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PODER JUDICIÁRIO  

JUSTIÇA DO TRABALHO  

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO  

5ª Vara do Trabalho de Brasília - DF  

ACPCiv 0000522-13.2020.5.10.0005  

AUTOR: Ministério Público do Trabalho  

RÉU: CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA., FDC NETHERLANDS 

COOPERATIEF U.A, ___________., ___________ 

SENTENÇA 

  

  

  

I – RELATÓRIO  

  

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, qualificado na inicial, propõe ação civil 

pública em face de CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO LTDA, FDC PARTICIPAÇÕES LTDA, 

FDC NETHERLANDS COOPERATIEF U.A. E ___________., também qualificadas. Alega que em 

razão da pandemia de COVID-19, recebeu denúncia da dispensa coletiva de 414 empregados, se 

contabilizados todos os estabelecimentos no país, sendo 112 no Rio de Janeiro, 42 em São Paulo 

e 255 no Distrito Federal (em aditamento, corrige a informação, dizendo que no Distrito Federal 

foram dispensados 42 trabalhadores). Aduz que as dispensas ocorreram de forma imotivada, por 

iniciativa do empregador, sem pagamento de verbas rescisórias, ou pagamento de parte delas para 

alguns empregados, sem prévia negociação coletiva com os sindicatos que representam seus 

trabalhadores e sem a adoção de medidas alternativas prévias à dispensa. Diz que a churrascaria 

se trata de uma grande empresa internacional que comercializa ações na Bolsa de Nova Iorque e 

foi vendida em 2018 à Rhone Capital por 560 milhões de dólares (cerca de 3 bilhões de reais), cuja 

sociedade empresária possui condições de solver eventuais débitos de natureza trabalhista. 

Assevera que a conduta das Reclamadas é ilícita e desproporcional, pois ultrapassa o poder diretivo 

do empregador. Menciona ofensa a patrimônio social assegurado pela ordem jurídica, em prejuízo 

da coletividade, atingindo direitos coletivos e difusos, sendo devido o pagamento de indenização 

por danos morais coletivos. Formula os seguintes pedidos: 1) Concessão de tutela de urgência; 2) 

Condenação das Reclamadas a reintegrarem todos os empregados dispensados a partir de 04 de 

abril de 2020, com ressarcimento de todo o período de afastamento, mediante pagamento das 

remunerações devidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais; 3) Condenação 

das Reclamadas a se absterem de realizar dispensa coletiva de empregados sem prévia 

negociação coletiva com o respectivo sindicato profissional, interrompendo todas as dispensas 

promovidas a partir de 04 de abril de 2020, garantindo a continuidade dos contratos de trabalho e, 
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portanto, a percepção dos salários dos empregados, até a conclusão da negociação coletiva com 

o sindicato; 4) Sucessivamente, a manutenção do plano de saúde, a garantia de preferência na 

contratação dos trabalhadores demitidos no caso de retomada das atividades e a condenação das 

Reclamadas ao pagamento de multa do artigo 477 da CLT e diferenças de verbas rescisórias, cesta 

alimentação, indenização por trabalhador demitido; 5) Condenação das Reclamadas ao pagamento 

de danos morais coletivos. Atribuiu à causa o valor de R$ 20.000.000,00. Anexou documentos. 

A tutela de urgência foi indeferida (id. 385e75d). 

Em sede de Mandado de Segurança (MSCiv 0000441-79.2020.5.10.0000), o 

Exmo. Desembargador Relator Grijalbo Fernandes Coutinho concedeu a liminar requerida pelo 

Parquet (id. a3e7ccd), cuja decisão foi posteriormente cassada em julgamento de agravo interno 

pela 2ª Seção Especializada deste Regional, consoante se verifica no respectivo andamento 

processual. 

