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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

Gabinete Marcos Fagundes Salomão 

MSCiv 0021465-34.2020.5.04.0000 

IMPETRANTE: SIND PROF ENF TEC DUCH MAS EMP HOSP CASAS SAUDE 

RS, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

AUTORIDADE COATORA: Magistrado(a) da 18ª Vara do Trabalho de Porto Alegre

Vistos etc.

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por SIND PROF ENF TEC

 e DUCH MAS EMP HOSP CASAS SAUDE RS SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO

, contra ato do Exmo. Juiz MARCOS RAFAEL PEREIRA PIZINO,DO RIO GRANDE DO SUL

proferido nos autos da ação nº , que tramita perante a 18ª Vara do0020394-31.2020.5.04.0021

Trabalho de Porto Alegre/RS. O suposto ato coator consiste na decisão que, em sede de

antecipação de tutela, indeferiu o pedido de restabelecimento do pagamento do vale-alimentação

aos substituídos. Os impetrantes afirmam que "ajuizaram Ação Coletiva que restou distribuída

para a 21ª Vara do Trabalho de Porto Alegre e autuada sob o número 0020394-

31.2020.5.04.0021. Os autos foram remetidos à 18ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, em razão

da sua competência funcional. Em anexo, cópia integral dos autos eletrônicos. Na referida ação

coletiva, os impetrantes demonstraram, mediante prova documental cabal e idônea, que no dia

23 de abril de 2020 o IMESF, de forma autoritária e ilegal, deixou de pagar o valealimentação

aos trabalhadores ora representados, alegando que com o fim da vigência do Acordo Coletivo de

Trabalho, não há falar na manutenção do benefício. Os impetrantes destacaram a forma

assediadora e intimidadora do ato, que se configurou em uma atitude antissindical do IMESF,

que visou claramente manipular o resultado da consulta sobre as despedidas que os sindicatos

se comprometeram em levar aos trabalhadores. Sublinharam que o vale-alimentação foi pago em

momento que não havia nenhuma norma coletiva em vigor, incorporando-se ao patrimônio

jurídico-contratual dos trabalhadores, não podendo ser alterado ou suprimido, sob pena de

violação ao artigo 468 da CLT. Os sindicatos salientaram, também, que o valealimentação é

consequência da previsão constante no § 7º do art. 21 da Lei nº 11.062/2011 e não diretamente

da negociação coletiva, porquanto desta resultava apenas o valor que seria pago aos

trabalhadores. Assim, tem-se que a própria existência do vale nunca dependeu de negociação

" Referem que oscoletiva entre as partes, pelo simples fato de já estar legalmente previsto.

editais de concurso público vinculam os substituídos à Lei Municipal nº 11.062/11 e que a

jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho entende que as normas constantes dos editais

vinculam as partes e norteiam a relação de trabalho. Informam que, em suma, o pedido de

manutenção do pagamento do vale-refeição possui três fundamentos: existência de conduta

antissindical dos litisconsortes para que os empregados pedissem demissão; pagamento do vale-

alimentação sem qualquer previsão normativa; e adimplemento do benefício com expressa

previsão legal e nos editais dos concursos públicos. A partir de tais alegações, defende o
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cabimento do mandado de segurança, alegando que há direito líquido e certo a ser tutelado.

Argumentam que a conduta antissindical deve ser combatida, explicando que "as partes, no mês

abril, estavam em tratativas sobre a despedida coletiva dos trabalhadores do IMESF junto à

Seção de Dissídios Coletivos do Eg. TRT da 4ª Região (0022161-75.2017.5.04.0000), onde os

trabalhadores iriam avaliar uma proposta formulada pelo Desembargador mediador sobre a

forma das despedidas. Em ato contínuo, o IMESF, que sempre pagou o valealimentação aos

seus empregados, com ou sem norma coletiva, emitiu comunicado (colacionado no Id nº 116f080

do processo principal) afirmando que não realizaria mais o pagamento do vale-alimentação dos

empregados, porquanto este estaria vinculado à prorrogação da norma coletiva que, por sua vez,

somente ocorreria se os trabalhadores aceitassem a proposta de despedidas, informando não

" Reiteram que a supressão do pagamento do vale-haver respaldo legal para tal pagamento.

alimentação visou intimidar e influenciar os empregados a pedirem demissão, pois, à época,

havia decisão judicial que assegurava a despedida dos substituídos apenas mediante anuência

deles, sendo que o não adimplemento do benefício em tela gera redução salarial em torno de

25%. Negam que estejam pleiteando a ultratividade de norma coletiva, pois o auxílio-alimentação

era pago independentemente previsão normativa, em caráter voluntário pelo empregador.

