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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
TRIBUNAL PLENO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

Processo n. 0000247-39.2018.5.14.0000

Classe: DCG
 

 

D E C I S Ã O

 

Trata-se de "Tutela Inibitória com pedido liminar", apesar de ter sido cadastrada pela parte

como dissídio coletivo de greve, proposta pelo SINDCOL - SINDICATO DAS EMPRESAS DE

TRANSPORTES COLETIVOS DO ESTADO DO ACRE, em face do SINDICATO DOS

TRABALHADORES EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS DO ESTADO DO ACRE -

SINTTPAC.

Na petição inicial, o SINDCOL alega que foi notificado pelo SINTTPAC, em 27/11/2018,

sobre a paralisação do transporte coletivo urbano no Município de Rio Branco/AC, prevista para o dia

29/11/2018, das 9h às 11h, em razão do descumprimento pelas empregadoras de cláusulas convencionais.

Aduz, em síntese, que o movimento grevista seria abusivo, por não ter sido realizada

anteriormente a tentativa de autocomposição (art. 3º da Lei n. 7.783/89 e OJ n. 11 da SDC do c. TST);

não informar o percentual de ônibus que circulariam durante a paralisação; não convocar Assembleia

Geral para definição da pauta de revindicações e autorização para a greve; e não foi observado o prazo de

72 (setenta e duas) para comunicação prévia do movimento paredista em atividade essencial.

Pugna pelo deferimento de medida liminar para determinar aos requeridos que se

abstenham de suspender a prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros e, alternativamente,

em caso de paralisação, o imediato retorno ao trabalho, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais) e desconto salarial dos dias parados.

Requer, ainda, a procedência da ação ao final e a condenação do requerido em custas e

honorários advocatícios.

Dá a causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Passo a analisar.
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Nos termos do art. 9º, "caput", da Constituição Federal: "É assegurado o direito de greve,

competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam

por meio dele defender".

Essa previsão constitucional acerca do movimento paredista se encontra regulamentada

pela Lei n. 7.783/89, cujo art. 2º dispõe que "considera-se legítimo o exercício do direito de greve a

suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços a

empregador".

Por outro lado, o exercício do direito de greve pressupõe a observância aos requisitos

legais para a legitimidade do movimento paredista.

Destarte, ressalto que o art. 10, V da Lei n. 7.783/89 prevê o transporte coletivo como

serviço ou atividade essencial para a sociedade.

Outrossim, destaco que o art. 11, "caput", da referida Lei de Greve, estabelece o seguinte:

"Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam

obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade".

O colendo Tribunal Superior do Trabalho, nesse mesmo sentido, editou a Orientação

Jurisprudencial n. 38 da Seção de Dissídios Coletivos, "in verbis":

38. GREVE. SERVIÇOS ESSENCIAIS. GARANTIA DAS NECESSIDADES

INADIÁVEIS DA POPULAÇÃO USUÁRIA. FATOR DETERMINANTE DA

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DO MOVIMENTO. (inserida em 07.12.1998)

É abusiva a greve que se realiza em setores que a lei define como sendo essenciais à

comunidade, se não é assegurado o atendimento básico das necessidades inadiáveis dos

usuários do serviço, na forma prevista na Lei nº 7.783/89.

 

Analisando a petição inicial e os documentos que a acompanham, verifico que houve a

comunicação prévia de movimento grevista no transporte coletivo de passageiros em Rio Branco - AC,

pelo SINTTPAC, a ser realizada amanhã, dia 29/11/2018, das 9h às 11h, conforme ofícios de Id's

e4fe884, 958d52b e 07f93dc.

Contudo, essa comunicação não obedeceu o prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas de

antecedência do início da greve, previsto no art. 13 da Lei n. 7.783/89, porquanto nos aludidos ofícios

constam como data de expedição 27/11/2018, demonstrando assim o lapso de apenas 48 (quarenta e oito)

horas entre a informação do movimento paredista e sua ocorrência, prevista para o dia 29/11/2018.

 

Outrossim, constato que nos expedientes em tela (Id's e4fe884, 958d52b e 07f93dc) o

sindicato obreiro não indica expressamente o percentual de trabalhadores que garantirão a continuidade da

prestação de serviços de transporte coletivo urbano durante a greve, em inobservância ao disposto no art.

