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Trata-se de mandado de segurança, com pedido de concessão de liminar, impetrado em
14-12-2017 por  contraSOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.,
a decisão proferida em 12-12-2017 pelo EXMº JUIZ DO TRABALHO DA 3ª VARA DE

 que  nos autos da ação civil pública nº 0001656-73.2017.5.12.0054, ajuizada peloSÃO JOSÉ ,
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS PROFESSORES NO ESTADO DE SANTA

, ora litisconsorte, deferiu o pedido de concessão de tutela de urgênciaCATARINA
antecipada para:  declarar a nulidade da dispensa coletiva praticada pela impetrante na)a
Unidade de São José sem intervenção sindical; determinar a reintegração dos respectivos)b
professores dispensados, com cancelamento dos atos rescisórios, a exemplo da emissão de
guias, realização de exame demissional e baixa no CAGED, tudo no prazo de 2 dias úteis, sob
pena de pagar multa diária no valor de R$10.000,00 por substituído prejudicado, limitada a
R$300.000,00, valor que pode ser posteriormente revisto, caso necessário.

A impetrante busca cassar os efeitos dessa decisão que considera ilegal, aduzindo estarem
presentes o  e o , autorizadores do deferimento da liminarfumus boni juris periculum in mora
no presente mandado de segurança, dada a ausência, no seu entender, dos requisitos tutela de
urgência antecipada.

Afirma, em síntese, que as despedidas decorreram da reestruturação nacional do seu quadro de
professores que passou a promover, em atenção à sua estratégia de reposicionamento no
mercado, bem como que o art. 477-A da CLT, acrescido pela Lei nº 13.467/2017, o qual não
considera inconstitucional ou em desconformidade com nenhuma Convenção Internacional
ratificada pelo Brasil, confere eficácia à dispensa coletiva, mesmo sem a intervenção sindical.

É o relatório.

DECIDO:

Inicialmente, considero cabível o presente mandado de segurança, porque tempestivo (art. 23
da Lei n. 12.016/2009), subscrito por procurador com poderes específicos, na forma do
entendimento expresso na Orientação Jurisprudencial nº 151 da SDI-I do TST, com a redação
dada pela Resolução nº 211/2016, bem como porque apropriado para atacar a decisão
proferida pelo Exmº Juiz do Trabalho da 3ª Vara de São José que, nos autos da ação civil
pública nº 0001656-73.2017.5.12.0054, deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência
antecipada, formulado pelo Sindicato Intermunicipal dos Professores no Estado de Santa
Catarina, ora litisconsorte.

Consoante o entendimento expresso no item II da Súmula nº 414 do TST, "no caso de tutela
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antecipada (ou liminar) concedida antes da prolação da sentença, cabe a impetração do
mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio".

Outrossim, o impetrante ainda declarou a autenticidade dos documentos destes autos digitais,
em atenção ao disposto no art. 830 da CLT (com a redação acrescentada pela Lei nº 11.925,
de 17 de abril de 2009).

Assim, passo à analisar a decisão atacada.

Autoriza o inciso LXIX do art. 5° da Constituição Federal a concessão de "mandado de
segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por  ou habeas corpus habeas

, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública oudata
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público". O art. 7º, inc. III, da
Lei n. 12.016/2009, por sua vez, contempla a possibilidade da concessão da liminar para
suspender o ato que deu motivo à impetração do , quando restarem presentes o mandamus

, ou seja, a relevância dos elementos de fato que assenta o pedido, bem assimfumus boni iuris
o que consiste na possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direitopericulum in mora
do impetrante, caso ao final seja deferida a segurança.

O pedido formulado pelo Sindicato Intermunicipal dos Professores no Estado de Santa
Catarina, ora litisconsorte, nos autos da ação originária, consubstancia tutela de urgência
antecipada que, à luz do art. 273 do CPC anterior, requeria prova inequívoca, isto é,
perceptível de imediato diante da análise dos elementos de convicção apresentados pela parte
e verossimilhança da alegação.

A redação dos arts. 294, parágrafo único, e 300, do NCPC, superou a distinção entre os
requisitos da concessão da medida cautelar e da tutela antecipada, concentrando a
probabilidade de êxito e o perigo da demora a requisitos comuns a ambas as tutelas de
urgência (cautelar e antecipada).

No caso em tela, deve ser resguardada a incolumidade da decisão atacada, tendo em vista que
também vislumbro, por ora, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência
antecipada.

Embora reconheça que, em atenção ao e ao poder diretivo do empregadorjus variandi
contemplado no art. 2º da CLT, à impetrante é assegurado o direito de rever e reestruturar o
seu quadro funcional, de modo a assegurar à consecução da sua atividade-fim, a matéria posta
em discussão na ação civil pública originária, no entanto, transcende essas prerrogativas,
máxime considerando a repercussão coletiva advindas das demissões em massa sem a
chancela sindical.

