
04/06/2019

Número: 0804591-55.2019.8.10.0000 
 

Classe: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL 

 Órgão julgador colegiado: Tribunal Pleno 

 Órgão julgador: Gabinete Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf 
 Última distribuição : 03/06/2019 

 Valor da causa: R$ 1.000,00 

 Assuntos: Direito de Greve 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

ESTADO DO MARANHAO (AUTOR)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (AUTOR)

FRANCION DA SILVA FERREIRA (RÉU)

SINDICATO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO

ESTADUAL DE TRANSITO DO MARANHAO (RÉU)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

36995
57

04/06/2019 17:16 Decisão Decisão



 

 

TRIBUNAL PLENO

 

AÇÃO   CIVIL PÚBLICA Nº 0804591-55.2019.8.10.0000- SÃO LUÍS

REQUERENTES: ESTADO DO MARANHÃO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO

Procuradora: Dra. Lorena Duailibe Carvalho

REQUERIDOS: SINDICATO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO– SINSDETRAN

/MA,FRANCION DA SILVA FERREIRA E OUTROS

RELATOR: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

 

DECISÃO

 

Trata-se de   ação civil pública, com pedido de tutela de urgência, promovida pelo Estado do

  Maranhão e pelo Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MA visando a declaração de ilegalidade de

movimento grevista com o restabelecimento das atividades da autarquia estadual, proposta contra o Sindicato dos

Servidores do Departamento Estadual de Trânsito – Sinsdetran, Francion da Silva Ferreira e outros representantes do

 movimento paredista, em razão dadeflagração da greve da categoria.

 

    Alega, preliminarmente, o requerente, a ilegitimidade do sindicato requerido, uma vez que

 não possui registro no Ministério do Trabalho e Emprego. Além disso sustenta a necessidade de litisconsórcio

 necessário com os servidores indicados em lista anexa, tendo em vista que são representantes do movimento

paredista, o qual teria iniciativa para sindical, em razão de ter sido iniciado por um grupo de servidores que

subscrevem a pauta de reivindicações.

 

No mérito, aduz violação ao artigo 3º,  caput e parágrafo único, bem como ao artigo 4º, §1º,

  todos da Lei nº 7.783/1989, visto que não houve exaurimento das negociações, inobservância às formalidades para

 convocação da greve. Sustentou que os serviços prestados pela autarquia são de natureza essencial, relacionados à

fiscalização e policiamento do trânsito, em parceria com a Polícia Militar, estando vinculado à Secretaria de

Segurança Pública, pois integra o Sistema Único de Segurança Pública, razão pela qual é vedada a deflagração de

movimento grevista nos termos do entendimento consolidado do STF. Destacou que a categoria grevista foi
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beneficiada nos últimos anos com vantagens, como o auxílio alimentação, adicional de insalubridade e gratificações

técnicas, razão pela qual não se justificada a deflagração do movimento.

 

Assim, requereu em sede de tutela de urgência, a concessão do pedido para que seja

determinado o retorno dos servidores à atividade em 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa; a autorização de

 desconto no vencimento dos servidores pelos dias não trabalhados e o corte de ponto para aqueles que aderiram ao

movimento.

 

Era o que cabia relatar.

 

Opleito de tutela provisória de urgência possui natureza excepcional e deve ter sua

indispensabilidade comprovada de forma convincente, a fim de formar, ainda em sede de cognição sumária, o livre

convencimento do julgador,  frente ao preenchimento dos requisitos exigidos por lei, no artigo 300 do Código de

Processo Civil 1.

 

Em   sede de cognição não exauriente da demanda, verifico que estão presentes os

 requisitos para o deferimento do pedido de tutela provisória, ainda que em parte, pois demonstrados os requisitos

 indissociáveis da probabilidade do direito e o perigo de dano, como passo a demonstrar.

