
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

3ª Vara do Trabalho de Ipojuca-PE
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Atendimento ao público das 8 às 14 horas.

PROCESSO Nº 0000739-61.2015.5.06.0193
CLASSE: AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)
AUTOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DA CONST. ESTRADA
PAVIMENTACAO E OBRAS TERRAPLANAGEM EM GERAL NO ESTADO PE.
RÉU : MCE ENGENHARIA S.A.

DECISÃO

VISTOS ETC.

O requerente postula a imediata expedição de alvarás para saque dos depósitos do FGTS efetivados em sua
conta vinculada, bem como a expedição de alvará para fins de seguro desemprego.

Requer, ainda, "o bloqueio da integralidade dos créditos da primeira reclamada junto à segunda reclamada,
nos termos dos artigos 804 do Código de Processo Civil e simultaneamente seja declarada a responsabilidade subsidiária
da litisconsorte passiva PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, para determinar o bloqueio diretamente nas
suas contas bancárias, acaso haja insuficiência de saldo da primeira reclamada, dos valores necessários e suficientes ao
adimplemento das verbas rescisórias dos empregados demitidos,  devendo-se para tanto incluir  os benefícios de vale
alimentação e vale refeição, valores de FGTS e contribuições previdenciárias dos seus empregados ativos e demitidos,
acrescidos dos honorários sindicais".

Nos termos previstos pelo art. 273 do CPC, c/c art. 769 da CLT, dois são os requisitos para a concessão da
medida pretendida: a prova inequívoca, capaz de fazer convencer o magistrado da verossimilhança da alegação, e o
perigo da demora. 

            Quanto ao primeiro pleito formulado (alvarás para liberação do FGTS  e para fins de seguro desemprego), vejo
caracterizados os  requisitos necessários à antecipação da tutela. Presente a prova inequívoca, eis que de acordo com o
aviso de dispensa (ID 196f167) o rompimento do vínculo se operou de forma imotivada, em virtude do encerramento dos
dois contratos em execução na Refinaria Abreu e Lima. O periculum in mora, no caso, é evidente, pois se trata de verba
de natureza alimentar do trabalhador, umbilicalmente ligada à sua subsistência. 

Nessa quadra,  CONCEDO a antecipação de tutela  pretendida,  para determinar  que  esta  Vara expeça os
alvarás para saque do FGTS recolhido pela ré às contas vinculadas dos substituídos. Deverá ser expedido, também,
alvará para habilitação no Ministério do Trabalho, para fins de seguro desemprego. 

É importante frisar que referido alvará, por si só, não garante a percepção do benefício, uma vez que compete
ao órgão competente do Ministério do Trabalho a análise acerca dos demais requisitos necessários à concessão do seguro
desemprego.

          Quanto ao pedido de bloqueio dos montantes, de antemão, ressalto que as providências solicitadas não possuem
natureza de tutela antecipada, e sim de provimento cautelar - neste sentido, o próprio requerente apontou o art. 804 do
CPC. Pelo princípio da fungibilidade das tutelas de urgência (art. 273, § 7º, do CPC) passo à análise. 
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          Assim dispõe o Código de Processo Civil: "É lícito ao juiz conceder liminarmente ou após justificação prévia a
medida cautelar, sem ouvir o réu, quando verificar que este, sendo citado, poderá torná-la ineficaz; caso em que poderá
determinar que o requerente preste caução real ou fidejussória de ressarcir os danos que o requerido possa vir a sofrer". 

         Para que seja concedida a cautelar, portanto, é necessário o perigo de ineficácia posterior do provimento. A este
respeito suscita o requerente a precariedade da condição financeira da primeira demandada, o encerramento das suas
atividades e a expectativa do não recebimento da rescisão do contrato de trabalho.

A  primeira  reclamada  informa  no  documento  de  Id.  196f167  o  encerramento  dos  seus  dois  contratos  em
execução na Refinaria Abreu e Lima, bem como que, em razão de dificuldades econômicas e financeiras, não poderá
honrar  os  pagamentos das verbas  rescisórias  no  prazo legal,  propondo,  assim, "o pagamento parcelado  dos  valores
apurados e a breve homologação dos termos de rescisão de contrato de trabalho".

