as Federações, Sindicatos e entidades sindicais a ela 

filiadas, pelas seguintes razões: trata-se de entidade de grau superior, do sistema confederativo 

brasileiro, com base em todo o território nacional, abrangendo mais de um milhão de profissionais 

da educação escolar; atende os requisitos para entrada como litisconsorte, nos termos do art. 113 

do CPC; o art. 24 da Lei nº. 12.016 prevê a aplicação das regras do CPC para o mandado de 

segurança coletivo; a extensão dos efeitos da liminar a todas as dispensas que estão sendo 

efetivadas pela litisconsorte é plenamente cabível, conforme demonstram as decisões 

colacionadas (petição de ID 4a375f6). 

Entretanto, na esteira do bem fundamentado parecer do Ministério Público do Trabalho, 

considero que não se trata, aqui, de hipótese legal de litisconsórcio necessário. 

Com efeito, dispõe o art. 114 do CPC que: "O litisconsórcio será necessário por 

disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença 

depender da citação de todos que devam ser litisconsortes".  



E não é essa, por certo, a hipótese dos autos, uma vez que a eficácia da decisão a ser 

proferida no presente writnão depende da citação da CONTEE ou de qualquer outro ente sindical 

para produzir seus efeitos. 

Outrossim, dispõe o art. 113 do CPC que: 

"Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, sem conjunto, ativa ou 
passivamente, quando: 

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;  

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;  

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. (...)  

Ora, não se pode dizer que há, aqui, comunhão de direitos ou de obrigações, 

relativamente ao presente mandamus. Tampouco a Confederação noticiou a existência de outro 

mandado de segurança em curso, que pudesse ser considerado conexo a este writ. 

E, ainda que se possa vislumbrar a afinidade de situações fáticas vivenciadas pelos 

trabalhadores representados pelo Sindicato impetrante e pela Confederação requerente, não se 

poderia admitir a formação do litisconsórcio após a distribuição da ação, sob pena de violação ao 

princípio do juiz natural, como bem salientou a i. parquet. 

Ademais, dispõe o art. 10, § 2º, da Lei nº 12.016/09 que "O ingresso de litisconsorte 

ativo não será admitido após o despacho da petição inicial".  

Cumpre ressaltar que, verificado o interesse jurídico da Confederação no resultado do 

presente mandamus, seria possível a sua admissão no processo na condição de assistente (art. 

119 do CPC), o que, todavia, não foi por ela postulado. 

Pelo exposto, indefiro o pedido da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Estabelecimentos de Ensino - CONTEE para ingresso na lide na condição de litisconsorte ativo. 

  

DA TUTELA DE URGÊNCIA  



Conforme já exposto, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos 

Professores do Estado de Minas Gerais, com pedido de liminar, inaudita altera parte, contra 

decisão proferida pelo MM. Juízo da 46ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte que, nos autos da 

ação civil pública de n. 0011794-49.2017.5.03.0184, indeferiu o seu pedido de concessão de tutela 

de urgência para reintegração de todos os professores dispensados injustificadamente e de forma 

coletiva em novembro e dezembro de 2017, em todas as unidades da litisconsorte no município de 

Belo Horizonte. 

Instada a se manifestar, a d. Autoridade dita coatora informou, em síntese, que: 

indeferiu o pleito de reintegração por entender que é pressuposto para tanto a estabilidade dos 

trabalhadores, o que não foi apontado no presente caso; a dispensa coletiva não se mostra 

arbitrária pela simples ausência de negociação coletiva prévia; o pedido de determinação para 

abstenção de novas dispensas também foi indeferido com fulcro no direito potestativo do 

empregador de realizar dispensas; foi deferido o pleito de apresentação das listas dos empregados 

dispensados e recém-admitidos, para melhor elucidação do quadro fático tratado na inicial da ação 

civil pública originária (ID 7f2537a). 

Ao exame. 

Analisados os documentos juntados verifica-se que o ora impetrante ajuizou ação 

contra a litisconsorte, requerendo, em sede de tutela de evidência, que a reclamada/litisconsorte se 

abstivesse de realizar qualquer dispensa até que apresentasse a lista completa de todos os 

professores dispensados, com os respectivos termos rescisórios, assim como a lista completa dos 

professores que estariam sendo contratados, com o valor dos salários, e que fosse determinada a 

reintegração de todos os professores dispensados injustificadamente e de forma coletiva em 

novembro e dezembro de 2017, em todas as unidades da ré na cidade de Belo Horizonte 

(documento de ID ecb4c1d). 

Aos 14.12.17, foi proferida a seguinte decisão: 

"Vistos, etc.  

O autor requer, liminarmente, nos termos do art. 300 do CPC que seja determinada a reintegraçao 
dos empregados demitidos em massa em novembro e dezembro de 2017, bem como que a ré se 
abstenha de demitir outros empregados até que apresente em juízo a lista completa dos 



professores dispensados e seus respectivos termos rescisórios e a lista completa dos empregados 
que estão sendo contratados com seus valores de salários. 

Decido. 

Inicialmente, cumpre destacar que reintegração consiste no retorno do empregado estável ao 
emprego, nas mesmas condições antes exercidas, em face de dispensa arbitrária ou sem justa 
causa. 

Observe-se que é pressuposto para a reintegração a estabilidade dos trabalhadores, o que não foi 
apontado pelo sindicato autor no presente caso. 

Também, não é fundamento para a reintegração a Convenção 158 da OIT, já que contrária ao 
ordenamento jurídico nacional, diante dos termos da Lei 13.467/2017. 

Afinal, o art. 477-A da CLT, acrescentado pela Lei 13.467/17, dispõe que as dispensas imotivadas 
individuais, plúrimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de 
autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo 
de trabalho para sua efetivação. 

Assim, não prevalece a afirmação de ocorrência de dispensa arbitrária pela ausência de 
negociação coletiva prévia à dispensa em massa, pelo que indefiro o pedido liminar de 
reintegração dos professores. 

