
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

PROCESSOS  TRT/SP  Nº  1001567-09.2019.5.02.0000  e
1002087-66.2019.5.02.0000

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE e DISSÍDIO COLETIVO JURÍDICO

SUSCITANTES:  1)  COMPANHIA  DO  METROPOLITANO  DE  SÃO  PAULO  -
METRÔ;  2)  SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  EM  EMPRESAS  DE
TRANSPORTES  METROVIÁRIOS  E  EM  EMPRESAS  OPERADORAS  DE
VEÍCULOS LEVES SOBRE TRILHOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

SUSCITADOS:  1)  SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE
TRANSPORTES  METROVIÁRIOS  E  EM  EMPRESAS  OPERADORAS  DE
VEÍCULOS  LEVES  SOBRE  TRILHOS  NO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO;  2)
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ

DESEMBARGADOR RELATOR: DANIEL DE PAULA GUIMARÃES

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/06/2019 e 26/07/2019

EMENTA

Dissídios  Coletivos  de  greve  e  jurídico.
Paralisação  contra  Projeto  de  Emenda
Constitucional  ou  de  Lei  que  modifica  direitos
trabalhistas  e/ou  previdenciários.  Defesa  de
direitos  e  interesses  pelos  trabalhadores.
Descumprimento  de  decisão  liminar  pelo
empregador  que  se  recusa  a  negociar  e  ser
diligente para  garantir  a  prestação dos serviços
indispensáveis ao atendimento das necessidades
inadiáveis da comunidade. Conduta antissindical
praticada  pela  empresa  com  o  propósito  de
impedir  o  livre  exercício  do  direito  de  greve.
Aplicação  de  multas.  Nulidade  de  dispensas
realizadas  em  retaliação  pela  adesão  dos
empregados ao movimento grevista.
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I.  A  greve  constitui  direito  constitucional  dos
trabalhadores.  A  paralisação  operária  contra  um
Projeto  de  Emenda  Constitucional  ou  de  Lei  que
modifique  sensivelmente  direitos  trabalhistas  e/ou
previdenciários  não  pode  ser  compreendida  como
uma  manifestação  puramente  política,  tampouco
político-partidária,  mas  de  inequívoca  defesa  de
direitos e interesses da classe trabalhadora, protegida
pelo disposto no art. 9º da Constituição Federal, não
podendo ser considerada abusiva.

II. O artigo 11, caput, da Lei nº 7.783/1989 determina
que  nos  serviços  essenciais  os  sindicatos,
empregadores  e  trabalhadores  são  obrigados,  de
comum  acordo,  a  garantir,  durante  a  greve,  a
prestação  dos  serviços  indispensáveis  ao
atendimento  das  necessidades  inadiáveis  da
comunidade. Diante disso,  não pode ser admitida a
conduta recalcitrante do empregador que se recusa
negociar os termos para a garantia do cumprimento
dessa disposição legal  e,  ainda,  não acata  decisão
liminar, impõe-se, por consequência, a aplicação de
multa.

III. A atuação do empregador no sentido de impedir o
livre  exercício  do  direito  de  greve  por  seus
empregados,  inclusive  com  a  prática  de  dispensas
arbitrárias  manifestamente  ilegais  durante  o
movimento  paredista  ou  em  retaliação,  configura  a
prática de conduta antissindical  e exige a aplicação
de  multa,  a  declaração  da  nulidade  dos  atos
rescisórios  e  determinação  da  reintegração  dos
trabalhadores.

RELATÓRIO

Processo nº 1001567-09.2019.5.02.0000:

A  COMPANHIA  DO  METROPOLITANO  DE  SÃO
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PAULO -  METRÔ ajuíza Tutela Cautelar Antecedente em face do SINDICATO

DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIÁRIOS

E EM EMPRESAS OPERADORAS DE VEÍCULOS LEVES SOBRE TRILHOS NO

ESTADO DE SÃO PAULO.

Relata  a  empresa  requerente  que  é  a  responsável

pela prestação de serviço público essencial de transporte metroviário na cidade

de São Paulo;  que foi  surpreendida pela deliberação em assembleia realizada

pelo  sindicato  requerido  no  dia  06/06/2019  da  participação  da  categoria

profissional no "Dia de Mobilização Nacional contra a Reforma da Previdência",

com paralisação dos trabalhadores no dia 14/06/2019; que as suas atividades são

claramente essenciais,  nos termos do art.  10,  V,  da Lei  nº  7.783/1989,  sendo

notória  a  importância  não  apenas  do  transporte  de  4  (quatro)  milhões  de

passageiros,  mas  também  dos  desdobramentos  no  cotidiano  da  cidade  que

resultariam do movimento paredista.

Diante disso,  alega estarem presentes os requisitos

do perigo de dano e da probabilidade do direito. Ao final, postula a concessão de

tutela de urgência nos seguintes termos:

"1 - 100% (cem por cento) dos serviços no horário de
pico (6h00 às 9h00 - 16h00 às 19h00), assim como
80%  (oitenta  por  cento)  nos  demais  horários.
Conforme  dito  anteriormente,  imperiosa  a
manutenção dos percentuais indicados, considerando
que outras  categorias  ligadas  ao  transporte  público
(ônibus  e  trens),  também  deverão  ser  alvo  de
paralisação com a mesma motivação política.

2  -  Comparecimento  de  um  Oficial  de  Justiça  em
horário  a  ser  designado  ao  longo  do  período  de
paralisação  no  CCO  -  Centro  de  Controle  de
Operações,  sito  na  Rua Vergueiro,  1200,  Paraíso -
São Paulo, preferencialmente no horário de pico, para
certificar  e  quantificar  o  desenvolvimento  das
atividades de transporte do Metrô.

3  -  Em  caso  de  descumprimento  dos  termos  da
Liminar  a ser  deferida,  aplicação da pena de multa
diária  imposta  ao  Sindicato,  no  valor  de  R$
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500.000,00 (quinhentos mil reais).

4 - Requer-se ainda, a execução imediata da multa na
hipótese  de  descumprimento,  tudo  sob  pena  de
responsabilização  cível  e  criminal  dos  responsáveis
pela eventual não observância da ordem judicial e dos
prejuízos causados, julgando-se ao final procedente a
presente  ação  cautelar  inominada,  sem prejuízo  do
pagamento dos danos materiais e morais decorrentes
da greve." (fls. 08).

Atribuiu  à  causa  o  valor  de  R$ 10.000,00  (dez  mil
reais).

Juntou  estatuto  social  (fls.  10/19),  procuração  e

substabelecimento (fls. 20/22), ofício do sindicato requerido comunicando o que

fora deliberado no dia 06/06/2019 e a deflagração da greve pelo período de 24

(vinte e quatro) horas a partir da zero hora do dia 14/06/2019 (fls. 23), publicações

constantes da rede mundial de computadores acerca da referida paralisação (fls.

24/29),  decisões  anteriores  proferidas  por  membros  deste  Tribunal  em casos

similares (fls. 30/36).

Proferi decisão em que deferi parcialmente a tutela

de urgência requerida e determinei que "seja mantido durante o dia 14/06/2019 o

funcionamento de, no mínimo 80% (oitenta por cento) dos serviços de transporte

metroviário ordinariamente prestados pela empresa requerente durante o horário

de pico, das 06h às 09h, e das 16h às 19h, e de, no mínimo 60% (sessenta por

cento) nos demais horários, sob pena de multa diária de R$ 200.000,00 (duzentos

mil reais)." (grifei - fls. 37/39).

A  empresa  requerente  apresentou  pedido  de

reconsideração da decisão liminar às fls. 59/63, para que fosse elevado a 100%

(cem  por  cento)  o  quantitativo  de  trabalhadores,  sob  pena  de  multa  de  R$

1.000.000,00 (um milhão de reais), ou estabelecidos 100% (cem por cento) nos

horários de pico e 80% (oitenta por cento) nos demais horários, com penalidade

de  R$  500.000,00  (quinhentos  mil  reais)  para  o  caso  de  descumprimento.  O

argumento utilizado foi a existência de um documento novo, qual seja: decisão

liminar  prolatada  em  Tutela  Cautelar  Antecedente  ajuizada  pela  Companhia
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Paulista  dos  Transportes  Metropolitanos  -  CPTM  em  face  dos  sindicatos

profissionais, onde a Exma. Desembargadora Relatora determinou a manutenção

de um contingente  de 100% (cem por  cento)  dos trabalhadores,  sob pena de

multa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Foi realizada audiência de tentativa de conciliação no

dia  12/06/2019,  tendo o  Exmo.  Desembargador Instrutor  formulado a  seguinte

proposta conciliatória às partes:

"1  -  Que  as  partes  possam  garantir  o  pleno
atendimento da população nos serviços de transporte
público  metroviário,  cujas  atividades  são
consideradas essenciais nos termos da Lei de Greve,
principalmente  nos  chamados  "horários  de  pico",  a
saber, das 5h às 9h e das 17h às 20h;

2 -  Que as partes encontrem formas de garantir  os
serviços essenciais à população, mas que o direito de
greve  seja  assegurado  aos  trabalhadores,  com  o
funcionamento em regime parcial nos demais horários
do  dia,  com  contingente  humano  que  as  partes
mesmas possam definir diretamente entre elas;

3  -  Que  as  partes  possam  se  acautelar,
documentalmente, suas iniciativas e ações, de modo
que  possam  ser  prevenidas  suas  respectivas
responsabilidades."