Assim, vejo caracterizados os  requisitos necessários à antecipação da tutela. Presente a prova inequívoca, eis
que a primeira reclamada admite encontrar-se em dificuldades econômicas e financeiras (ID 196f167),  bem como é
evidente o periculum in mora,  pois se trata de assegurar verba de natureza alimentar do trabalhador, umbilicalmente
ligada à sua subsistência .  

Diante do exposto, DEFIRO a medida liminar requerida, a fim de determinar o bloqueio da integralidade dos
créditos da primeira reclamada junto a segunda reclamada, bem como a expedição de mandado para a intimação,
com urgência, da PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS, para que deposite à disposição desta 3ª Vara do
Trabalho de Ipojuca, vinculando o numerário ao processo em epígrafe, os créditos devidos à MCE ENGENHARIA S/A,
até o limite de R$ 715.916,12 (setecentos e quinze mil, novecentos e dezesseis reais e doze centavos),  valor este
necessário à cobertura das parcelas descritas no ofício encaminhado pela primeira reclamada ao SINTEPAV, devendo
comprovar o efetivo depósito nestes autos, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) na hipótese de descumprimento, além da aplicação das sanções do art. 14 do CPC.

Deverá ser intimada também de que, em caso de inexistência de créditos devidos à requerida, devem juntar aos
autos no prazo de cinco dias, cópia dos contratos de prestação de serviços firmados com a MCE ENGENHARIA S/A, e
eventuais termos aditivos, com a comprovação de quitação plena de todos os contratos e respectivos termos aditivos,
demonstrando a inexistência de créditos retidos e/ou futuros. 

Deverá, por fim, ser intimada de que, caso seja constatado junto ao sistema INFOJUD que, após o recebimento
do  mandado,  a  PETRÓLEO  BRASILEIRO  S/A  -  PETROBRÁS  repassou  ou  reteve  valores  devidos  à  MCE
ENGENHARIA S/A sem que tenha colocado o montante ora requisitado à disposição deste Juízo, tais valores poderão
ser apresados diretamente nas contas da PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS, via sistema BACEN-JUD, nos
termos do art. 461-A do CPC.

Quanto  ao  pleito  de  declaração  da  responsabilidade  subsidiária  da  litisconsorte  passiva  PETROLEO
BRASILEIRO S/A -  PETROBRAS,  para  determinar  o  bloqueio  diretamente  nas  suas  contas  bancárias,  acaso  haja
insuficiência de saldo da primeira reclamada é impossível, nesta altura processual, em razão da inexistência de provas,
decretar a responsabilidade subsidiária da PETROBRÁS, o que será decidido no momento oportuno, finda a instrução
processual.

Intime-se a parte autora da presente decisão, bem como para informar a este juízo os dados necessários à
expedição dos alvarás (CTPS/Série, PIS, CPF, data de admissão e demissão), em planilha excel, disponibilizando a
respectiva mídia eletrônica para otimização da realização do provimento judicial.

Retifique-se o polo passivo para fazer constar a segunda reclamada PETRÓLEO BRASILEIRO S/A -
PETROBRAS S/A.

Intime-se  o  Ministério  Público  do  Trabalho,  por  oficial  de  justiça,  para  tomar  conhecimento  do
presente  processo  de  natureza  coletiva,  ante  a  repercussão  social  do  mesmo,  face  a  grande  quantidade  de
trabalhadores envolvidos,  fim de que possa intervir nos presentes autos.

Notifiquem-se, com urgência, as requeridas da presente decisão por meio de oficial  de justiça, bem
como da notificação inicial, com as cominações legais, em especial do art. 844/CLT.

A presente decisão segue assinada eletronicamente pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) do Trabalho
abaixo identificado(a).

IPOJUCA-PE,  17 de Junho de 2015.
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Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:
[JOSIMAR MENDES DA SILVA]

https://pje.trt6.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento
/listView.seam

15061715115492700000007850871

https://pje.trt6.jus.br/primeirograu/VisualizaDocumento/Autenticado/d...

3 de 3 06/07/2015 11:49