As Reclamadas apresentaram defesa escrita (id. 0b6289e), acompanhada de 

documentos. Suscitam preliminares de continência e litispendência. No mérito, pugnam pela 

legalidade das dispensas. Asseveram que a lei não impõe ao empregador o dever de negociar 

previamente com o sindicato como condição para efetuar demissões individuais ou coletivas. Dizem 

que as verbas rescisórias dos trabalhadores foram quitadas, nada obstando a dispensa de 

trabalhadores. Narram a manutenção de plano de saúde por 60 dias e adesão ao seguro 

desemprego por trabalhadores elegíveis. Sustenta que não cabe ao MPT ou ao Poder Judiciário 

estabelecer condicionantes ao exercício do poder diretivo do empregador de efetuar dispensas, 

sob pena de usurpação de competência do Poder Legislativo e ofensa ao artigo 2º da CF, bem 

como ofensa aos princípios da legalidade e da livre iniciativa. Mencionam que as dispensas são 

oriundas de fato do príncipe, força maior e de calamidade pública, por causa da pandemia de 

COVID-19. Aduzem estarem com faturamento próximo a zero, em virtude da suspensão das 

atividades pelo Poder Público para combater a disseminação do coronavírus, não sendo possível 

honrar os salários dos trabalhadores que conservaram os empregos sem a atitude de rescindir os 

contratos. Afirmam que as medidas provisórias e programas governamentais criaram apenas 

facultadas e não adesões obrigatórias. Sustentam que não há normas internacionais estabelecendo 

a obrigatoriedade de prévia negociação para dispensas coletivas. Refutam o pleito de reintegração 

dos trabalhadores demitidos e de responsabilidade social. Argumentam terem sido as dispensas 

mais benéficas aos trabalhadores do que a adesão a programas governamentais. Narram que as 

dispensas visaram à sobrevivência da própria “Fogo de Chão”, à manutenção dos postos de 

trabalho ainda existentes e à possibilidade de recontratação dos dispensados o mais brevemente 

possível. Impugnam o pleito de indenização por danos morais coletivos. Requerem a 

improcedência da ação. 

Não foi apresentada réplica. 

Dispensada a prova oral. 

Sem mais elementos, foi encerrada a instrução processual. 

Conciliação rejeitada. 

Razões finais escritas. 
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É o relatório. 

  

II - FUNDAMENTAÇÃO  

1. PRELIMINARES. 

1.1. SOBRESTAMENTO DO FEITO. CONTINÊNCIA E LITISPENDÊNCIA. 

Suscitam as Reclamadas preliminares de continência e litispendência, aduzindo 

que o Autor propôs ação civil pública com o mesmo objeto, distribuída no Rio de Janeiro, com 

pedido de abrangência nacional, ofendendo a regra do artigo 16 da Lei n. 7.347/85. Aduz que a 

demanda deveria ser ao menos sobrestada, nos termos da decisão proferida pelo Excelso STF, 

nos autos do RE n. 1.101.937/SP, já havia ordenado a suspensão de todas as demandas em que 

discutia a incidência do artigo 16 da Lei n. 7.347/85. Menciona que a ação original, a qual deveria 

estar sobrestada, contém pedido de abrangência nacional, e, por essa razão, o presente feito 

deveria ser extinto sem julgamento do mérito, por continência e litispendência. 

Acerca do tema, reitero o teor dos fundamentos contidos no despacho de id. 

a1e88c5, os quais transcrevo novamente: 

  

“(…). 

Inicialmente, cabe destacar que a suspensão determinada no RE nº 1.101.937 

/SP não tem eficácia sobre o presente processo.  

Isso porque, no caso dos autos, há clara delimitação subjetiva dos beneficiários 

da Ação Civil Publica, abarcando somente os trabalhadores dispensados da filial de Brasília-

DF. 

Portanto, a causa de pedir e pedidos esboçados na petição inicial, estão adstritos à competência 

territorial deste juízo.  

Desta feita, não há que se falar em efeitos da sentença erga omnes relativa a 

uma lide onde há clara delimitação dos substituídos processualmente.  

