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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a. REGIÃO

Gabinete do Desembargador Jorge Orlando Sereno Ramos

Avenida Presidente Antonio Carlos, 251, 7º andar, Gab. 37

Centro, Rio de Janeiro, RJ 20020-010

 

PROCESSO nº  0100714-18.2020.5.01.0000 - Mandado de Segurança Cível 

IMPETRANTE: WENDEL GONCALVES   

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE NITERÓI 

 

Vistos, etc.

 

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato judicial proferido pelo

Exmo. Juiz Fabiano de Lima Caetano, que, nos autos da ação trabalhista nº 0100991-

24.2019.5.01.0241, deferiu o requerimento da terceira interessada para o sobrestamento do

pagamento de parcelas vincendas do acordo judicial, a partir de 27/03/2020, ante o impacto

gerado nas suas atividades empresariais diante das medidas adotadas pelas autoridades

competentes em saúde pública para o enfrentamento à propagação do novo coronavírus, vetor

da COVID-19.

Alega o impetrante que "São evidentes os desdobramentos econômicos das

medidas efetivadas em decorrência do reconhecimento do estado de calamidade pública

(Decreto n.6/2020) em prol da contenção da pandemia do corona vírus (Covid 19). No entanto,

embora sejam evidentes as dificuldades econômicas e financeiras que o país atravessa neste

(Id 8momento, as parcelas do acordo têm natureza alimentar e, portanto, devem ser priorizadas.” 

9efeaa - Pág. 3).

Acrescenta que “o Juízo ao analisar o momento de crise que o País enfrenta

deve nortear o seu entendimento, baseando-se na capacidade financeira da empresa e a
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incapacidade econômica do reclamante, haja vista a natureza alimentar do pagamento das

parcelas do acordo celebrado, conforme acima narrado. Ressalta-se que o referido acordo já foi

realizado, inclusive com renúncia de direitos pleiteados na exordial, em razão da condição de

desempregado do reclamante. Frise-se que as parcelas do acordo referem as verbas resilitórias

que não foram pagas na época própria. Portanto, honrar os acordos celebrados é o mínimo que

a empregadora pode fazer nesse momento, para amenizar a dificuldade financeira que está,

 (Id 89efeaa - Pág.inclusive, afetando as necessidades básicas de sobrevivência do reclamante.”

3).

Ressalta que “a suspensão do pagamento das parcelas do acordo, revogando e

/ou alterando cláusulas, unilateralmente, pactuadas no Termo do Acordo, que estabelece

claramente o valor e as datas, dos autos 0100991-24.2019.5.01.0241, é ato ilegal, merecedor de

modificação. A questão aqui fica relacionada a possiblidade de ataque do referido ato

teratológico, consubstanciado na decisão que suspende o pagamento das parcelas pactuadas no

 (Id 89efeaa - Pág. 4).acordo, por 60 dias, diretamente por Mandado de Segurança.”   

Requer que “ b) Seja deferida imediatamente a antecipação de tutela Inaudita

altera pars, determinando que o Impetrado cumpra as cláusulas do acordo celebrado conforme

ajustado no respectivo Termo de Acordo, quanto aos valores das parcelas e as datas, inclusive

observando a cláusula referente a multa por descumprimento do acordo, até que seja decidido

 (Id 89efeaa - Pág. 5).definitivamente o presente Mandado de Segurança;”  

Registre-se que ante o afastamento do Exmo. Desembargador Jorge Orlando

Sereno Ramos para frequência ao Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia, oferecido

pela Escola Superior de Guerra - ESG, no período de 17 de fevereiro a 4 de dezembro de 2020,

conforme Resolução Administrativa nº 38/2019, de 05/12/2019, disponibilizada no DEJT, de 10/12

/2019, bem como o disposto na Portaria nº 61/2020, da Presidência deste Regional, publicada no

DEJT, em 03/04/2020, o presente feito foi distribuído a este Relator, designado para integrar, em

caráter provisório, a Egrégia Seção Especializada em Dissídios Individuais – Subseção II (SEDI –

II), em substituição ao Exmo. Desembargador do Trabalho Jorge Orlando Sereno Ramos, em

conformidade com o que estabelece o artigo 27 do Regimento Interno deste E. Tribunal.

 

Passo a decidir.

 

Cumpre destacar, inicialmente, o cabimento do presente , pormandamus

inexistente remédio jurídico com efeitos imediatos, passível de afastar eventuais prejuízos

decorrentes do ato que se reputa como ilegal e/ou abusivo, afrontando alegado direito líquido e

certo da impetrante.
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Há que se verificar, a seguir, se estão presentes, na hipótese, os requisitos

exigidos pelo inciso III, do artigo 7º, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam: a relevância dos

fundamentos e a possibilidade de resultar a ineficácia da medida, caso venha ser ao final

concedida a segurança, para que seja deferida a liminar requerida.