Sobre  a  referida  sugestão  de  acordo,  informou  o

sindicato requerido que faria assembleia com os trabalhadores no dia 13/06/2019,

comprometendo-se  a  colocar  a  proposta  para  apreciação  da  categoria

profissional. Do outro lado, a empresa requerente registrou peremptoriamente a

sua  discordância  com  a  proposta,  independente  da  decisão  assemblear  (fls.

71/73).

Na  sequência,  foi  indeferido  o  pedido  de

reconsideração apresentado pela empresa requerente e, devido aos elementos

presentes  no  feito,  determinado  o  aditamento  do  mandado  de  constatação
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expedido às fls.  48/49 "para que os  oficiais  de justiça  também diligenciem no

sentido de aferir as medidas adotadas pela COMPANHIA DO METROPOLITANO

DE  SÃO  PAULO  -  METRÔ,  com  o  propósito  de  garantir  a  manutenção  dos

serviços no patamar mínimo estabelecido na decisão liminar de fls. 37/39" (grifei -

fls. 74/76).

A  empresa  requerente  trouxe  manifestação

informando os procedimentos adotados para a garantia do serviço de transporte

metroviário  e  alegou  que  o  sindicato  requerido  descumpriu  a  decisão  liminar,

requerendo a aplicação da multa estipulada e sua imediata execução (fls. 92/101).

Colacionou  comunicação  interna  aos  seus

empregados acerca da decisão liminar proferida (fls.  102/104) e publicação de

mensagem da diretoria no informativo "MetrôClick" a respeito do caráter político

da  greve  e  da  discordância  da  empresa  com  a  paralisação,  estimulando  os

trabalhadores a  votarem contra  a  paralisação na  assembleia  de 06/06/2019 e

noticiando que procederia aos descontos do período não trabalhado (incluindo o

DSR), além da tomada de medidas administrativas cabíveis (fls. 105/106).

Em  cumprimento  ao  mandado  de  constatação

expedido, o oficial de justiça apresentou o respectivo auto de constatação sobre

as  atividades  de  transporte  metroviário  desenvolvidas  no  dia  14/06/2019,

sobretudo  nos  horários  de  pico,  acompanhado  de  documento  elaborado  pela

empresa requerente intitulado "balanço greve" (fls. 107/119).

O sindicato requerido encartou procuração (fls. 123),

ata de posse da diretoria eleita (fls. 147/152), estatuto social (fls. 153/179), ata da

assembleia  geral  extraordinária  realizada  em  06/06/2019  (fls.  180/181),  ofício

encaminhado  à  empresa  requerente  no  dia  07/06/2019  comunicando  a

deflagração de greve no dia 14/06/2019 (fls. 182), publicação em jornal do dia

10/07/2019 de "aviso à população" da paralisação do metrô (fls. 183), edital de

convocação para a assembleia de 06/06/2019 publicado no jornal O Estado de S.

Paulo  de  04/06/2019  (fls.  184),  publicação  do  edital  de  convocação  para  a

assembleia do dia 13/06/2019 (fls. 189).
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Contestação  apresentada  pelo  sindicato  requerido,

onde arguiu preliminar de inépcia da petição inicial pela impossibilidade jurídica do

pedido  e,  no  mérito,  apontou  a  não  configuração  de  atividade  inadiável;  a

presença de legalidade e justo motivo para a greve realizada; a inexistência da

probabilidade do direito e do risco de prejuízo irreparável para o deferimento da

tutela de urgência; e a inexigibilidade da multa. Ao final, requereu a extinção do

feito, sem resolução do mérito, e, caso superada a preliminar, a decretação da

improcedência dos pedidos formulados pela empresa requerente (fls. 124/146).

Foi proferido despacho de indeferimento de aplicação

da multa arbitrada na decisão liminar e sua consequente execução imediata (fls.

200).

A  empresa  requerente  apresentou  réplica  com

impugnação ao teor da defesa carreada pelo sindicato requerido e com renovação

do seu pleito exordial (fls. 216/224).

A  empresa  requerente,  nos  termos  do  art.  308  do

CPC, ofertou aditamento à petição inicial (fls. 225/238), formulando seu pedido

principal com o seguinte conteúdo:

"(...) que seja decretada a abusividade/ilegalidade
do movimento  grevista  realizada em 14.06.2019,
haja vista que não foram observados os percentuais
mínimos  determinados  pelo  E.  TRT/SP,  conforme
comprovado pelo auto de constatação.

Em  consequência,  decorrido  o  prazo  para  defesa,
com  ou  sem  esta,  deverá  ser  acolhido  o  pedido
principal, para:

a)  Tornar  definitiva  a  multa  de  R$  200.000,00
(duzentos mil reais) fixada na liminar concedida, pelo
DESCUMPRIMENTO  da  decisão  judicial  de  se
manter os serviços de transporte metroviário em 80%
nos horários de pico e em 60% nos demais horários.

b)  Autorizar  a  pronta  execução  da  multa  então
arbitrada quando da concessão da liminar, concedida
em  caráter  antecedente  no  valor  de  R$200.000,00
(duzentos mil reais) por dia de paralisação.
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c) Condenar o réu ao pagamento de indenização não
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em
virtude  do  dano  causado  à  sua  imagem  do
requerente,  bem  como,  indenização  de  R$
6.000.000,00 (seis milhões de reais) decorrentes da
perda  de  arrecadação  tarifária  em  decorrência  da
paralisação  política  e  indevida  dos  serviços  de
transporte  metroviário  realizada  no  dia  14/06/2017,
causando prejuízos e transtornos à toda a população
de São Paulo, privada dos referidos serviços, além da
sucumbência de estilo."  (destaques no original  -  fls.
238).

Diante  do  conteúdo  dos  pedidos  formulados  no

aditamento à exordial, foi proferido despacho determinando a conversão da Tutela

Cautelar Antecedente em Dissídio Coletivo de Greve, fixando-se o valor da causa

em R$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais), conforme se vê de fls.

248.

O sindicato suscitado apresentou contestação em que

arguiu o não conhecimento do aditamento à inicial, além da inadequação da via

eleita  para as  pretensões reparatórias,  e,  no mérito,  sustentou a  ausência  de

configuração de atividade essencial e serviços inadiáveis; a não abusividade do

movimento  paredista;  a  inexistência  de  dano  moral  à  imagem  da  empresa

suscitante,  tampouco  de  prejuízo  de  arrecadação  passível  de  reparação  pelo

sindicato  profissional;  e  a  prática  de  conduta  antissindical  patronal.  Ao  final,

requereu  a  gratuidade  de  justiça  e  a  isenção  do  pagamento  de  honorários

advocatícios,  além da  improcedência  dos  pedidos  da  empresa  suscitante  (fls.

254/292).

Anexou declaração de pobreza (fls. 293), procuração

(fls. 294), certidão de registro sindical (fls. 295/296), ata de posse da diretoria (fls.

300/305),  estatuto  social  (fls.  306/330),  manifestação  da  diretoria  da  empresa

suscitante sobre a possível greve (fls. 333), ata da assembleia geral extraordinária

realizada em 06/06/2019 (fls. 334/335), publicação do edital de convocação para a

assembleia  do  dia  13/06/2019  (fls.  336/338),  ofício  encaminhado  à  empresa

requerente  no  dia  07/06/2019  comunicando  a  deflagração  de  greve  no  dia
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14/06/2019  (fls.  339),  publicação  em  jornal  do  dia  10/07/2019  de  "aviso  à

população" da paralisação do metrô (fls. 340/341), ata da assembleia realizada

em 13/06/2019  (fls.  349/350),  publicação do  resumo do balanço  financeiro  do

exercício  de  2018  (fls.  351/352),  listagem  de  trabalhadores  dispensados  que

participaram da greve (fls. 353/355), cópia de peças do dissídio coletivo ajuizado

pelo sindicato profissional com o propósito de reverter as rescisões dos contratos

de trabalho de empregados que aderiram ao movimento grevista (Processo nº

1002087-66.2019.5.02.0000 - fls. 356/446).

O Ministério Público do Trabalho apresentou parecer,

opinando pela procedência parcial do feito, somente para os fins de se ratificar a

decisão cautelar, pugnando, ainda, pela aplicação da garantia prevista no PN 36

da SDC deste E. Tribunal, assim como pela vedação de descontos em face da

ausência  ao  trabalho  no  dia  da  paralisação,  uma  vez  que  não  configurada  a

abusividade no exercício do direito de greve (fls. 451/454).

É o relatório dos autos do processo em epígrafe.

Processo nº 1002087-66.2019.5.02.0000:

O  SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  EM

EMPRESAS  DE  TRANSPORTES  METROVIÁRIOS  E  EM  EMPRESAS

OPERADORAS DE VEÍCULOS LEVES SOBRE TRILHOS NO ESTADO DE SÃO

PAULO ajuíza Dissídio Coletivo de Natureza Jurídica em face da COMPANHIA

DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.