Senão, confira-se a decisão proferida pelo Exmo. Ministro Alexandre de Moraes 

naqueles autos:  

“Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate 
relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na 
ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão 
prolator ” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075)  
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Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do 
processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no 
território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em que proferida a 
decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário.  

Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, 
com cópia deste despacho e da manifestação do Relator, acolhida por unanimidade.  

A comunicação aos juízos de 1º grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo 
Tribunal de 2ª instância com os quais mantenham vinculação administrativa. 
Publiquese.(Destaquei).”. 

Feitas essas considerações, INDEFIRO a suspensão processual fundamentada 

na repercussão geral supra transcrita.  

Quanto ao pleito de suspensão processual fundamentado na decisão a ser 

proferida na Rcl 41741/RJ STF, oportuno esclarecer que o objeto daquela Reclamação não 

abarcou a presente Ação Civil Pública mas, somente aquela que tramita no âmbito do Tribunal 

Região do Trabalho da 1ª Região. INDEFIRO. 

(...)”. 

  

Por conseguinte, estando a presente lide adstrita aos empregados dispensados 

na filial de Brasília/DF e ao âmbito da competência territorial deste Juízo, não há falar em 

continência ou litispendência, pois, como descrito na própria contestação, o Parquet limitou o pleito 

de abrangência da ACP proposta no Rio de Janeiro a abrangência da decisão àquele Estado da 

Federação. 

A inclusão de sociedades empresárias situadas fora da área de competência 

territorial e o pleito de indenização por danos morais coletivos, em ambas as ações, decorrem do 

pleito principal de dispensa coletiva, os quais, como dito, estão adstritos aos trabalhadores que 

laboravam nas respectivas unidades da federação. 

Por todo o exposto, não há falar em sobrestamento do feito, conexão de ações 

ou litispendência. 

REJEITO as preliminares arguidas. 

  

2. MÉRITO. 

2.1. RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA POR CAUSA DE PANDEMIA.  

DISPENSA COLETIVA DE EMPREGADOS. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS COLETIVOS. 

Ajuiza o Parquet ação civil pública, aduzindo que em razão da pandemia de COVID-

19, recebeu denúncia da dispensa coletiva de 414 empregados, se contabilizados todos os 
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estabelecimentos no país, sendo 112 no Rio de Janeiro, 42 em São Paulo e 255 no Distrito Federal 

(em aditamento, corrige a informação, dizendo que no Distrito Federal foram dispensados 42 

trabalhadores). Aduz que as dispensas ocorreram de forma imotivada, por iniciativa do empregador, 

sem pagamento de verbas rescisórias, ou pagamento de parte delas para alguns empregados, sem 

prévia negociação coletiva com os sindicatos que representam seus trabalhadores e sem a adoção 

de medidas alternativas prévias à dispensa. Diz que a churrascaria se trata de uma grande empresa 

internacional que comercializa ações na Bolsa de Nova Iorque e foi vendida em 2018 à Rhone 

Capital por 560 milhões de dólares (cerca de 3 bilhões de reais), cuja sociedade empresária possui 

condições de solver eventuais débitos de natureza trabalhista. Assevera que a conduta das 

Reclamadas é ilícita e desproporcional, pois ultrapassa o poder diretivo do empregador. Menciona 

ofensa a patrimônio social assegurado pela ordem jurídica, em prejuízo da coletividade, atingindo 

direitos coletivos e difusos, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais coletivos. 