 

   A matéria discutida na presente lide cinge-se, essencialmente, à análise do direito de greve

   deflagrado pelos servidores da Autarquia Estadual DETRAN /MA, cujos interesses, em regra, devem ser defendidos

pelo sindicato da categoria, ainda que o movimento tenha sido deflagrado por apenas parte dos servidores.

 

Conforme já decidiu o STJ2, compete ao Tribunal de Justiça apreciar a  ação declaratória

quando a controvérsia está adstrita a uma unidade da federação, razão também para a distribuição perante o

Tribunal Pleno, nos termos do art. 6, XXV, do RITJ/MA.

 

O direito de greve no serviço público encontra fundamento no art. 37, inciso VII, da

Constituição Federal, que tem a seguinte redação:
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“Art. 37 (...)

VII – o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.”

 

O legislador derivado incluiu no texto constitucional uma norma de eficácia contida, na

medida em que reconheceu o direito de greve, porém, o seu exercício deverá ser realizado nos limites definidos em

lei específica.

 

Diante da demora na edição da lei de greve no serviço público, o Supremo Tribunal Federal

foi chamado a dirimir a lacuna legislativa e o fez através do Mandado de Injunção n.º 712, de relatoria do Ministro

Eros Grau, julgado em 25/10/2007, nos seguintes termos:

 

MANDADO DE INJUNÇÃO. ART. 5º, LXXI DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.

CONCESSÃO DE EFETIVIDADE À NORMA VEICULADA PELO ARTIGO 37, INCISO VII,

DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE SINDICAL.

GREVE DOS TRABALHADORES EM GERAL [ART. 9º DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL].

APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 7.783/89 À GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ QUE

SOBREVENHA LEI REGULAMENTADORA. PARÂMETROS CONCERNENTES AO

EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE PELOS SERVIDORES PÚBLICOS DEFINIDOS

POR ESTA CORTE. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. GREVE NO SERVIÇO

PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR QUANTO À SUBSTÂNCIA DO

MANDADO DE INJUNÇÃO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE SOCIAL. INSUBSISTÊNCIA

DO ARGUMENTO SEGUNDO O QUAL DAR-SE-IA OFENSA À INDEPENDÊNCIA E

HARMONIA ENTRE OS PODERES [ART. 2O DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL] E À

SEPARAÇÃO DOS PODERES [art. 60, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL].

INCUMBE AO PODER JUDICIÁRIO PRODUZIR A NORMA SUFICIENTE PARA TORNAR

VIÁVEL O EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS,

CONSAGRADO NO ARTIGO 37, VII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O acesso de

entidades de classe à via do mandado de injunção coletivo é processualmente admissível,

desde que legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano. 2. A

Constituição do Brasil reconhece expressamente possam os servidores públicos civis

exercer o direito de greve --- artigo 37, inciso VII. A Lei n. 7.783/89 dispõe sobre o exercício

do direito de greve dos trabalhadores em geral, afirmado pelo artigo 9º da Constituição do

Brasil. Ato normativo de início inaplicável aos servidores públicos civis. 3. O preceito

veiculado pelo artigo 37, inciso VII, da CB/88 exige a edição de ato normativo que integre

sua eficácia. Reclama-se, para fins de plena incidência do preceito, atuação legislativa que
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dê concreção ao comando positivado no texto da Constituição. 4. Reconhecimento, por

esta Corte, em diversas oportunidades, de omissão do Congresso Nacional no que respeita

 ao dever, que lhe incumbe, de dar concreção ao preceito constitucional. Precedentes. 5.

Diante de mora legislativa, cumpre ao Supremo Tribunal Federal decidir no sentido

de suprir omissão dessa ordem. Esta Corte não se presta, quando se trate da

apreciação de mandados de injunção, a emitir decisões desnutridas de eficácia. 6. A

greve, poder de fato, é a arma mais eficaz de que dispõem os trabalhadores visando

à conquista de melhores condições de vida. Sua auto-aplicabilidade é

inquestionável; trata-se de direito fundamental de caráter instrumental. 7. A

Constituição, ao dispor sobre os trabalhadores em geral, não prevê limitação do

direito de greve: a eles compete decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os

interesses que devam por meio dela defender. Por isso a lei não pode restringi-lo,

 senão protegê-lo, sendo constitucionalmente admissíveis todos os tipos de greve. 8.