Invocam o art. 468 da CLT, que veda a alteração lesiva do contrato de trabalho. Referem que,

até julho de 2013, o vale-alimentação foi pago sem que houvesse acordo coletivo, ocorrendo o

mesmo no mês de abril de 2020, quando houve a supressão unilateral do benefício que já havia

sido incorporado ao patrimônio jurídico dos empregados. Transcreve jurisprudência. Relatam que

os editais dos concursos públicos vinculam expressamente os substituídos à Lei nº 11.062/11,

sendo que as alterações nas normas internas do empregador não podem atingir os direitos dos

empregados admitidos antes da alteração, nos termos da Súmula nº 51 do TST, aplicando-se,

ainda, a norma mais benéfica. Frisam que o pagamento do vale-alimentação trata-se de direito

adquirido, e não mera expectativa de direito. Aduzem que, mesmo que assim não se entenda, o

benefício está previsto no art. 21 da Lei Municipal nº 11.062/11, sendo que apenas o valor a ser

pago era estabelecido por norma coletiva. Noticiam que, "mesmo havendo decisão de

inconstitucionalidade da lei de instituição do IMESF, enquanto estes trabalhadores estiverem

formalmente vinculados à litisconsorte, devem receber toda a contraprestação paga por seus

serviços, seja salário ou benefícios, pois a decisão não dá poder ao empregador em escolher o

que é legal ou não ser pago, ou seja, entender que é legal pagar salários, mas não outras formas

remunerações. Caso contrário, poderia deixar de pagar adicional de insalubridade ou vale-

transporte, o que não se mostra concebível sob qualquer ângulo. Todavia, tal discussão,

justamente em efeito modulador conferido à decisão no STF, deixa claro o direito destes

trabalhadores. Quando do julgamento da inconstitucionalidade da Lei de criação do IMESF pelo

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em decisão de embargos declaratórios, foi conferido

um prazo de 3 (três) meses para que a decisão iniciasse a ter eficácia. [...] No último dia 17, em

decisão nos embargos de declaração na Ação Cautelar Incidental n. 3.711, que havia garantido

efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário do Munícipio, o STF atribuiu excepcional efeito

infringente, sanando vício e estabelecendo a data do trânsito em julgado da decisão proferida no

ARE n. 898455 (que não conheceu o recurso extraordinário do município e manteve a decisão do
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TJRS) como o novo termo inicial a ser observado na contagem do prazo de três meses pela

Corte de origem, ou seja, a eficácia da decisão somente será contata a partir do transito em

julgado da decisão da ARE n. 898455, que, como visto pelo andamento, sequer ocorreu. Diante

disto, é clara a vigência e efetividade da lei de criação do IMESF neste momento, sendo nítida a

necessidade de sua aplicação integral pelo Poder Público, restando absolutamente ilegal a

supressão realizada. Assim, não se diga que a lei de criação não se aplicaria pois está com a

sua constitucionalidade sendo discutida perante o STF, porquanto os trabalhadores continuam

vinculados e, ao que se tem conhecimento, a contratualização entre IMESF e município foi

renovada até outubro/2020, bem como existe proposta formal de despedida de empregados do

" Ponderam queIMESF somente a partir de setembro de 2020 (Agentes Comunitários de Saúde).

a Presidência deste TRT reconheceu, em decisão proferida no dia 03/07/2020, no processo nº

0021419-45.2020.5.04.0000, a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade da 

Lei Municipal nº 11.062/2011 e o marco inicial do prazo fixado (três meses), cuja contagem ainda

não iniciou. Sustentam que, enquanto mantido o litisconsorte IMESF, todas as vantagens devem

ser pagas aos seus empregados. Salientam que a Constituição Federal, a lei de

responsabilidade fiscal e a Lei nº 4.320/64 determinam que sejam incluídos no orçamento todas

as receitas e despesas, o que assegura a manutenção do pagamento do vale-alimentação aos

substituídos da ação matriz. Afirmam que a conduta adotada pelos litisconsortes afronta os arts.