Alega o suscitante que o presente dissídio coletivo se

refere à conduta antissindical gravíssima e discriminatória adotada pela empresa

suscitada, caracterizada pela dispensa de dezenas de empregados a partir  da

adesão da categoria profissional ao movimento nacional de paralisação contra a

"Reforma da Previdência", realizado em 14 de junho de 2019, conforme decisão

tomada em assembleia dos trabalhadores; que os atos rescisórios se deram em

retaliação ao movimento paredista e atenderam às declarações realizadas pelo
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Governador  do  Estado  de  São  Paulo;  que  houve  o  objetivo  de  marcar  uma

posição  política  àquela  época,  a  qual  teve  como  consequência  a  demissão

imotivada,  arbitrária  e  discriminatória  de  dezenas  de  empregados;  que  foram

dispensados trabalhadores com um perfil específico, qual seja: mais de 30 (trinta)

anos de vínculo empregatício com o Metrô, no mesmo momento em que vários

outros  empregados aguardavam a  implementação  de  um Plano  de  Demissão

Voluntária; que a cláusula 26ª da norma coletiva confere o direito ao manejo de

recurso administrativo, o que exige a motivação do ato administrativo demissional,

sob pena de nulidade; que esse aspecto norteou a desnecessidade de aplicação

da garantia  prevista  no PN nº  36 da SDC/TRT da 2ª  Região,  por  ocasião do

julgamento do Dissídio Coletivo de Greve nº 1001068-25.2019.5.02.0000; e que

também  ocorreu  violação  das  cláusulas  38ª,  39ª  e  40ª,  uma  vez  que  foram

dispensados empregados em período pré-aposentadoria, acidentados e doentes.

Reafirma e salienta que essas rescisões de contratos

de  trabalho  representam  evidente  conduta  antissindical  diante  da  paralisação

contra  a  "Reforma  da  Previdência",  realizada  em  14  de  junho  de  2019,  em

atendimento ao posicionamento do Governador do Estado de São Paulo, bem

como expõe que não há restrições ao objeto da greve; que a adesão a movimento

paredista não constitui falta grave do trabalhador; que houve o regular exercício

de um direito constitucional, sem qualquer abuso e transgressão por parte dos

empregados;  que  as  dispensas  realizadas  carecem  de  motivação;  e  que  a

efetivação  de  desconto  salarial  pela  greve,  atribuindo-lhe  a  pecha  de  falta

injustificada, configura outra conduta antissindical.

Pleiteia, ainda, a concessão de tutela de urgência, a

fim  de  que  se  determine  a  suspensão  dos  atos  demissionais  e  a  imediata

reintegração  dos  trabalhadores  ao  emprego,  sustentando  a  presença  dos

requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora.

Ao final, postula o seguinte:

"- em sede de tutela antecipada:
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a)  O  deferimento  do  pedido  de  tutela  de  urgência
antecipada,  independentemente  da  oitiva  da  parte
contrária, para o efeito de determinar à Suscitada a
cessação imediata das demissões que vem sendo
impostas  de  forma  arbitrária,  ilegal,  imotivada,
caracterizadas  como  conduta  antissindical
gravíssima, bem como, seja determinada a imediata
suspensão  dos  efeitos  das  demissões  imotivadas,
arbitrárias  e  ilegais  impostas  aos  trabalhadores
metroviários, a partir de 14 de junho de 2019, com a
imediata  reintegração  desses  trabalhadores  ao
emprego,  na  respectiva  função/cargo  público
anteriormente  ocupado,  nas  condições  então
estabelecidas, no mesmo posto e escala de trabalho,
assegurando-lhe os respectivos vencimentos e todas
as  demais  vantagens,  especialmente  os  valores
correspondentes  ao  período  de  afastamento,
juntamente  com 13º  salário,  férias  com acréscimos
legais, reinclusão no plano de assistência à saúde e
METRUS e demais consectários legais, ressalvando-
se sempre a isonomia salarial;

- no mérito:

b)  seja  confirmada  a  antecipação  da  tutela,
declarando  a  nulidade  demissão  coletiva
imotivada,  discriminatória,  arbitrária,  desprovida
de prévia negociação sindical levada a efeito pela
Companhia do Metropolitano de São Paulo -  Metrô,
em face dos trabalhadores metroviários, a partir de 14
de  junho  de  2019  (conforme  relação  anexa),  em
virtude  de  seu  caráter  antissindical,  bem  como,
confrontando as determinações constitucionais, legais
e  normativas,  na  forma  já  exposta  para,
consequentemente,  condenar  a  Suscitada,  na
obrigação  de  fazer,  no  sentido  de  reintegrar  os
trabalhadores  imotivadamente  demitidos  ao
cargo/função  (considerando  o  salário  e  gratificação
por  tempo  de  serviço  vigente  como  se  na  ativa
estivesse),  nas  condições  então  estabelecidas,  no
mesmo posto e escala de trabalho, com pagamento
de  todas  as  verbas  salariais  do  período  em que  o
Suscitante ficou injustamente afastado do serviço até
a  sua  efetiva  reintegração,  acrescido  de  juros  e
correção  monetária,  bem  como  o  depósito  das
parcelas  do  FGTS  e  recolhimento  para  o  INSS,
contagem  do  tempo  como  efetivo  exercício,
pagamento  de  valores  referentes  a  férias  com
acréscimos  legais,  13º  salários,  pagamento  de
Participação  nos  Resultados  -  PR,  Gratificação  por
Tempo de Serviço, Vale Alimentação, Vale Refeição,
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inclusão no plano de assistência à saúde e reembolso
de valores deste plano durante o afastamento, bem
como  a  efetuar  as  contribuições  ao  plano  de
previdência privado - METRUS, ficando ressalvada a
isonomia  salarial,  com  todas  as  vantagens  do
cargo/função,  como  se  na  ativa  estivesse  (verbas
vencidas e vincendas);

c) seja declarada a nulidade dos descontos realizados
de salário e DSR realizados em virtude da adesão à
paralisação nacional contra a reforma da previdência,
em  14  de  junho  de  2019,  com  a  condenação  da
suscitada  a  proceder  ao  ressarcimento  dos  valores
aos trabalhadores que sofreram os descontos, com as
devidas correções e atualizações;

d)  seja  condenada,  a  Suscitada,  ao  pagamento  de
juros,  custas,  atualizações  monetárias  e  honorários
assistenciais." (fls. 38/39).

Atribuiu  à  causa  o  valor  de  R$  1.000,00  (um  mil
reais).

Juntou  aos  autos  os  seguintes  documentos:

Procuração  à  fl.  40,  outorgada  pelos  Coordenadores  Alex  Adriano  Alcazar

Fernandes,  Raimundo  Borges  Cordeiro  de  Almeida  Filho  e  Wagner  Fajardo

Pereira,  em 06/03/2017;  Ata  de Posse da Diretoria  às fls.  41/46 (mandato de

6/11/2016 a 5/11/2019); Estatuto Social às fls. 47/71; Edital de Convocação às fls.

72/74 (Jornal  'O Estado de São Paulo',  de 4/06/2019 - Economia B9);  Ata de

Assembleia  realizada  em 6/06/2019  às  fls.  75/76;  Ofício  nº  38/2019  à  fl.  77,

comunicando  o  Metrô  da  deliberação  da  assembleia  pela  deflagração  de

movimento  grevista  pelo  período  de  24  horas  a  partir  da  zero  hora  do  dia

14/06/2019; Panfleto às fls.  78/79;  Aviso à População à fl.  80; Carta Aberta à

População  às  fls.  81/82;  Divulgação  à  fl.  83;  Edital  de  Convocação  para  a

Assembleia no dia 13/06/2019 às fls. 84/85 (11/06/2019 - Economia/B5); Ata de

Assembleia realizada no dia 13/06/2019 às fls. 86/87; PDV às fls. 88/99; Notícia

no  Estadão  -  Publicidade  às  fls.  100/102;  Sentença  Normativa  -  DCG

1001068-25.2019.5.02.0000 às fls. 103/228; Aviso à População à fl. 229 (Jornal

"O Estado de São Paulo", de 10/06/2019 - Economia B5); e Ofício nº 045/2019 ao

Metrô às fls. 230/253, requerendo a reconsideração das demissões; Documentos
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dos funcionários demitidos às fls. 254/619.

Despacho proferido pelo Exmo. Desembargador Vice-

Presidente Judicial designando audiência de instrução e conciliação para o dia

08/08/2019,  oportunidade em que o suscitante  deverá juntar  cópia  do registro

sindical (fls. 620/622).

O suscitante providenciou a colação do seu registro

sindical (fls. 627/632).

A  empresa  suscitada  ofertou  contestação,  na  qual

esclareceu, inicialmente, que todos os 39 (trinta e nove) empregados nominados

na  exordial  valeram-se  do  recurso  administrativo  previsto  na  cláusula  26ª  da

norma coletiva; que 04 (quatro) deles tiveram seus apelos deferidos e retornaram

ao trabalho; que 02 (dois) não anotavam o horário de trabalho; que apenas 16

(dezesseis) não laboraram no dia 14/06/2019; e que 17 (dezessete) se ativaram

normalmente no citado dia, com exceção de 03 (três) dispensados que estavam

de licença médica. Por isso, aduz que a demanda restringe-se à dispensa de 35

(trinta  e  cinco)  empregados,  ou de somente 16 (dezesseis)  trabalhadores que

"faltaram no dia  da greve".  Nesse sentido,  declina contar  com 8.906 (oito  mil

novecentos  e  seis)  empregados  em 31/07/2019  e,  assim,  alcançar  a  lide  um

universo  de  0,39%  ou  0,18%  do  contingente  de  trabalhadores,  o  que  afasta

qualquer tese de "dispensa em massa".