Na presente hipótese em que se ataca decisão que, nos autos da ação

trabalhista nº 0100991-24.2019.5.01.0241, deferiu o requerimento da terceira interessada para o

sobrestamento do pagamento de parcelas vincendas do acordo judicial, a partir de 27/03/2020,

ante o impacto gerado nas suas atividades empresariais diante das medidas adotadas pelas

autoridades competentes em saúde pública para o enfrentamento à propagação do novo

coronavírus, vetor da COVID-19, a relevância dos fundamentos consiste em demonstrar a

abusividade e ilegalidade da referida decisão.

Com efeito, o termo de conciliação, assinado pelas partes e homologado em

juízo, tem valor de sentença, e, consoante o disposto no artigo 831 da CLT, esta decisão é

irrecorrível, fazendo coisa julgada entre as partes, não podendo a Justiça do Trabalho, conhecer

de questões já decididas (art. 836 da CLT).

Destaque-se, ainda, que o acordo judicial homologado nos autos extingue o

processo com resolução do mérito, consoante o artigo 487, III, "b", do CPC, e o termo de

conciliação constitui-se título executivo judicial, o que impõe o seu fiel e integral cumprimento.

No caso, embora a terceira interessada tenha sustentado na petição de Id

e95c222, que diante das medidas adotadas pelos órgãos competentes em saúde pública seu

faturamento diário sofreu acentuada queda, o que segundo entende, configura a ocorrência de

força maior a justificar a suspensão do pagamento de parcelas vincendas do acordo, a teor do

artigo 501 da CLT. 

 No entanto, sabe-se que constitui força maior a ocorrência de fato ao qual não

se pode opor resistência, impedir e de que não se é responsável. Entretanto, a dificuldade

financeira da empresa, ainda que advenha de circunstâncias alheias à sua vontade, não

caracteriza a força maior de que fala o artigo 501 da CLT, capaz de eximi-la da obrigação de

adimplir as parcelas vincendas do acordo judicial. A atividade empresarial, como se sabe,

envolve riscos, e cabe ao empresário ter capacidade de mensurá-los e atenuá-los. Esses riscos

da atividade econômica são do empregador e não podem ser transferidos para o empregado (art.

2° da CLT).

Frise-se que para a caracterização da imprevisibilidade, o empregador não

poderá concorrer para o fato, nem mesmo prevê-lo ou evitá-lo. Ocorre que a dificuldade

financeira não acontece de modo abrupto, e sim gradualmente e, por isso, no exercício da

direção do empreendimento, o empregador concorre direta ou indiretamente para o fato, de

maneira que a ele é aplicável o §1º do artigo 501 da CLT, o qual dispõe que "A imprevidência do 

empregador exclui a razão de força maior".
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Além disso, há que se considerar que a força maior está condicionada a

circunstâncias invencíveis pelo litigante e tem por escopo a proteção do direito das partes e não

o favorecimento de uma delas.

Atente-se que os fatos narrados pela terceira interessada na petição de

Id e95c222, justificaram a suspensão temporária de parte considerável de sua atividade

empresarial, mas não se contrapõem de forma efetiva e coerente com a alegação de total

ausência de recurso financeiros para adimplir parcela de acordo judicial no valor total de R$

3.000,00 (Três mil reais), ou seja, o que se depreende é que não foi a suspensão temporária de

parte das atividades da terceira interessada que ocasionou as dificuldades financeiras

declaradas, mas, sim, a sua imprevisão em manter fluxo de caixa compatível com as despesas e

compromissos assumidos em período anterior à decretação do estado de calamidade pública. 

Ademais, entende-se que competia à terceira interessada, juntamente com a

petição de Id e95c222, ter colacionado aos autos da ação trabalhista prova referente ao seu

faturamento mensal, aos créditos a receber e   de suas despesas rotineiras, inclusive aquelas

relativas à folha de pagamento dos empregados, não bastando que sejam meramente

mencionadas ou estimadas, mas, sim, efetivamente comprovadas, o que não ocorreu. 

Ressalte-se que não se ignora a assustadora crise decorrente da pandemia,

decretada oficialmente pela OMS, do COVID-19, que atinge todo o globo e tem abalado

severamente o Brasil, com consequências que vão muito além da implementação de medidas de

saúde públicas, com vistas ao combate da proliferação do novo coronavírus e tratamento

daqueles que contraíram a COVID-19, mas, também dos efeitos que tais medidas tem trazido

para a atividade econômica, com redução do volume de negócios, restrição do fluxo de pessoas

e paralisação de atividades empresariais consideradas não essenciais, produzindo queda na

movimentação de mercadorias e serviços, comprometendo a geração de receitas pelas

empresas, assim como trazendo reflexos para os contratos de trabalho vigentes, inclusive, com

grande degradação do nível de emprego do país.