Independentemente do disposto no art. 477-A da CLT, acrescido pela Lei nº 13.467/2017, que
assegura a possibilidade de dispensa imotivada coletiva sem prévia autorização da entidade
sindical profissional, a jurisprudência sedimentada há muito tempo pelo TST, a qual se baseou
o Magistrado de primeiro grau, é no sentido diverso, acenando para a necessidade da
observância das normas hierarquicamente superiores à Lei, especialmente as Convenções
Internacionais nºs 11, 87, 98, 135, 141 e 151, bem como os princípios constitucionais que
contemplam o respeito à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, inc. III); a valorização do
trabalho e especialmente do emprego (CF, arts. 1º, inc. IV; 6º e 170, inc. VIII); a subordinação
da propriedade à sua função socioambiental (CF, arts. 5º, inc. XXIII e 170, inc. III) e a
intervenção sindical nas questões coletivas trabalhistas (CF, art. 8º, incs. III e VI), conforme
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exsurge da decisão proferida pela Seção Especializada em Dissídios Coletivos do TST,
processo nº ED-RODC - 30900-12.2009.5.15.0000, julgado em 10-8-2009, da relatoria do
Ministro Maurício Godinho Delgado, a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM DISSÍDIO COLETIVO.
DISPENSAS TRABALHISTAS COLETIVAS. MATÉRIA DE
DIREITO COLETIVO. IMPERATIVA INTERVENIÊNCIA
SINDICAL. RESTRIÇÕES JURÍDICAS ÀS DISPENSAS
COLETIVAS. ORDEM CONSTITUCIONAL E
INFRACONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICA EXISTENTE

 A sociedade produzida pelo sistema capitalista é,DESDE 1988.
essencialmente, uma sociedade de massas. A lógica de
funcionamento do sistema econômico-social induz a concentração
e centralização não apenas de riquezas, mas também de
comunidades, dinâmicas socioeconômicas e de problemas destas
resultantes. A massificação das dinâmicas e dos problemas das
pessoas e grupos sociais nas comunidades humanas, hoje,
impacta de modo frontal a estrutura e o funcionamento
operacional do próprio Direito. Parte significativa dos danos
mais relevantes na presente sociedade e das correspondentes
pretensões jurídicas têm natureza massiva. O caráter massivo de
tais danos e pretensões obriga o Direito a se adequar,
deslocando-se da matriz individualista de enfoque, compreensão e
enfrentamento dos problemas a que tradicionalmente perfilou-se.
A construção de uma matriz jurídica adequada à massividade dos
danos e pretensões característicos de uma sociedade
contemporânea - sem prejuízo da preservação da matriz
individualista, apta a tratar os danos e pretensões de natureza
estritamente atomizada - é, talvez, o desafio mais moderno
proposto ao universo jurídico, e é sob esse aspecto que a questão
aqui proposta será analisada. As dispensas coletivas realizadas
de maneira maciça e avassaladora, somente seriam juridicamente
possíveis em um campo normativo hiperindividualista, sem
qualquer regulamentação social, instigador da existência de
mercado hobbesiano na vida econômica, inclusive entre empresas
e trabalhadores, tal como, por exemplo, respaldado por Carta
Constitucional como a de 1891, já há mais um século superada no
país. Na vigência da Constituição de 1988, das convenções
internacionais da OIT ratificadas pelo Brasil relativas a direitos
humanos e, por conseqüência, direitos trabalhistas, e em face da
leitura atualizada da legislação infraconstitucional do país, é
inevitável concluir-se pela presença de um Estado Democrático
de Direito no Brasil, de um regime de império da norma jurídica
(e não do poder incontrastável privado), de uma sociedade
civilizada, de uma cultura de bem-estar social e respeito à
dignidade dos seres humanos, tudo repelindo, imperativamente,
dispensas massivas de pessoas, abalando empresa, cidade e toda
uma importante região. Em conseqüência, fica fixada, por
interpretação da ordem jurídica, a premissa de que "a negociação
coletiva é imprescindível para a dispensa em massa de
trabalhadores". DISPENSAS COLETIVAS TRABALHISTAS.

 A ordem constitucional eEFEITOS JURÍDICOS.
infraconstitucional democrática brasileira, desde a Constituição
de 1988 e diplomas internacionais ratificados (Convenções OIT n.
11, 87, 98, 135, 141 e 151, ilustrativamente), 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 conseqüência, 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
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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.
Nesta linha, seria inválida a dispensa coletiva enquanto não
negociada com o sindicato de trabalhadores, espontaneamente ou
no plano do processo judicial coletivo. A d. Maioria, contudo,
decidiu apenas fixar a premissa, , de que "apara casos futuros
negociação coletiva é imprescindível para a dispensa em massa
de trabalhadores", observados os fundamentos supra. Recurso
ordinário a que se dá provimento parcial.

Ressalto que a dignidade dos trabalhadores também está ressaltada pela Carta da República no
capítulo atinente aos princípios gerais da atividade econômica, art. 170, : "A ordemcaput
econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social" (...). Disso resta
claro que o objetivo do legislador constitucional foi sujeitar a atividade econômica à
observância dos direitos humanos.

Outrossim, como o mandado de segurança não compota dilação probatória, a eventual
dedução-cobrança das verbas rescisórias percebidas pelos professores deve ser objeto de
análise na ação originária.

Em razão do exposto, ausente o  (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inc. III),fumus boni iuris
indefiro, por ora, a liminar no presente mandado de segurança, mantendo o deferimento da
tutela de urgência antecipada pelo Juiz de primeiro grau na ação originária nº
0001656-73.2017.5.12.0054.

Por fim, conforme o entendimento previsto no item III da Súmula nº 414, do TST, como a
superveniência da sentença nos autos originários faz perder o objeto do mandado de segurança
que impugna a concessão ou não da tutela antecipada, os efeitos da presente
decisãosubsistirão até a prolação daquela decisão de mérito.

Intime-se a autoridade apontada como coatora para apresentar informações no prazo de 10
(dez) dias e cite-se o litisconsorte para responder, querendo, no mesmo prazo.

FLORIANOPOLIS, 14 de Dezembro de 2017

LILIA LEONOR ABREU
Desembargador Federal do Trabalho
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