Considerando que a dispensa é direito postestativo do empregador, salvo nas hipóteses em que os 
empregados são detentores de estabilidade ou garantia de emprego, indefiro o pedido liminar para 
que a ré se abstenha de realizar qualquer demissão até apresentação de documentos solicitados 
pelo autor. 

A fim de elucidar melhor o quadro fático traçado na inicial pelo autor e posterior julgamento do 
mérito da causa, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, concedo parcialmente a tutela provisória 
de urgência para determinar a apresentação pela ré da lista completa de todos os professores 
dispensados sem justa causa e os termos rescisórios de cada um nos meses de novembro e 
dezembro de 2017, bem como a apresentação da lista completa de todos os professores que estão 
sendo contratados com os valores dos salários, no prazo de 30 dias úteis, sob pena de multa diária 
de R$1.000,00, em favor do autor, até o limite de 30 dias/multa. 

Cite-se a ré e intime-se o autor desta decisão. 

Cumpra-se.  

Nada mais" (ID 18274c1). 

Pois bem. 



A respeito da matéria, dispõe o art. 300 do novo CPC que "A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo". 

E, in casu, entendo que é justamente essa a hipótese dos autos originários. 

Com efeito, é fato público e notório que a litisconsorte promoveu, recentemente, uma 

reestruturação da empresa, com o corte de aproximadamente 1.200 postos de trabalho dentre os 

seus professores e o lançamento concomitante de um "cadastro reserva de docentes para atender 

possíveis demandas nos próximos semestres". 

Nem se diga, aqui, que se trata de meras ilações do Sindicato impetrante, baseadas em 

simples notícias de jornais, uma vez que a própria litisconsorte admitiu, em suas razões de agravo 

regimental, a realização das dispensas e a formação de cadastro de reserva. Vale observar que a 

litisconsorte/agravante nem sequer impugnou o número de empregados por ela dispensados 

imotivadamente nos meses de novembro e dezembro de 2017 (cerca de 100 professores nesta 

capital e, aproximadamente, 1.200 em todo o país, o que, por certo, se enquadra no conceito de 

dispensa coletiva). 

De fato, a dispensa perpetrada tem nítida conotação coletiva, porquanto envolve, nos 

meses de novembro e dezembro de 2017, cerca de 100 professores. A legislação brasileira é 

omissa quanto ao enquadramento conceitual de dispensa coletiva, razão pela qual, socorre-se ao 

Código do Trabalho de Portugal, nos termos do artigo 8° da CLT , que bem define o instituto: 

"DIVISÃO II  

 Despedimento coletivo  

 Artigo 359.º Noção de despedimento coletivo  

 1 - Considera-se despedimento coletivo a cessação de contratos de trabalho promovida pelo 
empregador e operada simultânea ou sucessivamente no período de três meses , abrangendo, 
pelo menos, dois ou cinco trabalhadores, conforme se trate, respetivamente, de microempresa ou 
de pequena empresa, por um lado, ou de média ou grande empresa, por outro, sempre que aquela 
ocorrência se fundamente em encerramento de uma ou várias secçõe s ou estrutura 
equivalente ou redução do número de trabalhadores d eterminada por motivos de mercado, 
estruturais ou tecnológicos " (grifei). 



Por outro lado, é entendimento assente na jurisprudência do Col. TST que a dispensa 

coletiva requer, para sua validade, ampla e prévia negociação coletiva. Isso porque a Constituição 

da República prevê, como seus pilares, a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho 

e a função social da empresa, valorizando, ainda, a livre negociação coletiva e a democracia nas 

relações entre capital e trabalho. 

Veja-se, nesse sentido, a seguinte decisão: 

"DISSÍDIO COLETIVO. RECURSO ORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. Compete 
exclusivamente ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho a apreciação de pedido de efeito 
suspensivo a recurso interposto contra decisão normativa emanada de Corte regional, nos termos 
do art. 14 da Lei nº 10.192/2001. A postulação deve ser apresentada em procedimento específico, 
separado do recurso ordinário, e acompanhada da documentação descrita no art. 238 do RI do 
TST. Portanto, inviável o exame do pedido, neste feito. LOCKOUT (LOCAUTE). NÃO 
CONFIGURAÇÃO. O art. 17 da Lei nº 7.783/89 estabelece que o locaute é a paralisação das 
atividades, por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o 
atendimento de reivindicações dos respectivos empregados. Esclarece a doutrina que a ocorrência 
do locaute exige a concomitância de alguns elementos, quais sejam: a paralisação da empresa 
(estabelecimento ou setor); intenção da empresa de paralisar suas atividades; finalidade de 
exercer pressão sobre os trabalhadores para frustrar negociação ou dificultar o atendimento de 
reivindicações dos respectivos empregados. No caso, não há nos autos comprovação de que 
houve a paralisação das atividades da empresa ou mesmo de um de seus setores. Ao contrário, os 
fatos narrados na petição inicial indicam que as atividades prosseguiram, não obstante o entrevero 
ocorrido durante a assembleia dos trabalhadores. Também não há elemento de prova que 
demonstre a intenção da empresa de suspender suas atividades. Portanto, não se constatando 
alguns dos elementos essenciais caracterizadores, forçoso reconhecer-se que não houve do 
lockout. DISPENSA COLETIVA. NEGOCIAÇÃO COLETIVA. A despedida individual é regida pelo 
Direito Individual do Trabalho, que possibilita à empresa não motivar nem justificar o ato, bastando 
homologar a rescisão e pagar as verbas rescisórias. Todavia, quando se trata de despedida 
coletiva, que atinge um grande número de trabalhadores, devem ser observados os princípios e 
regras do Direito Coletivo do Trabalho, que seguem determinados procedimentos, tais como a 
negociação coletiva. Não é proibida a despedida coletiva, principalmente  em casos em que 
não há mais condições de trabalho na empresa. No en tanto, devem ser observados os 
princípios previstos na Constituição Federal, da di gnidade da pessoa humana, do valor 
social do trabalho e da função social da empresa, p revistos nos artigos 1º, III e IV, e 170, 
caput e III, da CF; da democracia na relação trabal ho capital e da negociação coletiva para 
solução dos conflitos coletivos, (arts. 7º, XXVI, 8 º, III e VI, e 10 e 11 da CF), bem como as 
Convenções Internacionais da OIT, ratificadas pelo Brasil, nas Recomendações nos 98, 135 
e 154, e, finalmente, o princípio do direito à info rmação, previsto na Recomendação nº 163, 
da OIT e no artigo 5º, XIV, da CF/88. A negociação coletiva entre as partes é essencial nestes 
casos, a fim de que a dispensa coletiva traga menos  impacto social e atenda às 
necessidades dos trabalhadores, considerados hiposs uficientes.  Precedente. Acrescente-se 
que configura conduta antissindical a dispensa em massa de trabalhadores justificada por 
participação em movimento reivindicatório. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. O 
art. 2º da Lei nº 10.101/2000 estabelece que a participação nos lucros e resultados da empresa 