Em  sede  preliminar,  suscita  a  inadequação  da  via

processual  eleita,  a  ausência  de  necessidade  de  negociação  prévia  para  as

dispensas realizadas e a ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, nega que as

declarações  do  Governador  do  Estado  de  São  Paulo  tenham  motivado  as

rescisões  contratuais;  que já  vinha realizando dispensas antes  da greve e  da

criação  de  um PDV;  que  os  seus  empregados não  contam com estabilidade,

tampouco  exige-se  motivação  para  o  ato  demissional,  situação  específica

aplicada pelo STF aos trabalhadores dos Correios; que foi observada a cláusula

26ª  da  norma  coletiva;  que  a  greve  realizada  no  dia  14/06/2019  está  sendo

debatida no Processo nº 1001567-09.2019.5.02.0000, não tendo havido respeito
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da  categoria  profissional  aos  percentuais  mínimos  de  funcionamento  ali

estabelecidos; que a estabilidade preconizada no PN nº 36 da SDC/TRT da 2ª

Região  não  foi  aplicada  no  Dissídio  Coletivo  de  Greve  nº

1001068-25.2019.5.02.0000; que não violou qualquer dispositivo legal ou norma

internacional, garantindo o exercício do direito de greve pelos trabalhadores; que

o  art.  477-A  não  impõe  a  negociação  prévia  para  as  dispensas,  sejam  elas

individuais,  plúrimas  ou  coletivas;  que  inexistiu  qualquer  arbitrariedade  e

discriminação nas demissões efetuadas; que o assunto pertinente ao desconto do

dia  de  paralisação  deve  ser  resolvido  no  Processo  nº

1001567-09.2019.5.02.0000;  que  não  estão  presentes  os  requisitos  para  a

concessão da tutela de urgência; que é indevida a gratuidade de justiça requerida;

que faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios; e que a incidência de

correção monetária deve observar a Súmula nº 381 do TST.

A empresa suscitada colacionou estatuto social  (fls.

696/705),  procuração  e  substabelecimento  (fls.  706/708),  jurisprudência  (fls.

709/721), controles de ponto (fls. 722/758), relação dos empregados com mais de

30 (trinta) anos de vínculo empregatício (fls. 759/799), comunicado da admissão

de novos empregados e respectiva relação (fls. 802/807), regulamento do PDV

(fls. 808/812), relação dos inscritos no PDV (fls. 813/846), e jurisprudência (fls.

847/976).

Realizada  a  audiência  designada,  foram  prestados

esclarecimentos  pelas  partes  e  determinada  a  juntada  de  documentação

complementar pela empresa suscitada (fls. 977/980).

A empresa suscitada carreou aos autos as fichas de

registro  dos  118  (cento  e  dezoito)  empregados  admitidos  (fls.  990/1225),  as

decisões proferidas nos recursos administrativos dos trabalhadores dispensados

(fls.  1226/1264),  e  a  imagem  dos  prontuários  médicos  de  dois  empregados

demitidos entregues fisicamente em secretaria (fls. 1266/1267).

O  Exmo.  Desembargador  Vice-Presidente  Judicial

determinou a juntada dos prontuários médicos aos autos eletrônicos, podendo-se
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atribuir-lhes segredo de justiça (fls. 1268), o que foi cumprido às fls. 1738/2065.

O suscitante  apresentou  réplica  em que  refutou  as

preliminares arguidas e reiterou os seus pedidos (fls. 1271/1304), além de juntar

uma  lista  para  demissões  com  apontamento  sobre  participações  em  greves,

elaborada pela empresa suscitada (fls. 1305/1307), além de outros documentos

novos (fls. 1308/1730).

As  partes  manifestaram-se  sobre  os  documentos

complementares e novos trazidos pelos adversos (fls. 2090/2091 e 2108/2134).

O  Exmo.  Desembargador  Vice-Presidente  Judicial

prolatou decisão de encerramento da instrução processual (fls. 2161/2165).

O Ministério Público do Trabalho apresentou parecer,

opinando  pela  rejeição  das  preliminares  e,  no  mérito,  pela  procedência  das

reivindicações (fls. 2186/2190).

Diante da conexão e da prevenção estabelecidas pelo

Dissídio  Coletivo  de  Greve  nº  1001567-09.2019.5.02.0000,  ajuizado

anteriormente, foi determinada a redistribuição do feito à Cadeira 09 à Cadeira 09

da SDC (fls. 2193/2194).

É o relatório dos autos do processo em epígrafe.

VOTO

PRELIMINARES

Inépcia da petição inicial - Impossibilidade jurídica do pedido

O sindicato suscitado argui preliminar de inépcia da

petição inicial decorrente da impossibilidade jurídica do pedido.

Aduz,  em  síntese,  que  o  pleito  formulado  pela

empresa suscitante ofende o direito constitucional de greve (art.  9º da CF/88),
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bem como transgride o disposto no art. 11 da Lei de Greve (Lei nº 7.783/1989),

uma vez que sua pretensão é de manutenção integral dos serviços de transporte

metroviário  na cidade de São Paulo  no dia  14/06/2019,  data  marcada para a

paralisação aprovada pelos trabalhadores.

Razão  não  lhe  assiste  por  dois  fatores,  sendo  um

deles  no  campo  formal  e  processual,  enquanto  o  outro  repousa  no  aspecto

material.

O primeiro, de cunho formal e processual, decorre do

simples fato de que a possibilidade jurídica do pedido não constitui mais uma das

condições da ação desde o advento do CPC de 2015 (início de vigência no dia

18/03/2016, conforme decisão proferida pelo CNJ nos autos de Ato Normativo nº

0000529-87.2016.5.02.00.0000), restando apenas a exigência de legitimidade e

de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do atual CPC.

Destaque-se  que  a  redação  da  norma legal  similar

existente  no  CPC de  1973,  vigente  até  17/03/2016,  apresenta  a  possibilidade

jurídica como uma das condições da ação (art. 267, VI, do CPC de 1973), mas

isso não mais subsiste.

O segundo, que se encontra na esfera material, tem

origem na necessidade de que o Juízo,  frente a um suposto pleito ilegal  e/ou

abusivo,  indefira-o  ou  modere  o  seu  alcance,  a  fim  de  que  se  entregue  a

adequada  prestação  jurisdicional,  sobretudo  quando  a  hipótese  representa

matéria de interesse público, eis que se trata de paralisação em serviço essencial

(art.  10, V, da Lei nº 7.783/1989), com premente obrigação dos envolvidos em

"garantir,  durante  a  greve,  a  prestação  dos  serviços  indispensáveis  ao

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade", nos termos do art. 11,

caput, da Lei de Greve.

Ademais, no presente caso, o pedido de manutenção

de 100% (cem por cento) dos serviços metroviários restringiu-se ao horário de

pico (fls. 08), não sendo fidedigna a tese do sindicato suscitado, ao menos pelo

que está posto na exordial, de que a empresa suscitante objetive a vedação total
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do exercício do direito de greve por seus empregados.

Por fim, registre-se que a petição inicial apresentada

pela  empresa suscitante  atende  todos  os requisitos  do art.  319 do CPC,  não

havendo falar-se de sua inépcia.

Rejeito a preliminar.

Não conhecimento do aditamento à exordial

O  sindicato  suscitado  defende  que  o  aditamento  à

exordial trazido pela empresa suscitante não deve ser conhecido.

Sustenta que houve inovação tanto da causa de pedir,

quanto  dos  pedidos;  que  a  tutela  cautelar  antecedente  se  limita  a  apresentar

causa de pedir fundada na caracterização de atividade essencial, sem indicação

da pretensão principal; que o aditamento previsto no art. 303 do CPC está restrito

ao  aprofundamento  vertical  do  processo  por  meio  da  complementação  da

argumentação, juntada de novos documentos e confirmação do pedido de tutela

final; que a inclusão de discussão em torno do caráter supostamente político da

greve, formulação de pretensão de declaração de sua abusividade e de pleito de

reparação  por  danos  à  imagem  e  prejuízos  de  arrecadação,  representam

inovação horizontal da demanda, o que não pode ser tolerado.

Ao exame:

Toda a exposição elaborada pelo sindicato suscitado

desconsidera elemento extremamente relevante do aditamento à petição inicial

com formulação de pedido principal (fls. 225/238), qual seja: a empresa suscitante

ingressou com tutela cautelar antecedente (art. 305 e seguintes do CPC) e aditou

a exordial com base no disposto pelo art. 308, caput, do CPC, formulando seu

pedido  principal  conforme  ali  previsto  e  sem  adstrição  da  causa  de  pedir

constante  da peça vestibular,  conforme expressamente autorizado  no  §  2º  do
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referido art. 308 do CPC:

"Art.  308.  Efetivada  a  tutela  cautelar,  o  pedido
principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de
30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos
mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela
cautelar, não dependendo do adiantamento de novas
custas processuais.

(...)

§ 2º A causa de pedir poderá ser aditada no momento
de formulação do pedido principal." (grifei).

Portanto,  não  há  qualquer  obstáculo  à  inclusão  na

demanda  de  controvérsia  envolvendo  a  motivação  política  da  paralisação,

tampouco aos pedidos apresentados pela empresa suscitante de declaração da

abusividade  da  greve  e  condenação  do  sindicato  suscitado  ao  pagamento  de

indenização por dano à imagem da empresa, além de reparação pelos prejuízos

oriundos  da  diminuição da  arrecadação  tarifária  no  dia  14/06/2019,  mormente

porque tudo isso está intrinsecamente relacionado aos fundamentos expostos na

tutela cautelar antecedente ajuizada.