11, "caput", da Lei n. 7.783/89, como se infere da seguinte transcrição:

 

"Diante disso, este sindicato vem, no prazo legal, comunicar a Vossa Senhoria, que será

realizada paralisação de advertência no dia 29.11.2018, havendo interrupção de todas
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atividades laborativas dos trabalhadores da operação pelo prazo de 02 (duas) horas neste

dia, iniciando-se as 9h00min e finalizando as 11h00min, mantendo-se o percentual legal".

 

Dessa forma, em juízo preliminar e não exauriente, constato a presença dos requisitos

necessários para o deferimento da pleiteia tutela de urgência, considerando a mencionada plausibilidade

do direito invocado - possível violação aos arts. 11 e 13 da Lei n. 7.783/89, bem como o perigo de dano à

sociedade pela ausência da prestação do serviço essencial de transporte coletivo de passageiros.

Entretanto, é preciso ponderar que o entendimento majoritário deste Tribunal é no sentido

de não ser possível, em sede de liminar, realizar a declaração de abusividade do direito de greve, tendo

em vista que esgotaria a matéria de fundo, sendo competente o Tribunal Pleno para isso.  Nesse passo, em

sede de liminar, não seria possível vetar totalmente a realização da greve, mas sim ajustar os parâmetros

da manutenção mínima do serviço essencial em tela. Obviamente, o sindicato obreiro sabe que a greve, na

circunstância apresentada, possui consequências jurídicas nos contratos de trabalho, mormente se, ao final

do julgamento, for declarada sua abusividade, entretanto, não é possível, na atual fase, vetar a legítima

paralisação em juízo de delibação, apenas devendo ser realizados os ajustes quanto à permanência mínima

diante do serviço essencial.

Em que pese o sindicato obreiro tenha noticiado uma greve apenas das 9h às 11h, não é

possível prever que seja realizada tão somente no referido horário, o que poderá prejudicar a população de

Rio Branco-AC.   Ademais, para que não haja dúvida sobre a necessidade de manter o mínimo de

funcionamento, é de bom tom que se estabeleça de forma clara, em todos os horários possíveis, qual o

percentual mínimo que deverá ser atendido no serviço de transporte público, evitando-se novos pedidos

caso a categoria resolva mudar o horário da greve.

O percentual a ser definido a seguir leva em conta também o contexto pelo qual a greve

está sendo feita, com defeitos e falta de alguns requisitos, e portanto a população de Rio Branco não

poderá ser prejudicada.

Sendo assim, e tendo em vista a possibilidade do noticiado movimento paredista ser

considerado abusivo,  , a tutela de urgência requerida naDEFIRO PARCIALMENTE, de forma liminar

inicial para determinar ao SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE DE

PASSAGEIROS E CARGAS DO ESTADO DO ACRE - SINTTPAC o seguinte:

a) que assegure a efetiva prestação de serviços pelos trabalhadores, em número suficiente

para o regular funcionamento do transporte público urbano de passageiros em Rio Branco - AC, no

percentual mínimo de 90% (noventa por cento) das atividades nos horários de pico (entre às 6h e 8h, das

12 às 14h e das 17h às 20h), e o funcionamento de no mínimo 80% (oitenta por cento) das atividades nos

demais horários;

b) que se abstenha de praticar qualquer ato ou manifestação que possa violar ou

constranger os direitos de outrem (arts. 3º e 6º da Lei n. 7.783/89)

c) que elabore planilha/escala constando informações sobre os ônibus e trabalhadores que

estarão em atividade nos percentuais acima estabelecidos para os horários de pico e normais, e repassem o

respectivo documento a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Rio Branco - AC, para

monitoramento.
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Em caso de desobediência da presente ordem judicial, fixo a multa de R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais) por dia, em caso de descumprimento do percentual mínimo em atividade nos

períodos de pico e normal, como delimitado anteriormente.

Atribuo à presente decisão força de mandado judicial. Intimem-se as partes e oficie-se

ao Ministério Público do Trabalho, com a urgência que o caso requer.

Após, tendo em vista que as partes têm sede na cidade de Rio Branco - AC, com fulcro no

art. 866 da Consolidação das Leis do Trabalho, art. 191 do Regimento Interno deste Regional e ainda com

espeque no art. 653, alínea "b", da CLT, declino da competência e determino que seja expedida Carta de

Ordem ao Fórum Trabalhista de Rio Branco/AC, para distribuição a uma das Vara do Trabalho daquela

capital, para realização de audiência de conciliação.

À Secretaria do Tribunal Pleno para providências.

 

(assinado digitalmente)

Desembargador SHIKOU SADAHIRO

Presidente do TRT da 14ª Região
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