9º e 444 da CLT, o princípio da legalidade previsto no art. 37, , da Constituição Federal e ocaput

princípio da boa-fé objetiva. Referem que os requisitos para a concessão da medida liminar estão

presentes, pois, além das alegações relatadas, houve redução no valor da remuneração dos

substituídos, ou seja, de parcela de natureza alimentar no importe de 25% do salário-base.

Registram que os substituídos estão passando por extrema necessidade alimentar. Por fim,

alegam que inexiste qualquer perigo de irreversibilidade da concessão da tutela a justificar

eventual negativa na medida. Formulam a seguinte pretensão: " a concessão de a) tutela
 , inaldita altera parte, para que restabeleçaprovisória de urgência e/ou de evidência

imediatamente, ainda no mês de julho/2020, o pagamento do vale-alimentação, tomando-se

como parâmetro os valores praticados no último pagamento (22 unidades mensais, no valor de

R$ 20,22 cada), sendo tomadas todas as providências necessárias para a efetivação da medida,

" (grifos no original).  inclusive a cominação de multa diária na hipótese de desobediência;

Analiso. 

O ato dito coator é o seguinte (ID. c39e395 - Pág. 9-11): 

Vistos, etc. 

Alegam os Sindicatos autores que no dia 23 de abril de 2020 a reclamada deixou de pagar
o vale-alimentação aos trabalhadores representados. Argumentam os autores que em que
pese não estejam mais vigentes os Acordos Coletivos, a obrigação decorre do § 7º do art.
21 Lei nº 11.062/2011 (Lei do IMESF). Além disso, aduzem os autores que a reclamada
permaneceu pagando o vale alimentação após o término da vigência dos acordos
coletivos, de modo que a parcela teria aderido ao contrato de trabalho. Requerem, em

 antecipação de tutela, ""que seja determinado ao reclamado que restabeleça,
 imediatamente, a todos os substituídos, ainda no mês de maio/2020,o pagamento do

  vale-alimentação,bem como n o s me s e s v i n c e n d o s , t oma n d o - s e como
 parâmetro os valores praticados no último pagamento (22 unidades mensais, no

 valor de R$ 20,22 cada), sendo tomadas todas as providências necessárias para a
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 efetivação da medida, inclusive a cominação de multa diária na hipótese de
 desobediência"".

Intimada para manifestação, a reclamada argumenta que a matéria é de competência da
Seção de Dissídios Coletivos e não da 18ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. Alega que a
Fundação está em processo de extinção, que a Lei Municipal n. 11.062/2011 foi declarada
inconstitucional e não pode servir de base para o pedido. Afirma que o que sustentava o
pagamento do Vale Alimentação era a Norma Coletiva vigente e não a Lei de criação do
IMESF, declarada inconstitucional. Refere que está providenciando o desconto do valor
pago a título de Vale Alimentação posteriormente ao fim da vigência da Norma Coletiva.
Requer que os órgãos de fiscalização como o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério
Público do Trabalho se manifestem a respeito do requerido. 

É o relatório. 

 ISSO POSTO:

Inicialmente, quanto à competência para julgamento da presente demanda, sem razão a
reclamada, porquanto não se pretende interpretação de direito coletivo e nem a extensão
da norma coletiva que perdeu sua vigência, mas, sim, em substituição processual, a
aplicação de obrigações negociadas pelos entes coletivos aos contratos individuais, não se
enquadrando o tema às hipóteses do art. 30 do Regimento Interno do Tribunal Regional do
Trabalho da 4ª Região. 

No que tange ao pedido de antecipação de tutela do autor, entendo que a Reforma
Trabalhista encerrou o debate a respeito da ultratividade das normas coletivas, conforme §
3º do art. 614 da CLT. 