No mais, consigne-se que uma das razões apontadas

pela  empresa  suscitante  para  a  pretensão  de  decretação  da  abusividade  do

movimento  paredista  é  o  descumprimento  da  decisão  liminar,  o  que  somente

poderia ser aferido com a efetividade, ou não, da greve, seguindo o mesmo rumo

os supostos prejuízos à imagem e à arrecadação tarifária que embasam os pleitos

indenizatórios.

Diante disso, rejeito a preliminar.

Inadequação da via eleita - Pretensão de reparação dos supostos prejuízos
decorrentes da paralisação
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Busca o sindicato suscitado a extinção do processo,

sem resolução do mérito, quanto aos pedidos de reparação por supostos danos à

imagem da empresa suscitante e pela perda de arrecadação tarifária.

Alega  que  a  via  eleita  é  inadequada,  importando

supressão de instância e cerceamento de defesa; que o art. 241 do Regimento

Interno do C. TST estabelece que os dissídios coletivos podem ser de natureza

econômica  (instituição  de  normas  e  condições  de  trabalho),  natureza  jurídica

(interpretação  de  cláusulas  coletivas,  disposições  legais  e  atos  normativos),

originários (quando inexistente normas e condições de trabalho anteriores),  de

revisão (destinados a reavaliar normas e condições de trabalho preexistentes),

declaração sobre paralisação do trabalho decorrente de greve; que mencionado

dispositivo circunscreve a natureza declaratória da decisão proferida em sede de

dissídio coletivo de greve, harmonizando-se com o previsto nos arts. 8º e 15 da

Lei  nº  7.783/1989;  que  a  pretensão  condenatória  reparatória  escapa  desses

parâmetros da ação ajuizada pela empresa suscitante; e que a jurisprudência do

C. TST também está direcionada nesse rumo.

De fato, a sentença normativa prolatada em dissídio

coletivo de greve possui natureza eminentemente declaratória, com a fixação do

caráter abusivo, ou não, do movimento paredista, decidindo-se sobre o exercício

do direito  de greve pelos trabalhadores (art.  114,  II,  da CF/88),  bem como,  a

respeito do conflito  que originou a paralisação,  sobretudo quando se tratar  de

greve  em  atividade  essencial  (art.  114,  §  3º,  da  CF/88),  julgando-se,  assim,

procedentes,  total  ou  parcialmente,  ou  improcedentes  as  reivindicações

formuladas, nos termos do art. 8º da Lei nº 7.783/1989.

Por  isso,  nesse  aspecto  de  entrega  da  prestação

jurisdicional que resolva o conflito, não é incomum que o dissídio coletivo de greve

alcance  contornos  econômicos  e  sociais,  compreendendo,  além  do

pronunciamento  sobre  a  paralisação  coletiva  dos  trabalhadores,  o

estabelecimento de reajuste salarial e das condições de trabalho. Evidente que

tudo isso dependerá da situação concreta extraída de cada demanda deste tipo.
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Ainda,  mormente  quando  existente  alguma  decisão

liminar de cunho acautelatório, pode a decisão proferida em dissídio coletivo de

greve envolver  a condenação ao pagamento de multa por descumprimento de

obrigação de fazer ou de não fazer, além de outras questões que se mostrarem

pertinentes e dentro da abrangência desta modalidade de ação coletiva.

Em  sentido  oposto,  as  pretensões  envolvendo

supostos  atos  ilícitos  ou  perdas  e  danos  não  se  enquadram  na  esfera  de

julgamento dos dissídios  coletivos de greve,  pois  exigem inequívoca instrução

probatória  que  se  revela  incompatível  com a  tramitação  sumária  de  processo

dessa natureza, acarretando prejuízos ao contraditório e à ampla defesa.

Além disso,  pontue-se que um eventual  provimento

condenatório por meio de ação originária em segundo grau de jurisdição resulta

clara supressão de instância, sendo imprescindível que o interessado proponha

ação  própria  perante  o  Juízo  de  primeiro  grau,  a  fim  de  que  se  apure

adequadamente  "A  responsabilidade  pelos  atos  praticados,  ilícitos  ou  crimes

cometidos,  no  curso  da  greve,  (...)  conforme  o  caso,  segundo  a  legislação

trabalhista, civil ou penal." (art. 15 da Lei de Greve).

Ressalte-se  que,  no  presente  caso,  a  empresa

suscitante  objetiva  indenização por  dano  à  sua imagem,  o  que demandaria  a

produção de subsídios probatórios específicos sobre o tema, além de reparação

pelos prejuízos de arrecadação tarifária, o que não decorre automaticamente de

um suposto caráter abusivo da paralisação, mas da inspeção de outros elementos

típicos da caracterização da prática de atos ilícitos e/ou da responsabilidade por

perdas e danos.

Deve  também  ser  lembrado  que  a  deflagração  de

greve é um direito constitucional dos trabalhadores, os quais se sujeitam às penas

da lei somente pelos abusos cometidos (art. 9º, caput e § 2º, da CF/88), o que, a

princípio, não alcança as perdas e os inconvenientes gerados pela paralisação,

uma vez que é do empregador a assunção dos riscos da atividade econômica (art.

2º da CLT) e que a Lei nº 7.783/1989 nada dispõe nesse sentido.
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Ao  final,  transcrevo  julgados  no  mesmo  sentido

proferidos pelo C. TST:

"RECURSOS  ORDINÁRIOS.  DISSÍDIOS
COLETIVOS  DE  GREVE.  DCG  -
1000296-67.2016.5.02.0000  AJUIZADO  PELAS
EMPRESAS LOG20 LOGÍSTICA S.A. E MONARCA
TRANSPORTES  LTDA.  E  DCG  -
1000302-74.2016.5.02.0000  AJUIZADO  PELO
SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  EM
EMPRESAS  DE  TRANSPORTE  RODOVIÁRIO  DE
SANTO  ANDRÉ,  SÃO  BERNARDO  DO  CAMPO,
SÃO  CAETANO  DO  SUL,  DIADEMA,  MAUÁ,
RIBEIRÃO  PIRES  E  RIO  GRANDE  DA  SERRA.
ANÁLISE CONJUNTA PELO TRIBUNAL REGIONAL
DO  TRABALHO  DA  2ª  REGIÃO.  A)  RECURSO
ORDINÁRIO  INTERPOSTO  PELO  SINDICATO
PROFISSIONAL.  [...]  3.  PRÁTICA  DE  DUMPING
SOCIAL E ATOS ANTISSINDICAIS. CONDENAÇÃO
DAS  EMPRESAS  AO  PAGAMENTO  DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS.
IMPOSSIBILIDADE. Não há provas convincentes nos
autos  de  que  as  empresas  suscitadas  estivessem
praticando  dumping  social,  suprimindo  direitos  dos
trabalhadores;  que estivessem praticando o assédio
moral, ou aplicando, de forma indevida, advertências
e  suspensões  para  intimidar  os  empregados  a
aderirem à  paralisação  ,  tampouco  que  estivessem
agindo  em  total  desalinho  aos  valores  sociais  do
trabalho,  com  condutas  que  estivessem  causando
sérios prejuízos aos trabalhadores e ultrapassando a
esfera dos empregados atingidos. Quanto à dispensa
de empregados, ainda que efetuada no decorrer da
greve,  o contexto probatório dos autos não induz à
conclusão de que elas tenham ocorrido em razão da
paralisação. Acrescenta-se que não houve pedido de
reintegração  dos  empregados,  limitando-se  o
Sindicato profissional a pugnar pela condenação das
suscitadas ao pagamento de indenização por danos
morais coletivos. Ocorre que o dissídio coletivo não
é o  meio processual  adequado para  se analisar
pedido  desse  jaez,  ainda  que  os  danos  morais
pudessem ter  decorrido da  greve  por  parte  dos
trabalhadores. Nega-se provimento ao recurso. [...]"
(RO-1000296-67.2016.5.02.0000,  Seção
Especializada  em  Dissídios  Coletivos,  Relatora
Ministra Dora Maria da Costa, DEJT 19/12/2018).
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"RECURSO ORDINÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA
DE ABUSIVIDADE DE GREVE - INADEQUAÇÃO DA
VIA  ELEITA  -  DISCUSSÃO  DA  LEGITIMIDADE
PASSIVA DO SINDICATO PROFISSIONAL.  Apesar
de um dos motivos da paralisação ser a incerteza na
representação sindical dos trabalhadores, esta dúvida
não  é  objeto  da  Ação,  ajuizada  para  o
reconhecimento  da  abusividade  de  greve  com
deflagração comprovada nos  autos.  INDENIZAÇÃO
PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS - INADEQUAÇÃO
DA  VIA  ELEITA.  Como  o  provimento  pretendido
possui natureza declaratória, a presente Ação não é
a via adequada para a condenação ao pagamento
de  indenização  pelos  prejuízos  causados  pelo
movimento,  o  que  impõe  a  manutenção  do
acórdão  quanto  a  este  pedido.  [...]"
(RO-12-19.2014.5.21.0000,  Seção Especializada em
Dissídios Coletivos,  Relatora  Ministra  Maria  Cristina
Irigoyen Peduzzi, DEJT 17/10/2016).