Por seu turno, as Requeridas, em defesa, pugnam pela legalidade das 

dispensas. Asseveram que a lei não impõe ao empregador o dever de negociar previamente com 

o sindicato como condição para efetuar demissões individuais ou coletivas. Dizem que as verbas 

rescisórias dos trabalhadores foram quitadas, nada obstando a dispensa de trabalhadores. Narram 

a manutenção de plano de saúde por 60 dias e adesão ao seguro desemprego por trabalhadores 

elegíveis. Sustenta que não cabe ao MPT ou ao Poder Judiciário estabelecer condicionantes ao 

exercício do poder diretivo do empregador de efetuar dispensas, sob pena de usurpação de 

competência do Poder Legislativo e ofensa ao artigo 2º da CF, bem como ofensa aos princípios da 

legalidade e da livre iniciativa. Mencionam que as dispensas são oriundas de fato do príncipe, força 

maior e de calamidade pública, por causa da pandemia de COVID-19. Aduzem estarem com 

faturamento próximo a zero, em virtude da suspensão das atividades pelo Poder Público para 

combater a disseminação do coronavírus, não sendo possível honrar os salários dos trabalhadores 

que conservaram os empregos sem a atitude de rescindir os contratos. Afirmam que as medidas 

provisórias e programas governamentais criaram apenas facultadas e não adesões obrigatórias. 

Sustentam que não há normas internacionais estabelecendo a obrigatoriedade de prévia 

negociação para dispensas coletivas. Refutam o pleito de reintegração dos trabalhadores demitidos 

e de responsabilidade social. Argumentam terem sido as dispensas mais benéficas aos 

trabalhadores do que a adesão a programas governamentais. Narram que as dispensas visaram à 

sobrevivência da própria “Fogo de Chão”, à manutenção dos postos de trabalho ainda existentes e 

à possibilidade de recontratação dos dispensados o mais brevemente possível. Impugnam o pleito 

de indenização por danos morais coletivos. 

Posta a controvérsia, passo à análise. 

Não se pode olvidar que o tema relativo à dispensa coletiva de trabalhadores, 

também denominada de “dispensa em massa” tem gerado discussões no âmbito jurídico em virtude 

de seus efeitos deletérios, haja vista resultar em grande número de desempregados por conta do 

ato instantâneo de um mesmo empregador. 

Consoante Maurício Godinho Delgado, “(…) enquanto a dispensa meramente 

individual tem parca possibilidade de provocar repercussões no âmbito externo à relação de 

emprego, a dispensa coletiva certamente deflagra efeitos no campo da comunidade mais ampla 

em que se situa a empresa ou o estabelecimento, provocando, em decorrência disso, forte 

impacto social.”. (Curso de direito do trabalho. 11ª Ed. São Paulo: LTR, 2012, pág. 1.176.). 
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E não se pode esquecer dos valores e princípios consagrados pela Constituição 

de 1988, em especial a valorização do trabalho e a dignidade da pessoa humana. 

Além do mais, em regra, deve ser preservada a continuidade do vínculo 

empregatício, cujo preceito também se afigura como um dos princípios protetivos implementados 

pelo Direito do Trabalho. 

De acordo com Amauri Mascaro do Nascimento: 

“O princípio da continuidade da relação de emprego, que recomenda a preferência legal pelos 
contratos por prazo indeterminado, as limitações impostas aos contratos por prazo 
determinado e a inserção, nas leis e nas convenções coletivas, de diversas técnicas tendentes 
a disciplinar a dispensa do empregado, impedindo-a sem causa jurídica ou dificultando-a 
bastante.”. (Curso de Direito do Trabalho.17. ed. São Paulo: Saraiva. p. 311.) 

Lado outro, tais princípios não são absolutos, devendo também ser observado 

em nosso contexto o princípio constitucional da livre iniciativa, o qual tem por escopo possibilitar 

aos indivíduos o exercício de atividade econômica. 

Nos termos do artigo 170, parágrafo único da Constituição Federal, “É 

assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de 

autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.”. 

Assim, considerando as nuances do sistema capitalista, os princípios e preceitos 

relacionados à proteção do trabalhador não devem ser aplicados de forma absoluta, sendo 

necessária, em determinadas situações, a sua relativização para que também seja possível o 

exercício da atividade econômica. 

Isso porque atividade econômica “gera riqueza mediante a extração, 

transformação e distribuição de recursos naturais, bens e serviços, tendo como finalidade a 

satisfação de necessidades humanas, como educação, alimentação, segurança, entre outros.”, 

como se extrai de seu conceito descrito em https://pt.wikipedia.org/wiki/Atividade_econômica. 