Cabe ressaltar que o STF se posicionou no mesmo sentido deste Juízo, uma vez que,
conforme notícia publicada no seu site no dia 04/06/202, julgou prejudicada as ações sobre
alcance das normas coletivas, fundamentando pela perda de objeto em razão de
alterações legislativas posteriores que trouxeram novas regras sobre a matéria (http://www.
stf.jus.br/portal/cms /verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=444882&caixaBusca=N). 

Entendo, ademais, que em razão da prevalência do interesse público sobre o particular,
conforme previsão do artigo 8º da CLT, e da moralidade que rege as relações praticadas
pela Administração Pública, não há que se falar em incorporação da parcela aos contratos
individuais de trabalho em decorrência do pagamento voluntário após a vigência das
negociações coletivas. 

Ressalto, outrossim, que permite-se à Administração Pública a revisão dos atos praticados
em contrário a legislação. 

Quanto ao disposto na Lei Municipal n. 11.062/2011, declarada inconstitucional pelo TJ
/RS, destaco a modulação de efeitos dos efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade
tem como finalidade regular as relações existentes de modo a permitir a continuidade da
prestação de serviço essencial - saúde pública - pelo Município, não constituindo, portanto,
fonte válida para a criação de direito consistente no fornecimento de alimentação. 

Por fim, diante da iminência do encerramento dos contratos individuais de trabalho, e da
própria extinção da reclamada, diante da inconstitucionalidade da legislação que criou o
IMESF, mostrase temerário conceder vantagens aos servidores em tutela de urgência,
uma vez que a medida pode se tornar irreversível, nos termos do nos termos do art. 300,
§3º, do CPC. 

 ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela.

Dê-se ciência ao Ministério Público do Trabalho, tendo em vista o disposto no § 1º do art.
5º da Lei 7.347/85, legislação que ao lado do CDC, também rege o microssistemas das
demandas coletivas, como a presente substituição processual. 

Nos termos dos artigos 1º, caput, 2º, caput e 3º, todos da Recomendação nº 05/GCGJT
/2019,  o reclamado para apresentar, no prazo de 20 dias, defesa escrita,intime-se
acompanhada dos documentos que a instruam, ciente de eventual deliberação acerca da
revelia e confissão em relação à matéria de fato. 

Apresentada a contestação, dê-se vista à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias,
para se manifestar sobre a defesa e sobre eventuais documentos juntados pela ré, bem
como para apresentar demonstrativo das diferenças que entender devidas, sob pena de
preclusão. No mesmo prazo, as partes deverão manifestar seu interesse na produção de
prova oral, especificando, em caso afirmativo, os pontos de litígio que lhe serão objeto,
aduzir suas razões finais ou formular eventuais propostas conciliatórias. 
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Exauridos os prazos sem necessidade de outras provas ou conciliação, a instrução estará
encerrada e os autos deverão vir conclusos para julgamento. 

PORTO ALEGRE/RS, 24 de junho de 2020. 

MARCOS RAFAEL PEREIRA PIZINO 

Juiz do Trabalho Substituto (grifos no original) 

Com efeito, a concessão da liminar em mandado de segurança depende do preenchimento dos

requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09, os quais reputo presentes no caso dos

autos. 

A prova pré-constituída confere verossimilhança às alegações dos impetrantes. 

O litisconsorte INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - IMESF, em

sua defesa na ação subjacente, impugna o pedido formulado pelos impetrantes, em síntese,

pelos seguintes fundamentos (ID. c39e395 - Pág. 4 e seguintes):  

[...] 

Assim, entende-se que não há como se dar guarida a um pedido que está baseado em Lei
(Municipal 11.062/2011) que já foi declarada inconstitucional, devidamente reconhecida
pelo STF. O referido problema foi, exaustivamente, informado no processo de mediação,
bem como foi esclarecido que o IMESF e o Município de Porto Alegre, pelo princípio da
legalidade não podem fornecer ou pagar qualquer tipo de verbas sem o amparo legal
respectivo, sob pena de apontamento dos órgãos de fiscalização e responsabilização
pessoal dos gestores. 