Com  esses  fundamentos,  julgo  extinto  o  processo,

sem resolução do mérito,  em relação aos pedidos de indenização por  dano à

imagem da empresa suscitante e reparação pela perda de arrecadação tarifária

no dia 14/06/2019 (item "c" - fls. 238), nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Inadequação da via processual eleita - Ausência de necessidade de negociação prévia
para as dispensas realizadas - Ilegitimidade passiva ad causam

No  Dissídio  Coletivo  de  Natureza  Jurídica

posteriormente  ajuizado  pelo  sindicato  profissional  (Processo  nº

1002087-66.2019.5.02.0000), e conexo ao Dissídio Coletivo de Greve em apreço

(Processo  nº  1001567-09.2019.5.02.0000),  a  empresa  suscitada  argui

preliminares  de  inadequação  da  via  processual  eleita  para  a  discussão  das

dispensas  realizadas,  bem  como  a  ausência  de  necessidade  de  negociação

prévia e a ilegitimidade ad causamresultante da inexistência de autorização da

categoria profissional por assembleia.
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Todavia,  considerando  que  a  controvérsia  não  está

circunscrita à tese de dispensa plúrima ou coletiva, mas sobretudo relacionada ao

movimento  paredista  deflagrado,  e  aplicada  como  forma  de  punição  aos

trabalhadores  que  participaram  desta  greve  ou  de  outras  pretéritas,  o  que

estabeleceu a conexão entre os processos, não há falar-se de inadequação da via

processual eleita,  tampouco de prescindibilidade da negociação prévia para as

dispensas realizadas e ilegitimidade ativa ad causam.

Nesse  contexto,  ressalte-se  que,  não  obstante  o

sindicato  profissional  tenha  optado  por  ajuizar  um  posterior  dissídio  coletivo

jurídico para pleitear a nulidade das dispensas realizadas em virtude da greve,

essa reivindicação também surgiu incidentalmente nos autos do dissídio coletivo

de greve, meio reconhecidamente adequado para a Justiça do Trabalho, seja por

iniciativa  das  partes  ou  do  Ministério  Público  do  Trabalho,  decidir  "sobre  a

procedência, total ou parcial, ou improcedência das reivindicações, cumprindo ao

Tribunal publicar, de imediato, o competente acórdão", nos termos do art. 8º da

Lei nº 7.783/1989.

Portanto, rejeito as preliminares em epígrafe.

MÉRITO

Transporte metroviário - Serviço essencial - Perigo de dano - Atendimento das
necessidades inadiáveis da comunidade - Fixação de percentual mínimo de atividade

O  sindicato  suscitado  argumenta  que  o  transporte

metroviário de passageiros na cidade de São Paulo desenvolvido pela empresa

suscitante  não  constitui  atividade  essencial,  cujos  serviços  são  inadiáveis,

inexistindo perigo de dano justificador da tutela de urgência concedida.

Salienta que "Não se pode admitir  que a greve dos

metroviários imponha perigo iminente à sobrevivência, à saúde ou à segurança da

população,  dada a natureza do serviço,  mero transporte  de passageiros."  (fls.

261); que os prejuízos gerados são exclusivamente de ordem econômica; e que o
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verbete nº 587 da "Recopilação de Decisões e Princípios do Comitê de Liberdade

Sindical  da  OIT"  não  estabelece  os  "transportes  em  geral"  como  serviços

essenciais no sentido estrito.

Porém,  o  direcionamento  que  o  sindicato  suscitado

atribui à matéria é frontalmente oposto à normatização do exercício de greve pela

Lei nº 7.783/1989, que expressamente fixa o transporte coletivo como serviço ou

atividade essencial (art. 10, V), o que inclui o transporte metroviário realizado pela

empresa suscitante.

Nesse sentido, a cessação do trabalho pela categoria

profissional  dos  metroviários  na  cidade  de  São  Paulo  representa  inequívoco

perigo  de  dano  se  ausente  a  "prestação  dos  serviços  indispensáveis  ao

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade" (art. 11, caput, da Lei

de Greve),  o  que colocaria  efetivamente em risco iminente  a sobrevivência,  a

saúde ou a  segurança da população,  haja  vista  que milhões de pessoas são

dependentes desse meio de transporte para se dirigir ao trabalho, ao médico, ao

estudo, dentre outras tarefas extremamente relevantes para a sociedade.

É  oportuno  registrar  que  os  prejuízos  advindos  da

interrupção total do serviço de transporte metroviário não se restringem ao fator

econômico, alcançando uma ampla gama de eventuais danos sociais, além de

outros das mais diversas espécies, sobretudo no campo dos direitos individuais.

Veja-se, por exemplo, que o cidadão poderá ter a sua

sobrevivência e saúde colocadas em risco por não conseguir se deslocar a um

médico ou ao hospital,  e que a segurança estaria atingida na hipótese de um

tumulto  violento  ocasionado  pela  completa  ausência  do  serviço  de  transporte

coletivo.

Quanto  ao  citado  verbete  do  Comitê  de  Liberdade

Sindical da OIT, consigno que o mencionado texto está comtemplado no verbete

nº  545  e  não  nº  587,  buscando-se  ali,  ao  contrário  do  legislador  nacional,  o

estabelecimento dos serviços essenciais no sentido estrito do termo.
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No  mais,  não  há  qualquer  prevalência  dessa

disposição da OIT sobre a definição dos serviços essenciais contida na Lei nº

7.783/1989, que tem sua origem no disposto pelo art. 9º, § 1º, da CF/88, tratando-

se de situação absolutamente distinta daquela veiculada pelos §§ 2º e 3º do art.

5º da Carta Magna.

Dessa forma, há motivos plenamente ensejadores da

decisão liminar que concedeu parcialmente a tutela de urgência requerida, para

determinar que "seja mantido durante o dia 14/06/2019 o funcionamento de, no

mínimo  80%  (oitenta  por  cento)  dos  serviços  de  transporte  metroviário

ordinariamente prestados pela empresa requerente durante o horário de pico, das

06h às 09h, e das 16h às 19h, e de, no mínimo 60% (sessenta por cento) nos

demais horários, sob pena de multa diária de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)."

(grifei - fls. 37/39).

Veja-se que a jurisprudência do C. TST perfilha esse

mesmo caminho da fixação de percentuais mínimos para o caso de paralisação

em serviço essencial:

"A) DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE INSTAURADO
PELA  EMPRESA  BRASILEIRA  DE  CORREIOS  E
TELÉGRAFOS.  NÃO  ABUSIVIDADE  DO
MOVIMENTO  PAREDISTA.  1.  DIREITO
FUNDAMENTAL COLETIVO INSCRITO NO ART. 9º
DA  CF.  ARTS.  3º  E  4º  DA  LEI  7.783/89.  A
Constituição  reconhece  a  greve  como  um  direito
fundamental  de  caráter  coletivo,  resultante  da
autonomia  privada  coletiva  inerente  às  sociedades
democráticas. Não se considera abusivo o movimento
paredista se observados os requisitos estabelecidos
pela  ordem jurídica  para  sua  validade:  tentativa  de
negociação; aprovação pela respectiva assembleia de
trabalhadores; aviso prévio à parte adversa. No caso
dos  autos,  é  incontroverso  o  cumprimento  de  tais
requisitos. Há de se atentar, ainda, que a Constituição
apresenta limitações ao direito de exercício de greve,
como  a  que  diz  respeito  à  noção  de  serviços  ou
atividades  essenciais.  Nesse  segmento  destacado,
cujo rol compete à lei definir, caberá a esta também
dispor  sobre  o  atendimento  das  necessidades
inadiáveis  da  comunidade  (art.  9º,  §  1º  da  CF).

Firefox https://pje.trt2.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/d...

25 of 45 01/10/2021 07:34



Saliente-se que a Lei de Greve (Lei 7.783/89) não
prevê expressamente um determinado percentual
de trabalhadores que deve se manter em atividade
durante a greve para a preservação "dos serviços
indispensáveis ao atendimento das necessidades
inadiáveis  da  comunidade"  (art.  11),  deixando
claro  que  a  obrigação  dos  grevistas  é,
efetivamente,  manter  os  serviços  mínimos.  Na
situação  em  exame,  este  Relator,  em  sede  de
cognição  sumária,  concedeu  parcialmente  a
liminar  requerida  pela  Empresa  e  determinou  a
manutenção  de  70%  (setenta  por  cento)  dos
trabalhadores  e  dos  serviços  prestados  pela
Empresa Suscitante durante a greve. Analisando a
matéria  em  sede  de  cognição  exauriente,  e  pelas
informações que constam nestes autos, a conclusão
que se extrai é o cumprimento da ordem judicial pela
categoria  profissional.  Com  efeito,  muito  embora  o
índice  de  ausência  ao  serviço,  segundo
documentação  produzida  pela  Empresa,  tenha  sido
um pouco superior ao limite fixado na decisão liminar,
no final de semana da greve, que transcorreu por sete
dias, ficou bastante claro que as entidades sindicais
conduziram  o  movimento  de  maneira  ordeira,
razoável  e  leal,  sem  provocar  qualquer  prejuízo  à
comunidade,  mantendo o  funcionamento satisfatório
dos serviços prestados pela Empresa e atingindo a
finalidade  legal  -  manter  os  serviços  mínimos
necessários  ao  atendimento  das  necessidades
inadiáveis da comunidade . Assim, não se há falar em
abusividade da greve, tampouco em descumprimento
da decisão liminar.  Registre-se,  de todo modo,  que
também  não  se  considera  abusiva  a  atuação  da
Empresa  na  evolução  da  negociação  coletiva  do
trabalho, inclusive no contexto da negociação judicial
(PMPP  nº  100000-49.2019.5.00.0000  e  PMPP  nº
1000948-70.2018.5.00.0000).  É  que  a  maior  ou
menor  flexibilidade  da  Parte  empresarial  no
atendimento  das  reivindicações  da  categoria
profissional não consiste, do ponto de vista jurídico,
abuso  do  direito,  ficando  desse  modo,  também,
rejeitada  a  pretensão  obreira  de  apenação  da
Entidade  Empresarial.  Pretensões  de  abusividade
julgadas  improcedentes.  [...]"
(DCG-1000662-58.2019.5.00.0000,  Seção
Especializada em Dissídios Coletivos, Relator Ministro
Mauricio Godinho Delgado, DEJT 22/10/2019).
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Portanto,  a  análise  da  abusividade,  ou  não,  do

movimento paredista deflagrado pelos trabalhadores da empresa suscitante no

dia 14/06/2019, considerará, dentre outros fatores, a essencialidade da atividade

desenvolvida e o efetivo cumprimento da decisão liminar proferida nos autos.

