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DECISÃO

 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE N.º 0814983-11.2022.8.15.0000.

RELATOR: Marcos Coelho de Salles, Juiz de Direito convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.

AUTOR: Município de Campina Grande.

PROCURADOR: Aécio de Souza Melo Filho (OAB/PB 17.159-B).

RÉU: SINTAB – Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste da Borborema.

 

. Vistos

O  ajuizou Município de Campina Grande Ação Declaratória de Ilegalidade de
 em face do Greve SINTAB – Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do

 (Id. 16272562). Agreste da Borborema

Afirmou que, no último dia 1º de junho, o Réu deflagrou uma greve geral, decidindo
pela suspensão das atividades de todos os Servidores Públicos Municipais, sem que haja,
segundo suas alegações, reivindicação específica, pondo em risco todos os serviços públicos
de sua competência. 

Defendendo que não há razão para o movimento e que serão prejudicados serviços de
natureza essencial, requereu a concessão de tutela de urgência para que seja decretada
liminarmente a ilegalidade da greve, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, a ser imputada
à pessoa jurídica do sindicado e a seu presidente, e formulou pedido nos mesmos moldes
requeridos a título de tutela de urgência. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00. 

. É o Relatório
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O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 693.456,
decidindo questão a respeito da licitude de descontos dos dias de paralisação no exercício do
direito de greve por servidores públicos, no voto do Excelentíssimo Min. Dias Toffoli,
apontou os seguintes requisitos como de preenchimento obrigatório para a validade da greve:

(1) tentativa de negociação prévia, direta e pacífica;

(2) frustração ou impossibilidade de negociação ou de se estabelecer uma agenda
comum;

(3) deflagração após decisão assemblear;

(4) comunicação aos interessados, no caso, ao ente da Administração Pública a que a
categoria seja vinculada e à população, com antecedência mínima de setenta e duas horas;

(5) adesão ao movimento por meios pacíficos; e

(6) a garantia de que continuarão sendo prestados os serviços indispensáveis ao
atendimento das necessidades dos administrados e à sociedade. 

De acordo com a notícia a respeito da deflagração da greve divulgada no sítio
eletrônico do Sindicato Réu  e trazida a estes autos pela parte autora (Id. 16272563), os1

motivos apresentados para a paralisação foram o transcurso de quatro anos sem a
implementação da data-base, o descumprimento de planos de cargos, carreiras e remunerações
e as péssimas condições de trabalho que estariam sendo enfrentadas pelos Servidores
Municipais. 

Muito embora a notícia não contenha dados mais precisos a respeito do preenchimento
de todos os requisitos de validade do movimento paredista estabelecidos pelo Supremo
Tribunal Federal, a greve foi deflagrada no último dia 1º, a se iniciar, efetivamente, no
próximo dia 6, o que indica o transcurso de prazo superior a setenta e duas horas, e há, em
outras notícias mais antigas divulgadas no mesmo portal, informações sobre a insatisfação do
Sindicato quanto à questão da data-base, não se tratando, portanto, de questão nova,
desconhecida pelo Autor. 

Os elementos colacionados, portanto, não são suficientes para demonstrar, ainda que
perfunctoriamente, que foram desrespeitados os requisitos de preenchimento obrigatórios
reconhecidos pela Corte Suprema no RE n.º 693.456 e que, portanto, há probabilidade do
direito para a pretendida tutela de urgência. 

Considerando, porém, que foi noticiado que a paralisação envolverá todos os
Servidores integrantes dos quadros do Município, não havendo ressalva sequer quanto à
manutenção de percentual mínimo de Servidores em exercício para prestação dos serviços
indispensáveis ao atendimento das necessidades dos administrados e da sociedade, impõe-se a
concessão parcial da tutela de urgência. 

Posto isso, com espeque no art. 300 do Código de Processo Civil e arrimado no
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário n.º 693.456, defiro parcialmente a tutela de urgência tão somente para
determinar que, na greve deflagrada pelo SINTAB – Sindicato dos Trabalhadores
Públicos Municipais do Agreste da Borborema, na assembleia ocorrida no último dia 1º, 
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seja mantida a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades
dos administrados e à sociedade, notadamente dos serviços de saúde, educação, Guarda
Municipal e limpeza urbana, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$

. 50.000,00, a ser suportada pela pessoa jurídica do Sindicato Réu

Dispensada a publicação no Diário da Justiça Eletrônico (art. 5.º, caput, da Lei
 Federal n.º 11.419/2006 ).2

 Expeça-se mandado de citação e intimação com urgência.

 Intime-se o Autor a respeito desta Decisão.

. Cumpra-se

Gabinete no TJPB em João Pessoa, datado e assinado eletronicamente.

 

Marcos Coelho de Salles

Juiz de Direito Convocado

Relator

Disponível em1
<https://sintab.org.br/por-unanimidade-servidores-municipais-de-campina-grande-decidem-entrar-em-greve-geral/>.
Acesso em 3 de junho de 2022. 

Art. 5.º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na2
forma do art. 2.º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 

Num. 16285748 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: MARCOS COELHO DE SALLES - 03/06/2022 15:28:25
https://pje.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060315282476200000016224652
Número do documento: 22060315282476200000016224652


	Decisão | NUM: 16285748 | 03/06/2022 12:55