deve ser objeto da negociação coletiva entre as categorias patronal e profissional. Assim, a 
atuação do poder normativo da Justiça do Trabalho (art. 114 da CF/88) fica obstada, por proibição 
expressa na lei. Recurso ordinário a que se dá provimento parcial" (acórdão proferido no processo 
de n. TST-RO-6155-89.2014.5.15.0000, publicado no DEJT do dia 16.05.04, Rel. Ministra Kátia 
Magalhães Arruda - grifei). 

Não se trata, pois, de interpretar que a dispensa coletiva está vedada no ordenamento 

jurídico brasileiro, senão que é necessária a observância do princípio do diálogo social, a fim de 

minorar os efeitos perversos que tal modalidade de dispensa tem, não apenas na subsistência de 

uma comunidade de trabalhadores, mas na própria economia como um todo, já que o consumo 

oriundo da classe assalariada impacta fortemente a demanda por produtos e serviços, o que, por 

sua vez, reflete de forma prejudicial, evidentemente, na própria vitalidade das empresas. 

É importante ressaltar que o Colendo Tribunal Superior do Trabalho, em decisão 

recentemente publicada, reafirmou tal entendimento, agregando uma plêiade de instrumentos 

internacionais que impõem o princípio dialógico: 

"RECURSO DE REVISTA. PROCESSO ANTERIOR À LEI 13.467/2017. 1. PRELIMINAR DE 
NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. 
ENQUADRAMENTO. JORNALISTA. ARESTO INESPECÍFICO. SÚMULA 296/I/TST. 3. 
DISPENSAS COLETIVAS TRABALHISTAS. CRITÉRIOS PREVISTOS EM NORMA COLETIVA. 
DESCUMPRIMENTO. REINTEGRAÇÃO. A ordem constitucional e infraconstitucional 
democrática brasileira, desde a Constituição de 198 8 e diplomas internacionais ratificados 
(Convenções OIT n. 11, 87, 98, 135, 141 e 151, ilus trativamente), não permite o manejo 
meramente unilateral e potestativista das dispensas  trabalhistas coletivas, por de tratar de 
ato/fato coletivo, inerente ao Direito Coletivo do Trabalho, e não Direito Individual, exigindo, 
por consequência, a participação do(s) respectivo(s ) sindicato(s) profissional(is) obreiro(s).  
Regras e princípios constitucionais que determinam o respeito à dignidade da pessoa humana (art. 
1o, III, CF), a valorização do trabalho e especialmente do emprego (arts. 1o, IV, 6o e 170, VIII, CF), 
a subordinação da propriedade à sua função socioambiental (arts. 5o, XXIII e 170, III, CF) e a 
intervenção sindical nas questões coletivas trabalhistas (art. 8o, III e VI, CF), tudo impõe que se 
reconheça distinção normativa entre as dispensas meramente tópicas e individuais e as dispensas 
massivas, coletivas, as quais são social, econômica, familiar e comunitariamente impactantes. 
Assim, havendo norma coletiva prevendo ordem de preferência para a seleção de trabalhadores 
que serão dispensados, e constatado o descumprimento dos requisitos nela previstos, conforme 
consignado pelo TRT, deve ser mantida a decisão que considerou nula a dispensa e determinou e 
reintegração da Reclamante. Recurso de revista não conhecido"( RR - 670-63.2011.5.09.0006 , 
Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento: 29/11/2017, 3ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 11/12/2017, grifei). 

Nem se argumente, aqui, com o disposto no art. 477-A da CLT, introduzido pela Lei n. 

13.467/17, mesmo porque pela própria literalidade do mencionado dispositivo legal, que a despeito 

de esclarecer não ser necessária a "autorização prévia  de entidade sindical ou de celebração de 



convenção coletiva ou acordo coletivo  de trabalho para sua efetivação", quedou-se silente a 

respeito da necessidade da instauração do diálogo social  e da consulta prévia para sua 

validade, no que bem andou o legislador, pois não poderia mesmo avançar mais e derrogar os 

preceitos internacionais que tratam da matéria. 

Vale lembrar que, nos termos do art. 26 da Convenção de Viena sobre Direito dos 

Tratados entre Estados e Organizações Internacionais ou entre Organizações Internacionais, 

ratificada pelo Brasil em 25.10.09 através do Decreto 7030/09: 

"Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa-fé". 

Dispõe ainda o art. 27 da mesma Convenção de Viena que: 

"1. Um Estado-parte de um tratado não pode invocar as disposições de seu direito interno para 
justificar o inadimplemento de um tratado. 

2. Uma organização internacional parte de um tratado não pode invocar as regras da organização 
para justificar o inadimplemento de um tratado. 