As alegações de que o IMESF sempre pagou Vale Alimentação, não são plausíveis
de serem consideradas como argumentos que colocaria o magistrado a deferir o
pedido de tutela antecipada/liminar, pois é incontroverso que o que sustentava o
pagamento do Vale Alimentação era a Norma Coletiva vigente e não a Lei de criação

. do IMESF declarada inconstitucional

Dessa forma, entende-se que além deste juízo não ser o competente para julgar o referido
pedido, tendo em vista que se trata de competência da Seção de Dissídios Coletivos, ainda
não há embasamento legal para que seja deferida a liminar pleiteada. 

Impugna-se qualquer Convenção Coletiva firmada pelo Sindisaúde, pois o IMESF não
enquadra em nenhuma delas, tendo em vista que não é Hospital nem Clínica particular,
nem mesmo Hospital beneficente. Dessa forma, não se aplicam as normas coletivas do
SINDIHOSPA nem do SINDIBERF. O IMESF é gestor de RH do empregados da saúde,
seus estabelecimentos pertencem ao Município de Porto Alegre, ou seja, é uma entidade
atípica e por esta razão, se promoveu Acordos Coletivos. 

[...] 

Em relação à alegação de pagamento de Vale Alimentação no mês posterior ao
encerramento da Norma Coletiva, informa-se que já se está providenciando o desconto do
valor pago equivocadamente, pois o referido pagamento sem o amparo legal recaí em
apontamento pelo Tribunal de Contas que irá responsabilizar o gestor diretamente pelo
pagamento equivocado. 

[...] - grifei.  

Da leitura da defesa acima transcrita, verifico que o litisconsorte sustenta que o vale-alimentação

era pago por força de norma coletiva e que sua supressão decorreu da inexistência de acordo

coletivo vigente, e não pela aplicação da Lei Municipal nº 11.062/11.  
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Assim, no que se refere aos acordos coletivos, a documentação trazida aos autos do mandado

de segurança evidencia que o litisconsorte IMESF firmou acordos coletivos com os impetrantes,

nos seguintes termos: 

[...] 

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de
abril de 2017 a 31 de março de 2019 e a database da categoria em 01º de abril. 

[...] 

 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA VALE ALIMENTAÇÃO

O Vale Alimentação permanecerá sendo fornecido em quantidade de 22 unidades
mensais, no valor de R$ 20,22 (vinte reais e vinte e dois centavos), ficando inalterado até
definição de uma nova importância. No mesmo sentido, as partes comprometemse a
retomar as tratativas negociais até o mês de outubro/2018. (SIND PROF ENF TEC DUCH
MAS EMP HOSP CASAS SAUDE RS, ID. 5d47e08 - Pág. 6). 

[...] 

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de
maio de 2017 a 30 de abril de 2019 e a data-base da categoria em 01º de maio. 

 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VALE ALIMENTAÇÃO

O Vale Alimentação permanecerá sendo fornecido em quantidade de 22 unidades
mensais, no valor de R$ 20,22 (vinte reais e vinte e dois centavos), ficando inalterado o
valor até definição de uma nova importância. No mesmo sentido que o previsto na cláusula
3ª, as partes comprometem-se a retomar as tratativas negociais até o mês de outubro
/2018, que deverão ser concluídas até o dia 15 de março de 2019. (SINDICATO DOS
ENFERMEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ID. 5d47e08 - Pág. 20) - grifos
no original. 

Não há nos autos da ação mandamental, acordos coletivos com validade anterior ou posterior

aos transcritos acima.  

Em consulta aos autos da ação matriz, constato que também não foram juntados outros acordos

coletivos.  

Por outro lado, os recibos de pagamento de substituídos, ID. 5d47e08 - Pág. 80 e seguintes,

evidenciam que o vale-alimentação foi pago nos anos de 2012 e 2013, correspondendo a,

aproximadamente, 25% do salário básico mensal.  

A defesa do litisconsorte IMESF admite que o benefício em tela foi pago até o mês de abril de

2020, conforme acima transcrito, ainda que os acordos coletivos colacionados prevejam o

pagamento até o ano de 2019, em razão da validade das normas coletivas.  