Contudo, não se pode perder de vista que o impetrante é credor de verba de

natureza alimentar, o que associado com as dificuldades geradas pelo cenário atual, em que

muitos trabalhadores se viram lançados no mercado informal de trabalho, sendo pública e notória

a situação de absoluta vulnerabilidade social de parte deste contingente de trabalhadores, que,

aliás, ensejou a edição da Lei nº 13.982, de 02/04/2020, com vistas a estabelecer medidas

excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de enfrentamento da

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

Por sua vez, é de conhecimento público que a terceira interessada é empresa de

grande porte, cujo grupo econômico, segundo afirmado na petição de Id e95c222, opera mais de

vinte linhas de transporte público no Município de Niterói e Região Metropolitana do Rio de

Janeiro,  o que para a consecução de seu objetivo empresarial conta com a utilização de
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dezenas de veículos próprios em sua frota, demonstrando que embora a situação financeira

possa ter sido comprometida com a suspensão temporária de parte de suas atividades, a sua

posição econômica não sofreu qualquer abalo imediato, de modo que sendo a terceira

interessada portadora de substancial lastro patrimonial, possui reais condições de obter no

mercado financeiro os recursos necessários para atender às demandas mais urgentes de fluxo

de caixa, uma vez que é seu o dever de zelar pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, não

lhe sendo lícito transferir ao ex-empregado, o ônus das atividades nas quais se arriscou e das

quais retirou seus lucros em momentos de crescimento e vitalidade econômica.

Desse modo, há que se considerar que a decisão impetrada deve estar em

consonância com a efetiva validação dos direitos e garantias fundamentais do trabalhador e da

devedora, porquanto deve privilegiar o interesse do credor quanto ao adimplemento da verba de

natureza alimentar em detrimento da situação econômica da terceira interessada, o que se

constitui em verdadeiro exercício dos princípios da ponderação, da razoabilidade e da

proporcionalidade.

Saliente-se, por oportuno, que o motivo de força maior a que se refere o inciso VI

do artigo 313 e artigo 315, ambos, do CPC, está relacionado à impossibilidade de

prosseguimento do processo, o que não se confunde com a alegada dificuldade da terceira

interessada em cumprir a obrigação assumida no termo de acordo judicial. Em consequência,

não incide na espécie, o disposto no inciso I, do artigo 921, do CPC, que trata da suspensão do

processo de execução.

Ressalte-se, ainda, que os prazos descritos no art. 775, § 1º, II da CLT e no

artigo 222, caput c/c § 2º, do CPC, tem natureza processual, que não se confunde com prazo

para o adimplemento de obrigação, cuja natureza é de direito material.

Assim, conclui-se que a determinação de sobrestamento do pagamento de

parcelas vincendas do acordo judicial, a partir de 27/03/2020, ante o impacto gerado nas suas

atividades empresariais diante das medidas adotadas pelas autoridades competentes em saúde

pública para o enfrentamento à propagação do novo coronavírus, vetor da COVID-19,

inegavelmente, constitui-se em ato ilegal e abusivo, contrário ao ordenamento jurídico pátrio,

afrontando direito liquido e certo do impetrante a autorizar a utilização da via mandamental para

expurgar ilegalidade e abusividade, contra a qual eventual recurso diferido é impotente quanto ao

pronto efeito.

Por todo o exposto, considerando presentes a relevância dos fundamentos e a

possibilidade de resultar a ineficácia da medida, caso venha ser, ao final, concedida a segurança,

requisitos exigidos pelo inciso III, do artigo 7º, da Lei nº 12.016/2009, requeriDEFIRO A LIMINAR 

da, para cassar a decisão que determinou o sobrestamento do pagamento de parcelas vincendas

do acordo judicial, devendo a terceira interessada restabelecer imediatamente o seu regular

cumprimento, ciente de que, não o fazendo, estará sujeita à execução, inclusive do valor da

multa estipulada.
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Oficie-se à autoridade coatora para ciência, assim como para prestar as

informações de estilo, no prazo legal.

Intime-se o impetrante para ciência desta decisão, bem a terceira interessada

AUTO LOTAÇÃO INGÁ LTDA, CNPJ nº 30.074.561/0001-04, estabelecida na Alameda São

Boaventura, nº 1.191, Fonseca, Niterói, RJ, CEP: 24130-170, .por e-carta

Após o decurso do prazo legal, ao Ministério Público do Trabalho, em

conformidade com o que dispõe o art. 12, da Lei nº 12.016/2009.

RIO DE JANEIRO/RJ, 13 de abril de 2020.

 

ANTONIO PAES ARAUJO

Desembargador Federal do Trabalho
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