Na relação estatutária do emprego público não se manifesta tensão entre trabalho e capital,

tal como se realiza no campo da exploração da atividade econômica pelos particulares.

Neste, o exercício do poder de fato, a greve, coloca em risco os interesses egoísticos do

sujeito detentor de capital --- indivíduo ou empresa --- que, em face dela, suporta, em tese,

potencial ou efetivamente redução de sua capacidade de acumulação de capital.

Verifica-se, então, oposição direta entre os interesses dos trabalhadores e os interesses

dos capitalistas. Como a greve pode conduzir à diminuição de ganhos do titular de capital,

os trabalhadores podem em tese vir a obter, efetiva ou potencialmente, algumas vantagens

mercê do seu exercício. O mesmo não se dá na relação estatutária, no âmbito da qual, em

tese, aos interesses dos trabalhadores não correspondem, antagonicamente, interesses

individuais, senão o interesse social. A greve no serviço público não compromete,

diretamente, interesses egoísticos do detentor de capital, mas sim os interesses dos

cidadãos que necessitam da prestação do serviço público. 9. A norma veiculada pelo artigo

37, VII, da Constituição do Brasil reclama regulamentação, a fim de que seja

 adequadamente assegurada a coesão social. 10. A regulamentação do exercício do

direito de greve pelos servidores públicos há de ser peculiar, mesmo porque

"serviços ou atividades essenciais" e "necessidades inadiáveis da coletividade" não

se superpõem a "serviços públicos"; e vice-versa. 11. Daí porque não deve ser

aplicado ao exercício do direito de greve no âmbito da Administração tão-somente o

 disposto na Lei n. 7.783/89. A esta Corte impõe-se traçar os parâmetros atinentes a esse

exercício. 12. O que deve ser regulado, na hipótese dos autos, é a coerência entre o

exercício do direito de greve pelo servidor público e as condições necessárias à coesão e

interdependência social, que a prestação continuada dos serviços públicos assegura. 13. O

argumento de que a Corte estaria então a legislar --- o que se afiguraria inconcebível, por

ferir a independência e harmonia entre os poderes [art. 2o da Constituição do Brasil] e a

separação dos poderes [art. 60, § 4o, III] --- é insubsistente. 14. O Poder Judiciário está

vinculado pelo dever-poder de, no mandado de injunção, formular supletivamente a norma
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regulamentadora de que carece o ordenamento jurídico. 15. No mandado de injunção o

Poder Judiciário não define norma de decisão, mas enuncia o texto normativo que faltava

para, no caso, tornar viável o exercício do direito de greve dos servidores públicos. 16.

Mandado de injunção julgado procedente, para remover o obstáculo decorrente da omissão

legislativa e, supletivamente, tornar viável o exercício do direito consagrado no artigo 37,

V I I ,  d a  C o n s t i t u i ç ã o  d o  B r a s i l .

(MI 712, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007, DJe-206

DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008 EMENT VOL-02339-03 PP-00384).

 

Desse modo, foi acolhida a tese jurídica de possibilidade de exercício do direito de greve

no serviço público, desde que os sindicatos obedeçam a Lei Federal n.º 7.783/1989, a qual regulamenta a greve na

iniciativa privada e é aplicada, analogicamente, aos servidores públicos.

 

Os arts. 3º, 4º e 13 da Lei nº 7.783/89 preceituam que:

 

“Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é

facultada a cessação coletiva do trabalho. Parágrafo único. A entidade patronal

correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação.

Art. 4º Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto,

assembléia geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a

paralisação coletiva da prestação de serviços.”