3. As regras dos parágrafos precedentes não prejudicam o artigo 46." 

  

A consulta prévia, decorrente do diálogo social tripartido  ou mesmo bipartido,  está 

expressamente consagrada no artigo 7° da Convenção OIT 154, internalizada no ordenamento 

nacional pelo Decreto 1.256/1994, que trata do fomento à negociação coletiva: 

Art. 7 - As medidas adotadas pelas autoridades públicas para estimular o desenvolvimento da 
negociação coletiva deverão ser objeto de consultas prévias  e, quando possível, de acordos 
entre as autoridades públicas e as organizações patronais e as de trabalhadores. (grifo nosso) 

Questões coletivas devem ser, evidentemente tratadas no âmbito coletivo e negocial, é 

nesse sentido que dispõe também o art. 4° da Convenção OIT 98, também ratificada pelo Brasil 

(pelo Decreto n. 33.196, de 29.6.53) que assenta a necessidade de fomentar e promover o diálogo 

social bipartido para as questões afetas às condições de emprego. 

Não bastasse, dispõe o art. 26 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto 

de São José da Costa Rica), da qual o Brasil é signatário, a necessidade de adotar uma 

interpretação progressiva de não retrocesso nas questões jurídicas afetas aos direitos sociais: 



"Artículo 26. Desarrollo Progresivo. Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, 
tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y 
técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos  que se derivan de 
las normas económicas, sociales  y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de 
la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la 
medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados". (grifo nosso) 

  

A dispensa em massa ou coletiva, pela repercussão e comoção social e familiar 

profunda que provoca, não pode, evidentemente, ser banalizada, sobretudo interpretada e 

aplicada,  como mero direito potestativo e solipso. 

Isso também porque, em recente decisão da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, proferida recentemente, aos 13 de novembro de 2017, no julgamento do Caso Lagos 

del Campo Vs. Peru , foram reafirmados os princípios da progressividade, também conhecido 

como princípio da vedação ao retrocesso social , e da proteção ao emprego contra despedida 

arbitrária , em relação a todos os países que compõem o sistema interamericano de direitos 

humanos e a OEA, esfera do ordenamento jurídico internacional que, efetivamente, abrange o 

Estado brasileiro. 

Veja-se, aqui, excerto do resumo da referida decisão, publicado pela própria Corte 

Interamericana: 

"Además, estableció que de la derivación del derecho al trabajo a partir de una interpretación del 
artículo 26 en relación con la Carta de la OEA, junto con la Declaración Americana, el derecho al 
trabajo está reconocido explícitamente en diversas leyes internas de los Estados de la región, así 
como un vasto corpus iuris internacional. La Corte también verificó que tanto la Constitución 
Política de 1979 como la de 1993 de Perú, y la ley laboral al momento de los hechos, reconocían 
explícitamente el derecho a la estabilidad laboral. Por tanto, señaló que al analizar el contenido y 
alcance del artículo 26 de la Convención en el presente caso, la Corte tomó en cuenta, a la luz de 
las reglas generales de interpretación establecidas en el artículo 29 b, c, y d de la misma, la 
aludida protección a la estabilidad laboral aplicable al caso concreto.  

En particular, determinó que las obligaciones del Estado en cuanto a la protección del derecho a la 
estabilidad laboral, en el ámbito privado, se traduce en principio en los siguientes deberes: a) 
adoptar las medidas adecuadas para la debida regulación y fiscalización de dicho derecho; b) 
proteger al trabajador y trabajadora, a través de sus órganos competentes, contra el despido 
injustificado, c) en caso de despido injustificado, remediar la situación (ya sea, a través de la 
reinstalación o, en su caso, mediante la indemnización y otras prestaciones previstas en la 
legislación nacional). Por ende, d) el Estado debe disponer de mecanismos efectivos de reclamo 
frente a una situación de despido injustificado, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la tutela 



judicial efectiva de tales derechos. La Corte precisó también que la estabilidad laboral  no 
consiste en una permanencia irrestricta en el puest o de trabajo, sino de respetar este 
derecho, entre otras medidas, otorgando debidas gar antías de protección al trabajador, a fin 
de que, en caso de despido se realice éste bajo cau sas justificadas, lo cual implica que el 
empleador acredite las razones suficientes para imp oner dicha sanción con las debidas 
garantías, y frente a ello el trabajador pueda recu rrir tal decisión ante las autoridades 
internas, quienes verifiquen que las causales imput adas no sean arbitrarias o contrarias a 
derecho ". . 

Extraímos os seguintes parágrafos da decisão da Corte: 

145. Además de la derivación del derecho al trabajo a partir de una interpretación del artículo 26 en 
relación con la Carta de la OEA, junto con la Declaración Americana, el derecho al trabajo está 
reconocido explícitamente en diversas leyes internas de los Estados de la región, así como un 
vasto corpus iuris internacional; inter alia: el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, los artículos 7 y 8 de la Carta Social de las Américas, los artículos 6 y 7 del Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 
artículo 11 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, el artículo 32.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como el artículo 1 de la 
Carta Social Europea y el artículo 15 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los 
Pueblos. 

146. Por tanto, al analizar el contenido y alcance del artículo 26 de la Convención en el presente 
caso, la Corte tomará en cuenta, a la luz de las reglas generales de interpretación establecidas en 
el artículo 29 b, c, y d de la misma, la aludida protección a la estabilidad laboral aplicable al caso 
concreto. 

147. En este sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su 
Observación General No. 18 sobre el derecho al trabajo, expresó que este mismo "implica el 
derecho a no ser privado injustamente del empleo". Asimismo, ha señalado que el "incumplimiento 
de la obligación de proteger se produce cuando los Estados Partes se abstienen de adoptar todas 
las medidas adecuadas para proteger a las personas sometidas a su jurisdicción contra las 
vulneraciones del derecho al trabajo imputables a terceros", lo cual incluye "el hecho de no 
proteger a los trabajadores frente al despido improcedente" 

148. A manera ilustrativa, el Convenio 158 de la Organización International del Trabajo (en 
adelante OIT), sobre la terminación de la relación de trabajo (1982), dispone que el derecho al 
trabajo incluye la legalidad del despido en su artículo 4 e impone, en particular, la necesidad de 
ofrecer motivos válidos para el despido, así como el derecho a recursos jurídicos efectivos en caso 
de despido improcedente. En similar sentido se encuentra lo dispuesto en la Recomendación No. 
143 de la OIT sobre representantes de los trabajadores que requiere de adoptar medidas 
apropiadas y recursos accesibles para la tutela de los representantes de los trabajadores (supra, 
párr. 126). 