No caso em tela, evidencia-se necessidade de dispensa coletiva de empregados 

pela Requerida em decorrência da restrição ao exercício de suas atividades por causa da pandemia 

de COVID-19, que assolou não só o país, mas o planeta como um todo durante boa parte deste 

ano, a qual ainda persiste. 

É notório que em vários municípios do país e também no Distrito Federal, foram 

editados decretos suspendendo ou restringindo o exercício de atividades empresariais com o 

escopo de impedir ou atenuar a disseminação do vírus e o número de casos da doença. 

Tal situação, como é cediço, resultou em grave crise econômica, pois restringiu o 

faturamento das empresas, ante a impossibilidade de geração de riquezas pelos agentes 

econômicos. 

Exsurge dos autos que as Reclamadas atuam no ramo de churrascarias em 
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sistema de rodízios, sendo certo que no âmbito do Distrito Federal, foram inseridas no rol das 

empresas que tiveram de laborar com o sistema de entregas ou delivery (Decretos n. 40.539, 

40.550, 40.583 e 40.817 de 2020, editados pelo Governador do Distrito Federal). 

Diante deste quadro, ante a drástica redução de seu faturamento, presume-se 

não ter restado como alternativa à 1ª Reclamada, para evitar sua recuperação judicial ou falência, 

a dispensa coletiva de empregados. 

Além do mais, inexiste base legal a lastrear o pleito formulado pelo Parquet, não 

havendo falar em negociação coletiva prévia com sindicato da categoria para a efetivação dos atos 

demissórios. 

Consoante dispõe o artigo 477-A da CLT, inserido pela Lei n. 13.467/2017: 

Art. 477-A. 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.  

Detém o empregador o jus variandi na condução da relação laboral, sendo certo 

que o ato de dispensar empregados, ressalvadas hipóteses estabilitárias constitucionais, legais, 

contratuais ou convencionais, está inserido no âmbito de seu poder diretivo. 

Com efeito, não se mostra razoável impedir o empregador de exercer o seu jus 

variandi, principalmente no caso em comento, quando estava em sério risco de ruína do seu 

negócio, ante a restrição de sua atividade econômica imposta pelo Poder Público com o intuito de 

evitar a disseminação do patógeno responsável por pandemia. 

Quanto ao tema, colaciono a jurisprudência a seguir: 

DISPENSA EM MASSA DE EMPREGADOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. “Inexistindo garantia 
de emprego e por não caracterizada a dispensa em massa apta a autorizar a decretação de 
abusividade do ato patronal, não procede o pleito de reintegração ou readmissão.” (TRT1; 
RO 01012391520175010029; 2ª Turma; Julgamento: 10/04/2019; Publicação: 04/05/2019; 
Relator: Valmir de Araújo Carvalho). 

  

DISPENSAS EM MASSA DE EMPREGADOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A dispensa de 
trabalhadores que não representa uma significativa parcela do quadro efetivo de empregados 
do empregador e justificada pelo cenário econômico não pode ser considerada como 
dispensa em massa a ensejar irregularidade de conduta empresarial. (TRT3 – RO 
001065612201555030089; 8ª Turma; Julgamento: 25/08/2016; Publicação: 01 /09/2016; 
Relator: José Marlon de Freitas). 

No mais, como bem delineado no voto proferido pelo Exmo. Desembargador 

Alexandre Nery de Oliveira, em sede de agravo interno, nos autos do MS n. 

000044179.2020.5.10.0000: 

  

“(…). 

Observo ainda, com a devida vênia ao Relator, a imprópria invocação do Pacto 
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de Costa Rica como inibidor à medida adotada, já que a referida norma internacional envolve, 

no aspecto, mera recomendação aos Estados aderentes, sem estipular, por si própria, medida 

efetiva descrita que iniba a situação descrita no caso concreto, limitando-se a provocar os 

Estados aderentes à estipulação de medidas progressivas para a efetivação de direitos sociais 

e econômicos, sem assim descrever qualquer linha no sentido de medida obstativa a demissão 

coletiva, como no caso. 