Art. 13. Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os

trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos

usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação.”

 

Esses dispositivos legais tem por finalidade preparar a sociedade para o movimento

grevista, avisando com a antecedência necessária os usuários do serviço público, da paralisação do serviço público

essencial.

 

Vale ressaltar, ainda, que o art. 14 da Lei nº 7.783/89 preceitua que:
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“Art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na

presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo,

convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.

Parágrafo único. Na vigência de acordo, convenção ou sentença normativa não constitui

abuso do exercício do direito de greve a paralisação que:

I - tenha por objetivo exigir o cumprimento de cláusula ou condição;

II - seja motivada pela superveniência de fato novo ou acontecimento imprevisto que

modifique substancialmente a relação de trabalho”.

 

Com essas considerações, ressalto que o artigo 3º da Lei 7.783/99exige que o movimento

paredista seja antecedido por negociações com a classe patronal, que, evidentemente, deverão encerrar pretensões

lícitas, razoáveis, assim como legítimas.

 

   Nesse sentir, pelos documentos acostados, observo que a greve em análise possivelmente

instalou-se sem o esgotamento das negociações e na pendência de tratativas para resolução administrativa da

 celeuma, pois a comunicação ao Governo do Estado e ao DETRAN/MA ocorreram em 24/05/2019 e o movimento t

 inha previsão de início em 03/06/2019.

 

  a greve contra os Poderes PúblicosQuanto ao perigo de dano, este resta evidenciado, pois

traz consigo certa dose de complexidade, porquanto os seus efeitos nocivos não recaem diretamente na própria

pessoa jurídica da qual o servidor se encontra vinculado, mas atingem toda a coletividade, apresentando-se, sob a

ótica dos que dependem dos serviços, extremamente injusta.

 

    Nessa linha, tendo como parâmetro o Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre

  o Privado, não se pode admitir uma paralisação quase integral do serviço, sobretudo, mostra-se plausível a alegação

de que os serviços prestados pelo DETRAN/MA integram o rol de serviços públicos essenciais, aqui consubstanciado

 na devida prestação das atividades de fiscalização, monitoramento e policiamento de trânsito, sob pena restar

malferido o citado princípio, igualmente ao que trata da continuidade do serviço público.
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Com relação ao pedido de decretação da ilegalidade da greve e seus consectários como

descontos de vencimentos e corte de ponto, tratando-se de matéria de mérito deve ser analisado apenas após a

formação do contraditório.

 

Ante o exposto,entendo que deve ser deferido o pedido de tutela de urgênciapara

  determinar a imediata suspensão da paralisaçãodos Servidores do DETRAN/MA, prevista para iniciar no dia

 03/06/2019ou, caso já iniciada, seja suspenso o movimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, fixando multa

 diária de R$ 10.000,00 (dezmil reais) para o caso de descumprimento da ordem.

 

Citem-seosindicato, na pessoa de seu representante legal, o servidor Francion da Silva

Ferreira, no endereço indicado na inicial, e os demaisservidores indicados na relação anexaID nº 3681944

  preferencialmente por meio eletrônico, por se tratarem de servidores públicos, para, querendo, no prazo de 30 (trinta)

  dias, contestaremo feito e acompanharem os termos do processo. Deixo de determinar a citação por edital, tendo em

vista que não demonstrado o esgotamento da possibilidade de localização dos réus.

 

Publique-se. Cumpra-se.

 

 São Luís, 04 de junho de 2019.

 

 

Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator

1Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao

resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
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2STJ, AgRg na Pet 8140 / MT, Min. Castro Meira, Primeira Seção.

3 

  Art. 6. Compete ao Plenário processar e julgar originariamente:

I - processar e julgar:

As Ações Declaratórias de Nulidade de Greve e as Ações Civis Públicas relacionadas com greve, em âmbito estadual (acrescentada pela Resolução nº

50/12).
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