Greve por motivação política - Descumprimento da decisão liminar - Abusividade

O art. 9º da Carta Magna assegura o direito de greve

aos trabalhadores, competindo-lhes "decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e

sobre os interesses que devam por meio dele defender".

Sob  essa  ótica,  não  compete  ao  Poder  Judiciário

intervir  na  livre  e  democrática  manifestação dos  trabalhadores  que optam por

esse meio coercitivo para reivindicar as suas pretensões.

Evidente  que,  não  obstante  represente  um  direito

fundamental  constitucionalmente garantido,  o  seu exercício  exige a  fixação de

limites a serem respeitados, o que está devidamente previsto nos §§ 1º e 2º, do já

citado Art. 9º da Constituição Federal:

"§  1º  -  A  lei  definirá  os  serviços  ou  atividades
essenciais  e  disporá  sobre  o  atendimento  das
necessidades inadiáveis da comunidade.

§ 2º - Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis
às penas da lei."

A  Lei  nº  7.783/1989  regulamentou  não  somente  o

exercício do direito de greve, como também definiu as atividades essenciais e o

atendimento  das  necessidades  inadiáveis  da  comunidade,  conferindo

materialidade ao dispositivo constitucional. Especificamente sobre a deflagração

do movimento paredista, considero relevante citar a normatização dos aspectos
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formais a serem observados:

"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.

§ 1º O estatuto da entidade sindical deverá prever as
formalidades  de  convocação  e  o  quorum  para  a
deliberação, tanto da deflagração quanto da cessação
da greve.

§ 2º Na falta de entidade sindical, a assembléia geral
dos trabalhadores interessados deliberará para os fins
previstos  no  "caput",  constituindo  comissão  de
negociação.

(...)

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." (grifei).

No caso em apreço, o sindicato suscitado cumpriu os

requisitos formais para a deflagração do movimento paredista, tendo carreado aos

autos  a  ata  da  assembleia  realizada  em  06/06/2019,  que  deliberou,  por

unanimidade dos presentes, pela participação da categoria metroviária na "Greve

Geral em conjunto com as demais categorias profissionais na luta nacional dos

trabalhadores contra a Reforma da Previdência, deflagrando a paralisação das

atividades metroviárias pelo período de 24 horas a partir da zero hora do dia
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14 de junho de 2019" (fls. 334/335), bem como a ata da assembleia realizada no

dia anterior ao movimento paredista (13/06/2019) e que confirmou a adesão dos

trabalhadores metroviários da cidade de São Paulo à "Greve Nacional contra a

Reforma da Previdência Social" (fls. 349/350).

Anote-se  que  referidas  assembleias  da  categoria

profissional  foram  oportunamente  precedidas  da  publicação  dos  respectivos

editais  de  convocação  (fls.  336/337  e  347),  e  que  a  empresa  suscitante  fora

devidamente comunicada da greve com a antecedência exigível legalmente (fls.

339), ocorrendo o mesmo em relação à população em geral (fls. 340).

Nesse contexto, não seria o mero lapso cometido pelo

sindicato  suscitado  ao  se  olvidar  de  apresentar  as  listas  dos  trabalhadores

presentes  nas  assembleias  que  remeteria  isoladamente  à  conclusão  de

abusividade  do  movimento  paredista,  sobretudo  quando  se  está  diante  de

aspectos  materiais  da  greve  deflagrada  que  são  bem mais  relevantes  e  que

interferem essencialmente na avaliação a ser efetuada.

Sobre  isso,  aponto  inexistir  controvérsia  sobre  a

motivação  da  paralisação  realizada  pelos  metroviários  no  dia  14/06/2019,

constando  expressamente  essa  razão  como  ensejadora  da  greve  na  ata  de

assembleia que decidiu por sua deflagração, conforme já citado acima.

Também  o  sindicato  suscitado  fez  constar  de  sua

defesa que a paralisação objetivou tutelar os interesses da categoria profissional

frente  à  proposta  de "Reforma da Previdência",  como parte  de um destacado

movimento nacional construído em dezenas de reuniões e fóruns categoriais e

gerais, ocorrendo intensa participação das centrais sindicais e dos trabalhadores

(fls. 263/271).

Importante registrar a relevância da manifestação dos

trabalhadores sobre o "Projeto de Reforma da Previdência Social" que tramitava à

época no Congresso Nacional e que fora posteriormente aprovado, resultando na

promulgação  da  Emenda  Constitucional  nº  103/2019,  com  significativas

alterações das regras para a aquisição do direito à aposentadoria.
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Não  se  trata  a  hipótese  de  uma  greve  puramente

política,  tampouco  político-partidária,  mas  da  inequívoca  defesa  de  direitos  e

interesses pelos trabalhadores,  apesar  desses não poderem ser  submetidos à

categoria econômica mediante a apresentação de uma pauta de reivindicações,

eis que alusivos a modificações legislativas implementadas pelo Estado que, sem

dúvida alguma, interferem na vida dos trabalhadores e, portanto, repita-se, não

deixam  de  representar  uma  "reivindicação  trabalhista"  por  meio  de  uma

paralisação que se reveste essencialmente de caráter proletário e não puramente

político.

Evidente que todo movimento paredista compreende,

por  si  só,  manifestação política,  mas a  vedação à "greve política"  só  alcança

aquela  na  qual  não  se  pretende  a  conservação  ou  melhoria  dos  direitos  dos

trabalhadores,  situação que claramente não se tem nos presentes autos,  haja

vista  que  a  categoria  profissional  objetivava  a  manutenção  dos  seus  direitos

previdenciários que estavam sendo alvo de modificações no Congresso Nacional.

Ademais, pondere-se que a paralisação restringiu-se

a  um  dia  e,  sob  essa  ótica,  em  que  pese  tenha  provocado  transtornos  ao

transporte  coletivo  da  cidade  de  São  Paulo,  não  se  alongou  a  ponto  de

caracterizar  abuso  do  direito  de  greve,  mostrando-se  razoável  e  proporcional

frente aos direitos e interesses defendidos pelos trabalhadores.

Em outro âmbito, faz-se necessário avaliar se houve o

efetivo cumprimento da decisão liminar que determinou "seja mantido durante o

dia  14/06/2019  o  funcionamento  de,  no  mínimo  80%  (oitenta  por  cento)  dos

serviços  de  transporte  metroviário  ordinariamente  prestados  pela  empresa

requerente durante o horário de pico, das 06h às 09h, e das 16h às 19h, e de, no

mínimo 60% (sessenta por cento) nos demais horários, sob pena de multa diária

de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)." (grifei - fls. 37/39).

Oportuno  salientar  que  o  art.  10,  V,  da  Lei  nº

7.783/1989  estipula  o  transporte  coletivo  como  serviço  essencial,  ficando  os

sindicatos,  empregadores e trabalhadores  "obrigados,  de comum acordo,  a
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garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento

das necessidades inadiáveis da comunidade", conforme redação do art. 11, caput,

da Lei de Greve.

Dessa forma, vê-se claramente que a imposição, por

decisão judicial, de percentual mínimo de manutenção dos serviços alcança todos

os  atores  envolvidos  no  conflito,  que  se  encontram  em  igual  nível  de

responsabilidade  social  para  o  atendimento  das  necessidades  inadiáveis  da

comunidade, mostrando-se absolutamente equivocada a tendência, proveniente

do  senso  comum,  de  imputar  somente  aos  trabalhadores  o  encargo  do

cumprimento dessa obrigação legal.

A propósito,  foi  exatamente na busca desse acordo

entre as partes,  que garantisse o atendimento das necessidades inadiáveis da

comunidade, evitando-se maiores transtornos pelo exercício do regular direito de

greve pelos trabalhadores,  que atuou o Desembargador Instrutor Davi  Furtado

Meirelles  na  audiência  de  tentativa  de  conciliação  realizada  em  12/06/2019,

obtendo pelo lado do sindicato requerido o compromisso de, ao menos, colocar a

proposta por ele formulada para apreciação da assembleia dos trabalhadores, o

que  se  confirmou pelo  conteúdo  da  respectiva  ata  (fls.  349/350),  enquanto  a

empresa  já  deixou  assentada  a  sua  discordância,  expondo "que  a  greve  tem

caráter político, e considerando a inexistência de uma pauta de reivindicação à

Empresa Requerente, e mais ainda, tendo esta justificado que a liminar concedida

pelo  Sr.  Relator  no  presente  feito  lhe  favorece,  inviável  qualquer  tentativa

conciliatória que seja inferior aos termos daquela liminar" (fls. 71/73).