149. Como correlato de lo anterior, se deprende que las obligaciones del Estado en cuanto a la 
protección del derecho a la estabilidad laboral, en el ámbito privado, se traduce en principio en los 
siguientes deberes: a) adoptar las medidas adecuadas para la debida regulación y fiscalización de 



dicho derecho; b) proteger al trabajador y trabajadora, a través de sus órganos competentes, 
contra el despido injustificado; c) en caso de despido injustificado, remediar la situación (ya sea, a 
través de la reinstalación o, en su caso, mediante la indemnización y otras prestaciones previstas 
en la legislación nacional). Por ende, d) el Estado debe disponer de mecanismos efectivos de 
reclamo frente a una situación de despido injustificado, a fin de garantizar el acceso a la justicia y 
la tutela judicial efectiva de tales derechos (infra, párrs. 174, 176 y 180). 

150. Cabe precisar que la estabilidad laboral no consiste en una permanenc ia irrestricta en el 
puesto de trabajo, sino de respetar este derecho, e ntre otras medidas, otorgando debidas 
garantías de protección al trabajador a fin de que,  en caso de despido se realice éste bajo 
causas justificadas, lo cual implica que el emplead or acredite las razones suficientes para 
imponer dicha sanción con las debidas garantías, y frente a ello el trabajador pueda recurrir 
tal decisión ante las autoridades internas , quienes verifiquen que las causales imputadas no 
sean arbitrarias o contrarias a derecho." ( grifei, disponível o acórdão em sua integralidade em 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_340_esp.pdf com acesso em 18 dezembro 
2017) 

Como se vê, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em interpretação harmônica 

e sistemática da Convenção Americana de Direitos Humanos, considerou que os seus artigos 26 e 

29 resguardam tanto o direito à progressividade social quanto à proteção do emprego contra a 

despedida arbitrária . 

Não é demais relembrar que o Excelso Supremo Tribunal reconheceu o estatuto da 

supralegalidade aos tratados e convenções internacionais ratificados pelo Brasil, consoante 

decisão de seu órgão plenário em 3 de dezembro de 2008, (HC 87.585/TO e RE 466.343/SP), da 

relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Nesse sentido, a lei ordinária não pode contrariar as normas 

internacionais. Nesse novo cenário de proteção cosmopolita dos direitos, no mínimo exige-se do 

julgador que atue não apenas como juiz estritamente nacional, senão também como juiz universal, 

internacionalista, guardião e interprete dos sistemas transnacionais de proteção dos direitos, que 

busque sempre uma interpretação em harmonia e respeito à nova realidade global de tutela 

jurídica. 

Nessa ordem de ideias, é imperioso que se adote uma interpretação que torne o 

preceito previsto pelo artigo 477-A da CLT compatível com o ordenamento transnacional, em sede 

de juízo e controle de convencionalidade , que se impõe a todos os membros do Poder Judiciário 

brasileiro, não só em decorrência da decisão da Suprema Corte, como também da decisão da 

própria Corte Interamericana de Direitos Humanos,  pelo menos desde 2006, nos casos 

"Cantuta vs. Peru" e "Boyce e outros vs. Barbados".  



Aliás, não é diferente a própria dogmática nacional, como se vê do Decreto 4463/2002, 

que dispõe expressamente: 

"Art. 1o É reconhecida como obrigatória, de pleno direito e por prazo indeterminado, a 
competência da Corte Interamericana de Direitos Hum anos em todos os casos relativos à 
interpretação ou aplicação da Convenção Americana d e Direitos Humanos  (Pacto de São 
José), de 22 de novembro de 1969, de acordo com art. 62 da citada Convenção, sob reserva de 
reciprocidade e para fatos posteriores a 10 de dezembro de 1998." (grifo nosso) 

Chama-se à colação, para compreender o novo sistema brasileiro de controle de 

normas, as palavras do internacionalista e Professor Valério Mazzuoli: 

"Portanto, a Constituição Federal (no caso do direito brasileiro atual) deixou de ser o único 
paradigma de controle das normas de direito interno. Além do texto constitucional, também são 
paradigma de controle da produção normativa doméstica e de sua aplicação os tratados 
internacionais de direitos humanos (controles difuso e concentrado de convencionalidade), bem 
assim os instrumentos internacionais comuns (controle de supralegalidade), no que se pode dizer 
existir (doravante) uma nova pirâmide formal do direito entre nós. Nessa nova pirâmide jurídica ora 
existente, a Constituição e os tratados de direitos humanos - quer ou não tenham sido aprovados 
com quorum qualificado no Congresso Nacional - estão no topo, os tratados internacionais comuns 
estão no primeiro degrau abaixo desse topo e, finalmente, as demais leis e espécies normativas 
domésticas estão abaixo desses tratados internacionais comuns (sendo, por isso, mais que 
infraconstitucionais, também infraconvencionais)". (Cfr. Mazzuoli, O controle jurisdicional da 
convencionalidade das leis - 2. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 
2011, p. 165) 

Dessa feita, e permissa venia dos d. entendimentos em sentido contrário, não se pode 

invocar o novel art. 477-A da CLT para afastar a aplicação das normas internacionais e dos 

princípios ali consagrados, aos quais voluntariamente o Brasil aderiu. 

Saliento que não se está, aqui, a pronunciar a inconvencionalidade do art. 477-A em 

questão, mas apenas a interpretá-lo à luz das Convenções e Tratados internacionais dos quais o 

Brasil é signatário. 

