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DESPACHO 

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo Ministério Público do Trabalho referente à sentença
proferida no processo de n.º 0000128-87.2017.5.21.0010 (ACP) em que houve a condenação da reclamada
URBANA - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL em obrigações de fazer e de pagar
quantia certa.

Afirma o  que, conquanto o feito original encontre-se com recurso ordinário, a decisão do E. TRT 21parquet
que deferiu efeito suspensivo perdeu seu esteio, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, em novembro de
2018, retirou a suspensão dos processos sobre dispensa imotivada de empregados de estatais. Não sem razão,
o próprio Relator do apelo ordinário incumbiu-se de determinar que fosse dada ciência à parte da decisão do
STF, o que significa, na prática, comunicar sobre a insubsistência do efeito suspensivo.

Visando comprovar sua tese, transcreveu a seguinte decisão:

"1. Trata-se agravo interno interposto de decisão que, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC/2015,
determinou a suspensão do processamento de todo os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
versem sobre a dispensa imotivada de empregados de estatais e tramitem no território nacional.

2. Na decisão agravada, destacou-se que "a liminar deferida na AC 3669, para atribuir efeito suspensivo aos
embargos e manter o sobrestamento dos recursos extraordinários no TST, não impediu o início de execuções
provisórias e a efetivação de reintegração de empregados em casos (i) de empregado que solicita vantagem
indevida à empresa terceirizada por ele fiscalizada; (ii) de empregado que agrediu fisicamente empregada
terceirizada no ambiente de trabalho; e (iii) de dispensa ao final do contrato de experiência". Contudo, os
embargos de declaração referidos pela decisão agravada foram julgados em sessão realizada em
10.10.2018.

3. Assim sendo, diante do julgamento dos embargos de declaração e da fixação de tese em repercussão
geral sobre o dever de motivação das dispensas realizadas pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - ECT, a decisão de sobrestamento não mais subsiste.

4. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o agravo interno.

Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2018.

Ministro Luís Roberto Barroso Relator.
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(DJ Nr. 252 do dia 27/11/2018 - destaque do MPT)"

Pois bem.

A decisão de segundo grau, suspendendo o cumprimento da sentença no feito n.º 0000128-87.2017.5.21.0010
(ACP), de dezembro de 2017, baseara-se na determinação do Supremo Tribunal Federal de suspensão de
todos os feitos relativos à matéria de dispensa coletiva e sua motivação.

Logo, por via de consequência, subtraindo-se sua fundamentação, não mais subsiste em face da decisão
acima transcrita.

Isto posto, entende este Juízo não existir mais efeito suspensivo no recurso ordinário interposto pela
reclamada no processo original, razão pela qual se defere o cumprimento de sentença aqui postulado.

Determina-se, assim, a imediata efetivação da sentença de mérito proferida nos autos do processo nº
0000128-87.2017.5.21.0010, devendo a Secretaria proceder com a expedição de mandado judicial, a ser
entregue por meio de Oficial de Justiça, para que a empresa URBANA COMPANHIA DE SERVICOS
URBANOS DE NATAL cumpra as seguintes obrigações:

a) no prazo de 48 horas, demonstre nos autos a convocação de todos os empregados dispensados pelo critério
de aposentadoria espontânea, e que não tenham optado pelo recebimento das suas verbas rescisórias, para
serem reintegrados ao quadro de empregados, com restabelecimento do pagamento de sua remuneração,
inclusive pelos dias de afastamento, sob pena de multa diária em valor de R$ 1.000,00 por trabalhador,
reversível e favor de entidade de formação profissional indicada pelo autor da ação, com projeto de
qualificação de adolescente devidamente cadastrado e monitorado pelo órgão local do MPT, sendo os
dirigentes da URBANA considerados como responsáveis pessoal e solidariamente com a empresa
demandada por tal multa;

b) se abstenha de eleger como critério de dispensa a situação de aposentadoria espontânea de determinado
trabalhador ou dispensar sem a devida motivação qualquer obreiro, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
por trabalhador dispensado até sua reintegração, também reversível às entidades de formação profissional de
adolescente, conforme explicitado na alínea anterior.

Em face da grande necessidade de incentivo às entidades de formação profissional de adolescentes carentes,
altera-se a destinação das multas fixadas.

Cumpra-se.

Natal, 28 de janeiro de 2019.

 

 

ZEU PALMEIRA SOBRINHO 

JUIZ DO TRABALHO
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