Igualmente não cabe invocar mera recomendação da OIT que, pelo caráter 

programático apenas, não resulta no efeito de constituir-se em norma de eficácia plena, por 

dependente de medida própria pelo Estado-membro a observar a recomendação havida na 

conformação de norma legal, enquanto isso não havendo constituição de normativo no plano 

do Direito Privado, mas apenas como questão de ordem estatal. Não bastasse isso, sequer há 

em recomendação da OIT disposição pertinente à interpretação alcançada pelo eminente 

Relator, com a devida vênia.  

Também a consideração de progressividade dos direitos sociais e econômicos, 

à 

luz da Constituição, não permite vislumbrar a interpretação havida para alcançar o efeito de 

estabilidade coletiva de trabalhadores, sequer sob o manto de necessária intervenção sindical 

ou ministerial, se assim não contida a exigência em norma trabalhista ou sequer em norma 

coletiva pertinente à categoria envolvida. 

(…).”. 

  

Não houve vulneração à dignidade da pessoa humana dos empregados 

demitidos, porquanto: 

1) receberam suas verbas rescisórias, como reconhecido pelo 

representante doParquet no item 1 de sua manifestação em audiência cuja ata está 

anexada no id. 4425e5q; 

2) Em decorrência da modalidade rescisória, puderam sacar o FGTS 

depositado, 

nos termos do artigo 20 da Lei n. 8.036/90, e se habilitar no Seguro Desemprego, conforme o 

disposto no artigo 3º da Lei n. 7.998/90; 

  

Por todo o exposto, reconheço a legalidade dos atos demissórios, não havendo 

falar em nulidade, e INDEFIRO os pleitos principais de reintegração dos trabalhadores dispensados 

ao emprego e de abstenção da dispensa coletiva de empregados, bem como seus consectários, e 

os pleitos alternativos de pagamento de diferenças de verbas rescisórias e indenização por 

trabalhador demitido, e cumprimento de obrigação de fazer referente à manutenção do plano de 

saúde. 
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Não sendo demonstrada na causa de pedir o atraso no pagamento das verbas 

especificadas nos termos rescisórios dos empregados, como exige o § 6º, mas apenas mencionada 

a existência de “eventuais diferenças”, o que não se coaduna com o intuito do texto legal, 

INDEFIRO a multa estabelecida no § 8º do artigo 477 da CLT. 

Com efeito, INDEFIRO o pleito de indenização por danos morais coletivos, 

porquanto não evidenciada a prática de ato ilícito pelas Reclamadas. 

  

Dispositivo 

  



 

Pelo exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, por tudo o mais que 

dos autos consta, julgo IMPROCEDENTES os pedidos desta ação civil pública, formulados por 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO em face de CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO LTDA, 

FDC PARTICIPAÇÕES LTDA, FDC NETHERLANDS COOPERATIEF U.A. E ___________., 

conforme consta da fundamentação supra, que passa a integrar este dispositivo como se aqui 

estivesse transcrita. 

Processo extinto com julgamento do mérito (CPC, art. 487, I). 

Não incidem custas ou honorários advocatícios, nos termos do 18 da Lei n. 7.347 

/85. 

Confiro à presente sentença FORÇA DE OFÍCIO e determino o envio de seu 

teor ao Gabinete do Exmo. Desembargador GRIJALBO FERNANDES COUTINHO, nos autos 

do MS n. 0000441-79.2020.5.10.0000, para ciência. 

Intimem-se as partes, sendo o Parquet via sistema. 

BRASILIA/DF, 22 de novembro de 2020. 

  

ELYSANGELA DE SOUZA CASTRO DICKEL 

Juíza do Trabalho Substituta 
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