As normas de direitos humanos sobre o trabalho, quando internalizadas no 

ordenamento nacional, asseguram um patamar mínimo (não um teto) de garantias que dirigem a 

interpretação das normas emanadas do legislador ordinário. O juiz brasileiro não é apenas um juiz 

nacional, mas um garante do sistema internacional de proteção aos direitos humanos. 



Considero, pois, que a r. decisão impetrada violou o disposto no art. 26 da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), celebrada em São José da 

Costa Rica, em 22 de novembro de 1969 e ratificada pelo Brasil consoante Decreto n. 678, de 6 de 

novembro de 1992, consoante a interpretação emprestada pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos a tal dispositivo convencional, bem assim, e por extensão, o artigo 300 do Código de 

Processo Civil de 2015. 

Assim sendo, restou demonstrada a probabilidade do direito vindi cado na ação 

civil pública originária.  Patente, ainda o periculum in mora,haja vista a natureza alimentar dos 

salários da centena de professores dispensados. Estão presentes, portanto, os requisitos exigidos 

pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência requerida no processo originário. 

É importante frisar que neste momento não se delibera sobre o direito de fundo dos 

professores, questão que será examinada de forma definitiva em sede do juízo originário.  Neste 

julgamento delibera-se, apenas, sobre o direito à medida liminar  negada pelo MM. Juízo de 

primeiro grau. 

Nem se diga, ainda, que a análise do pleito em questão implicaria em julgamento 

antecipado da lide, sem oportunidade do contraditório e da ampla defesa, uma vez que seria esse 

o escopo da lei, ou seja, permitir, desde que presentes os requisitos do art. 300 mencionados, a 

antecipação da tutela postulada. 

Outrossim, está presente o requisito do perigo de dano, haja vista a dispensa em 

massa perpetrada, num contexto de crescente desemprego e precarização dos postos de trabalho 

existentes. 

Nem se argumente, tampouco, com o disposto no § 3º do art. 300 em questão ("A tutela 

de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão"), uma vez que não se vislumbra, ao menos em princípio, qualquer 

irreversibilidade na medida. Ao contrário, durante o tempo pelo qual perdurar a tutela de urgência, 

a litisconsorte usufruirá da força de trabalho dos substituídos na reclamação trabalhista originária. 

E nem se diga, aqui, que a dispensa em massa se deveu a alguma necessidade econômica 

imperiosa da empresa. Ora, fosse esse o caso, não teria a litisconsorte lançado, 

concomitantemente, um cadastro de reserva para imediata contratação de novos professores. 



A litisconsorte/agravante argumenta, ainda, em suas razões de agravo, com a 

existência de "periculum in mora reverso". Afirma que "vários professores já foram demitidos e 

inclusive já receberam todos os valores atinentes às rescisões trabalhistas", não havendo, a seu 

ver, "solução jurídica para os valores já recebidos pelos funcionários demitidos".  

Entretanto, e como bem observou a i. representante do Ministério Público do Trabalho, 

tal fato não representa qualquer óbice à reintegração dos professores dispensados em massa. Isso 

porque, após a reintegração, os valores relativos às verbas rescisórias poderão ser deduzidos dos 

salários a serem pagos. 

Não prevalece, por fim, a alegação de que a concessão ou não da tutela de urgência 

constituiria faculdade do julgador, uma vez que o art. 300 retro transcrito determina que, caso 

presentes os requisitos ali especificados, ela "será concedida", e não, apenas, "poderá ser 

concedida". 

Tanto é assim que, recentemente, o Col. TST alterou a redação da sua Súmula de n. 

414 para os seguintes dizeres: 

 "MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA ANTES OU NA SENTENÇA 
(nova redação em decorrência do CPC de 2015) - Res. 217/2017 - DEJT divulgado em 20, 24 e 
25.04.2017 

I - A tutela provisória concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de 
segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. É admissível a obtenção de efeito 
suspensivo ao recurso ordinário mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao 
presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, por aplicação subsidiária ao processo do 
trabalho do artigo 1.029, § 5º, do CPC de 2015. 

II - No caso de a tutela provisória haver sido concedida ou indeferida antes da sentença, cabe 
mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio. 

III - A superveniência da sentença, nos autos originários, faz perder o objeto do mandado de 
segurança que impugnava a concessão ou o indeferimento da tutela provisória." 

Saliento que, conforme já exposto, não se trata, aqui, de uma faculdade do Juízo, mas 

de um poder-dever, a ser exercido sempre que presentes os pressupostos legais para a concessão 

da tutela de urgência. 



Por todo o exposto, considero que a r. decisão impetrada, que indeferiu a tutela de 

urgência pretendida, violou a literalidade dos artigos 300 do CPC de 2015, bem como os artigos 26 

da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), artigo 7° da 

Convenção 154 OIT, artigo 4° da Convenção OIT 98 e artigos 26 e 27 da Convenção de Viena 

sobre Direito dos Tratados entre Estados e Organizações Internacionais ou entre Organizações 

Internacionais, bem assim a autoridade da Corte Interamericana de Direitos Humanos na 

interpretação e aplicação dos referidos preceitos do Pacto de São José da Costa Rica, razão pela 

qual concedo a segurança postulada, ratificando a liminar anteriormente deferida. 

Tendo em vista o ora decidido, resta prejudicada a análise do agravo regimental 

interposto, pelo que resta extinto, por perda de ob jeto.  

  

DA TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA (PROCESSO Nº 0010006- 33.2018.5.03.0000) 

A litisconsorte/agravante, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ 

LTDA., apresentou medida intitulada de tutela cautelar antecipada visando a atribuição de efeito 

suspensivo ao agravo regimental por ela interposto nos autos do presente mandado de segurança 

, tendo a referida medida recebido o nº 0010006-33.2018.5.03.0000. 