Portanto, sem adentrar na análise do mérito da matéria, em juízo de cognição sumária inerente

ao mandado de segurança, a prova dos autos indica a probabilidade do direito pleiteado pelos

impetrantes, diante da inexistência de provas acerca de acordo coletivo vigente com previsão de

pagamento de vale-alimentação antes de 2017 e depois de 2019, ainda que os recibos salariais

de 2012 e 2013 contenham tal adimplemento e o próprio litisconsorte admita que houve o
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pagamento até abril de 2020, ou seja, em tese, sem vinculação à existência de acordo coletivo

vigente.  

Embora a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 11.062/2011 não seja o fato impeditivo,

modificativo ou extintivo, alegado pelo litisconsorte, à pretensão dos impetrantes, friso que a

Ministra Relatora Rosa Maria Weber da Rosa, no julgamento dos embargos declaratórios

opostos na Ação Cautelar nº 3.711 do STF, cuja publicação ocorreu no Diário Eletrônico no dia 23

/06/2020, assim decidiu: 

[...] 

i) não conheço dos pedidos de tutela provisória deduzidos pelo7. Ante o exposto: 
Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, por meio
das Petições nºs 61002/2019, 63141/2019 e 80719/2019 (eventos 87, 94 e 102); e ii)
acolho os embargos de declaração e atribuo-lhes excepcional efeito infringente, para,
sanando o vício apontado, fixar a data do trânsito em julgado da decisão proferida no ARE
nº 898455 como novo termo inicial para a contagem do prazo de três meses estabelecido,
em modulação temporal dos efeitos, pela Corte estadual gaúcha. 

Saliento que o ARE nº 898455 teve decisão de embargos declaratórios publicada em 06/07/2020

e, portanto, ainda não transitou em julgado, de forma que, pela modulação de efeitos realizada

pelo STF, a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 11.062/2011 ainda não produz efeitos.  

Outrossim, entendo que, havendo dúvida razoável acerca do direito ao restabelecimento do

auxílio-alimentação, essa deve militar em favor do empregado, que deve ter sua subsistência

assegurada. 

Por fim, destaco que os contratos de trabalho estão em vigência, os substituídos estão

trabalhando e as atividades exercidas por eles são essenciais, nos termos do Decreto Estadual

nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que assim dispõe: 

[...] 

Art. 24 As medidas estaduais e municipais para fins de prevenção e de enfrentamento à
epidemia de COVID-19 deverão resguardar o exercício e o funcionamento das atividades
públicas e privadas essenciais, ficando vedado o seu fechamento. 

§ 1º São atividades públicas e privadas essenciais aquelas indispensáveis ao atendimento
das necessidades inadiáveis da comunidade, assim consideradas aquelas que, se não
atendidas, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais
como: 

I - ; assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares

II - ; assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade

[...] - grifei.  

Há elementos, portanto, que evidenciam a probabilidade do direito buscado pelos impetrantes,

bem como o perigo do dano e o risco ao resultado útil da ação subjacente, nos termos da norma

do art. 300 do CPC, entendendo-se, pois, pela existência do direito líquido e certo dos

impetrantes.  
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Pelo exposto, reputo presentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei 12.016/09 e DEFIRO A

 para determinar o imediato restabelecimento do pagamento do vale-LIMINAR REQUERIDA

alimentação aos substituídos na ação subjacente nº , que tramita0020394-31.2020.5.04.0021

perante a 18ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, da mesma forma como praticado até sua

supressão (22 vales mensais, no valor unitário de R$ 20,22), sob pena de pagamento de multa

diária e por cada beneficiário de R$ 500,00.  

Comunique-se, de imediato, a decisão ao Juízo da 18ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS
. 

Intimem-se os impetrantes. 

Citem-se os litisconsortes INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA -

IMESF e MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE para integrar a lide, querendo, no prazo de 10 (dez)

dias. 

Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que preste as informações que entender

necessárias, em 10 (dez) dias. 

Oportunamente, intime-se o Ministério Público do Trabalho, de acordo com o art. 12 da Lei nº

12.016/09.  

PORTO ALEGRE/RS, 08 de julho de 2020.

MARCOS FAGUNDES SALOMAO

Desembargador Federal do Trabalho
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