Aos 05.01.18, o MM. Desembargador Presidente Marcos Moura Ferreira indeferiu a 

liminar postulada, por considerar ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 

A ora litisconsorte propôs, então, reclamação correicional, com pedido de liminar 

(processo nº 1000008-08.2018.5.00.0000), perante o Col. TST, requerendo fosse "concedida 

medida liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da tutela de urgência antecipada 

concedida no mandado de segurança nº 0011778-65.2017.5.03.0000, pelo Tribunal Regional do 

Trabalho da 3ª Região e, via de consequência, que se cessem imediatamente os efeitos da 

decisão proferida, em que foi determinada a reintegração de todos os professores demitidos sob a 

égide do artigo 477-A, da CLT".  



E, aos 11.01.18, o Exmo. Ministro Presidente do TST deferiu a liminar postulada, para 

"suspender os efeitos da tutela antecipada deferida no Mandado de Segurança 0011778-

65.2017.5.03.0000 até o julgamento do agravo regimental " (grifei). 

Considerando, pois, que restou prejudicada a análise do agravo regimental interposto, 

haja vista o julgamento do mérito do próprio mandado de segurança, tem-se que não mais 

prevalecem os efeitos da aludida decisão, ficando de todo restabelecida a liminar 

anteriormente concedida nos autos do presente writ, a ser cumprida no prazo de 48 horas, 

sob pena de multa diária de R$500,00 por professor não reintegrado.  

Saliento, por oportuno, que a medida intitulada tutela cautelar antecipada (processo nº 

0010006-33.2018.5.03.0000) foi extinta, sem resolução do mérito, por perda do objeto, uma vez 

que efeito suspensivo pretendido já havia sido concedido, pela via correicional, até o julgamento do 

agravo regimental. 

  

DA JUSTIÇA GRATUITA E DAS DESPESAS PROCESSUAIS  

Requereu o Sindicato impetrante, em sua petição inicial, a concessão dos benefícios da 

Justiça gratuita, bem como a condenação da litisconsorte ao pagamento das custas processuais, 

dos honorários advocatícios e das "demais cominações legais". 

Considerando que o Sindicato impetrante atua, na ação civil pública originária, como 

substituto processual dos professores da empresa litisconsorte, é de se reconhecer o seu direito à 

gratuidade de Justiça pretendida. 

Veja-se, nesse sentido, a seguinte ementa: 

"RECURSOS DE REVISTA INTERPOSTOS POR PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS 
E POR FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS (TEMAS COMUNS) 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Se o direito postulado 
(complementação de aposentadoria) decorre da execução do contrato de trabalho, a Justiça do 
Trabalho é competente para julgar a lide. Precedentes da SDI-1. AVANÇO DE NÍVEL. ACORDO 
COLETIVO. PROGRESSÃO SALARIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 
EXTENSÃO AOS INATIVOS. Decisão regional em consonância com a Orientação Jurisprudencial 



Transitória 62 da SDI-1 desta Corte. INTEGRAÇÃO DA VERBA DENOMINADA PL-DL-1971 À 
REMUNERAÇÃO PARA O CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. A parcela 
PL/DL 1971, instituída anteriormente à Constituição Federal de 1988 e paga mensalmente aos 
empregados por disposição legal, tem natureza jurídica distinta da participação nos lucros prevista 
no inc. XI do art. 7º da Constituição da República. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO POR 
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (TEMAS REMANESCENTES) ILEGITIMIDADE 
PASSIVA. A legitimidade para a causa, conforme a teoria da asserção, é aferida segundo as 
afirmações feitas pelo autor na petição inicial, devendo-se avaliar a pertinência subjetiva das partes 
em tese, isto é, tomando-se por verdadeiras todas as asserções ali contidas. Portanto, se os 
reclamantes afirmam possuir direito à complementação de aposentadoria e indicam a reclamada 
como titular das obrigações pretendidas, então resulta clara a legitimidade processual de ambas as 
partes para a causa. PRESCRIÇÃO. A aplicação da prescrição quinquenal parcial ao pedido de 
diferenças de complementação de aposentadoria, in casu, não resultou em afronta ao art. 7, inc. 
XXIX, da Constituição da República ou em contrariedade às Súmulas 294 e 326 desta Corte. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. O Tribunal Regional respaldou sua decisão no fato de que a 
Petros, órgão de previdência privada, foi criada e é mantida pela Petrobras, ex-empregadora dos 
substituídos, ambas integrando, assim, omesmo grupo econômico. Dessa forma, partindo-se da 
premissa de que as reclamadas integram o mesmo grupo econômico, entre elas há a solidariedade 
no pagamento das parcelas devidas aos reclamantes. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA 
JUSTIÇA GRATUITA AO SINDICATO SUBSTITUTO PROCESSUAL. A concessão dos benefícios 
da justiça gratuita ao sindicato que atua como substituto processual não resulta em afronta ao art. 
14 da Lei 5.584/1970, uma vez que o referido dispositivo regulamenta a questão relativa à 
assistência judiciária prestada pelo sindicato, não se referindo à concessão do benefício da justiça 
gratuita. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. O 
deferimento dos honorários advocatícios ao sindicato que atua como substituto processual está em 
consonância com o item III da Súmula 219 desta Corte, segundo o qual, são devidos os honorários 
advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como substituto processual e nas lides que 
não derivem da relação de emprego. Recurso de Revista de que não se conhece" (processo nº 
RR-125600-87.2008.50.05.0001, 5ª Turma, Relator Ministro João Batista Brito Pereira, publicado 
em 21.09.2011 - grifei). 

Veja-se, ainda, o seguinte aresto doméstico: 

"EMENTA: JUSTIÇA GRATUITA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. O sindicato, 
quando atua como substituto processual, faz jus aos benefícios da justiçagratuita, nos termos do 
art. 790, § 3º, da CLT, pois a miserabilidade diz respeito aos substituídos, e não à entidade 
sindical. Como, no caso dos autos, a demanda se trata não apenas da cobrança das contribuições 
assistenciais, mas, em grande parte, de direitos dos substituídos relativos ao descumprimento das 
normas coletivas, cabe conceder ao sindicato os benefícios da justiça gratuita"(processo nº 
0000377-75.2014.5.03.0129-RO, 7ª Turma, Rel. Des. Fernando Luiz G. Rios Neto, publicado em 
14.05.2015). 

Não há falar, porém, em condenação da litisconsorte/agravante ao pagamento de 

custas processuais e de honorários advocatícios. A respeito da matéria, assim é que dispõe o art. 

25 da Lei 12.016/09: "Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de 



embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo 

da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé".  

  

CONCLUSÃO  

Admito a ação. No mérito, concedo a segurança postulada, ratificando a liminar 

anteriormente deferida e restabelecendo os seus efeitos para determinar a reintegração de 

todos os professores dispensados injustificadamente  e de forma coletiva nos meses de 

novembro e dezembro de 2017, em todas as unidades d a litisconsorte nesta capital, no 

prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$50 0,00 por professor não reintegrado. 

Declaro extinto, por perda de objeto, o agravo regi mental interposto.  

Custas, pela União Federal, no importe de R$20,00, calculadas sobre o valor dado à 

causa, de cujo pagamento, porém, fica isenta, nos termos do art. 790-A da CLT. 

Admito a ação. No mérito, concedo a segurança postulada, ratificando a liminar 

anteriormente deferida e restabelecendo os seus efeitos para determinar a reintegração de 

todos os professores dispensados injustificadamente  e de forma coletiva nos meses de 

novembro e dezembro de 2017, em todas as unidades d a litisconsorte nesta capital, no 

prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$50 0,00 por professor não reintegrado.  

Declaro extinto, por perda de objeto, o agravo regi mental interposto. Custas, pela União 

Federal, no importe de R$20,00, calculadas sobre o valor dado à causa, de cujo pagamento, 

porém, fica isenta, nos termos do art. 790-A da CLT. 

                                 FUNDAMENTOS PELOS QUAIS, o Tribunal Regional do Trabalho 

da Terceira Região, em Sessão Ordinária da 1ª SEÇÃO DE DISSÍDIOS INDIVIDUAIS (1ª SDI), 

hoje realizada, julgou o presente feito e, por unanimidade, admitiu a  ação; no mérito, por maioria, 

após voto de desempate proferido pelo Exmo. Desembargador Luiz Otávio Linhares Renault, 

concedeu a segurança postulada, ratificando a liminar anteriormente deferida e restabelecendo os 

seus efeitos para determinar a reintegração de todos os professores dispensados 

injustificadamente e de forma coletiva nos meses de novembro e dezembro de 2017, em todas as 

unidades da litisconsorte nesta capital, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de 



R$500,00 por professor não reintegrado,  vencidos os Exmos. Desembargadores Jales Valadão 

Cardoso,  José Marlon de Freitas, Paulo Maurício Ribeiro Pires, Manoel Barbosa da Silva, 

Maristela Íris da Silva Malheiros, Juliana Vignoli Cordeiro, Juízes Mauro César Silva e Carlos 

Roberto Barbosa. Sem divergência, declarou extinto, por perda de objeto, o agravo regimental 

interposto. Custas, pela União Federal, no importe de R$20,00, calculadas sobre o valor dado à 

causa, de cujo pagamento, porém, fica isenta, nos termos do art. 790-A da CLT. Determinou a 

expedição de ofício à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho - CGJT, com cópia da presente 

decisão. 

Tomaram parte da sessão: Exmos. Desembargadores José Eduardo de Resende 

Chaves Júnior (Relator e Presidente), Paulo Roberto de Castro,  Maria Stela Álvares da Silva 

Campos, Ana Maria Amorim Rebouças, José Marlon de Freitas, Maria Cecília Alves Pinto, Paulo 

Maurício Ribeiro Pires, Manoel Barbosa da Silva, Maristela Íris da Silva Malheiros, Lucas Vanucci 

Lins, Paula Oliveira Cantelli, Adriana Goulart de Sena Orsini, Juliana Vignoli Cordeiro, Marco 

Antônio Paulinelli de Carvalho, Juízes Mauro César Silva e  Carlos Roberto Barbosa. 

Observações: Composição em conformidade com o § 2º do artigo 40 do Regimento 

Interno deste Egrégio Regional. 

Férias: Exmo. Desembargador Paulo Roberto de Castro (substituindo-o o Exmo. Juiz 

Mauro César Silva).   

Vinculação: Exmo. Juiz Carlos Roberto Barbosa (substituiu o Exmo. Desembargador 

Fernando Antônio Viégas Peixoto, em férias, no período de 19.02 a 21.03.2018, conforme § 1º  do 

art. 69 do  R.I.  deste Egrégio  Regional). 

Declararam-se suspeitos os Exmos. Desembargadores Marcelo Lamego Pertence e 

Sércio da Silva Peçanha. 

Convocado para proferir voto de desempate, o Exmo. Desembargador  Luiz Otávio 

Linhares Renault, nos termos do § 1º do artigo 112 do Regimento Interno deste Regional. 

Ausência justificada: Exmo. Desembargador Fernando Antônio Viégas Peixoto. 

Ausência informada: Exma. Desembargadora Adriana Goulart de Sena Orsini. 



Julgamento iniciado em sessões dos dias 22.02.2018 e 22.03.2018, computados os 

votos proferidos, conforme certidão de ID's a420572 e 487fc4a,  respectivamente, de acordo com o 

§ 5º do artigo 111 do Regimento Interno deste Egrégio Regional. 

Participação do d. Ministério Público do Trabalho, em sessão do dia 22.02.2018: 

Procurador Sebastião Vieira Caixeta que, na oportunidade, proferiu parecer oral em relação ao 

Mandado  de Segurança, pela sua admissão e concessão da segurança. 

Sustentação oral (em sessão do dia 22.02.2018): Dr. Geraldo Hermógenes de Faria 

Neto, pelo Impetrante e Dr. Bruno de Carvalho Galiano, pela Terceira Interessada (Agravante). 

  

Belo Horizonte, 26 de abril de 2018. 

JOSÉ EDUARDO DE RESENDE CHAVES JÚNIOR  
Relator  
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