Mesmo  com  a  total  ausência  de  ânimo  negocial

manifestado pela empresa suscitante, o citado Desembargador Instrutor sugeriu a

seguinte proposta conciliatória para as partes:

"1  -  Que  as  partes  possam  garantir  o  pleno
atendimento da população nos serviços de transporte
público  metroviário,  cujas  atividades  são
consideradas essenciais nos termos da Lei de Greve,
principalmente  nos  chamados  "horários  de  pico",  a

Firefox https://pje.trt2.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/d...

31 of 45 01/10/2021 07:34



saber, das 5h às 9h e das 17h às 20h;

2 -  Que as partes encontrem formas de garantir  os
serviços essenciais à população, mas que o direito de
greve  seja  assegurado  aos  trabalhadores,  com  o
funcionamento em regime parcial nos demais horários
do  dia,  com  contingente  humano  que  as  partes
mesmas possam definir diretamente entre elas;

3  -  Que  as  partes  possam  se  acautelar,
documentalmente, suas iniciativas e ações, de modo
que  possam  ser  prevenidas  suas  respectivas
responsabilidades."

Veja-se  que  essa  sugestão  acima  visava

precipuamente  garantir  o  atendimento  do  interesse  público  e  reduzir

drasticamente  os  transtornos  causados aos  usuários  do  serviço  de  transporte

metroviário prestado pela empresa suscitante, mas esta reiterou que "desde já,

registra sua não concordância com a proposta, independentemente da decisão

assemblear"(fls. 73).

Ou seja,  para  a  empresa  suscitante  não  importava

encontrar  alternativas  para  o  atendimento  das  necessidades  inadiáveis  da

comunidade de forma concomitante ao regular exercício do direito constitucional

de greve pelos trabalhadores, sendo irrelevante a decisão que fosse tomada na

assembleia  da  categoria  profissional  acerca  da  proposta  conciliatória

supratranscrita.

Nesse sentido, a atenta leitura dos autos é reveladora

de que o único objetivo da empresa suscitante sempre foi o de obter uma decisão

judicial que proibisse completamente a deflagração do movimento paredista pelos

trabalhadores,  inicialmente  com  um  pleito  que  contemplava  a  pretensão  de

manutenção de 100% (cem por cento) dos serviços nos horários de pico (fls. 08)

e, posteriormente, requerendo a reconsideração da decisão liminar proferida, para

que se igualasse o percentual de 100% (cem por cento) fixado para os serviços

prestados pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, sob pena de

multa arbitrada em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme se vê às fls.

59/63.

Firefox https://pje.trt2.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/d...

32 of 45 01/10/2021 07:34



Assim, ao invés de buscar um entendimento com os

seus empregados que atendesse à coletividade,  a empresa suscitante apenas

atuou para fomentar o conflito, ancorando-se na decisão liminar já prolatada e

fugindo do seu dever conciliatório, além de interferir na esfera individual de livre

decisão  e  manifestação  dos  trabalhadores  em  assembleia  da  categoria

profissional por meio de publicações intimidatórias que incluíram desde sugestão

de voto até aviso prévio de desconto salarial (fls. 105/106).

Dentro  desse  contexto,  concluo  que  o

descumprimento da decisão liminar comprovado pelo auto de constatação lavrado

pelo Sr. Oficial de Justiça (fls. 107/109) e reforçado pelas planilhas colacionadas,

além  dos  avisos  colocados  nas  estações  do  metrô  no  dia  14/06/2019  (fls.

111/118),  originou-se  de  conduta  culposa  da  empresa,  uma  vez  que  não  foi

suficientemente diligente para cumprir com a obrigação contida no art. 11 da Lei

de Greve.

Portanto,  declaro  a  não  abusividade  da  greve

realizada no dia 14/06/2019 e, consequentemente, fica vedado qualquer desconto

salarial do dia de paralisação, nos termos do art. 7º da Lei nº 7.783/1989.

Em outra seara, ante o descumprimento da decisão

liminar  por  conduta culposa da empresa,  aplico-lhe a multa de R$ 200.000,00

(duzentos mil reais).

Conduta antissindical patronal - Nulidade de dispensas realizadas pela adesão do
empregado ao movimento grevista - Estabilidade

O sindicato suscitado alega que a empresa suscitante

impôs a rescisão contratual arbitrária, discriminatória e imotivada a dezenas de

trabalhadores em retaliação à greve deflagrada no dia 14/06/2019, por conta da

"mobilização  nacional  contra  a  Reforma  da  Previdência",  o  que  é  objeto  do

Dissídio Coletivo de Greve nº 1002087-66.2019.5.02.0000.
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Acrescenta que há flagrante conduta antissindical, na

medida em que a empresa suscitante abusa do seu poder econômico e diretivo,

além  de  adotar  como  critério  para  a  dispensa  de  empregados  a  adesão  a

movimento paredista.

Vejamos:

No  item  precedente,  já  foi  exposta  a  conduta

inadequada e abusiva da empresa suscitante, com o claro propósito de impedir

que os seus  empregados exercessem regularmente o  direito  constitucional  de

greve, atuando de forma alheia ao interesse público de se manter o atendimento

das necessidades inadiáveis da comunidade na presente demanda e, fora dela,

de maneira intimidatória por meio de publicações que visam interferir na esfera

individual de livre decisão e manifestação dos trabalhadores em assembleia da

categoria  profissional,  incluindo  desde  sugestão  de  voto  até  aviso  prévio  de

desconto salarial (fls. 105/106).

Some-se  a  isso  a  demonstração  robusta  pelo

sindicato suscitado de que a empresa suscitante adota como um dos critérios

decisórios  de  rescisão  contratual  de  seus  empregados  a  participação  em

movimento grevista (fls. 282/284 e 353/355), violando frontalmente o disposto no

art.  9º  da  CF/88  e,  ainda  que  não  aplique  a  justa  causa  para  a  dispensa

perpetrada, a inteligência extraída da Súmula nº 316 do E. STF:

"316 - A simples adesão a greve não constitui falta
grave.  (Aprovada  na  Sessão  Plenária  de
13.12.1963)".

Nesse  cenário,  reputo  caracterizada  a  prática  de

conduta  antissindical  pela  empresa  suscitante  e  aplico-lhe  uma  multa  de  R$

500.000,00 (quinhentos mil reais).

Por outro lado, no âmbito do disposto pelo já citado

art.  8º  da  Lei  de  Greve,  pronuncio  a  nulidade  das  dispensas  discriminatórias
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efetuadas e determino a reintegração dos empregados relacionados na petição

inicial do Processo nº 1002087-66.2019.5.02.0000, com o pagamento de todos os

direitos vencidos e vincendos até a efetiva reintegração desses trabalhadores.

Ao  final,  considerando  sobremaneira  as

circunstâncias  próprias  do  conflito  ora  examinado  e  a  conduta  antissindical

praticada  pela  empresa  suscitada,  acolho  o  que  fora  pugnado pelo  Ministério

Público do Trabalho em seu parecer (fls. 451/454), e concedo estabilidade aos

trabalhadores de até 90 dias após o julgamento deste Dissídio Coletivo de Greve,

em conformidade com o disposto no PN nº 36 da SDC do TRT da 2ª Região:

"PRECEDENTE  NORMATIVO  Nº  36  -
ESTABILIDADE  PROVISÓRIA.  (Ata  publicada  no
DOEletrônico  29/10/2012.  Nova  redação  -  Ata
publicada no DOEletrônico 25/04/2014)

Os  empregados  terão  estabilidade  provisória  na
pendência da Negociação Coletiva, até 30 (trinta) dias
após a sua concretização, ou, inexistindo acordo, até
90  (noventa)  dias  após  o  julgamento  do  dissídio
coletivo."

Justiça gratuita - Honorários advocatícios sucumbenciais

O  sindicato  suscitado  postula  a  concessão  dos

benefícios da justiça gratuita e, consequentemente, a isenção do pagamento de

honorários sucumbenciais, aduzindo tratar-se de pessoa jurídica sem finalidade

lucrativa.

Pois bem.

O  pedido  de  justiça  gratuita  na  hipótese  deve  ser

avaliado sob a ótica da insuficiência de recursos da entidade sindical para arcar

com as  despesas  processuais,  o  que  não  está  devidamente  comprovado  no

presente caso, sendo insuficiente a mera ausência de fins lucrativos da pessoa
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jurídica.

Ressalte-se  que  o  C.  TST  perfilha  desse  mesmo

entendimento  sobre  a  matéria,  conforme  jurisprudência  dominante  naquele

Tribunal:

"[...]  2.  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA.
RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA  PROPOSTA  POR
SINDICATO,  COMO  SUBSTITUTO  PROCESSUAL.
COMPROVAÇÃO  DA  HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA.  NECESSIDADE.  DECISÃO
REGIONAL  EM  CONFORMIDADE  COM  A
JURISPRUDÊNCIA  ATUAL  E  NOTÓRIA  DESTA
CORTE  SUPERIOR.  INCIDÊNCIA  DO  ÓBICE  DO
ART. 896, § 7º, DA CLT E DA SÚMULA Nº 333 DO
TST. NÃO CONHECIMENTO.  I. O Tribunal Regional
decidiu  que  o  Sindicato  Reclamante  não  faz  jus  à
concessão  dos  benefícios  da  justiça  gratuita.  II.  A
decisão  recorrida  está  em  conformidade  com  a
jurisprudência atual e notória desta Corte Superior no
sentido  de  que  a  concessão  do  benefício  da
gratuidade da Justiça à pessoa jurídica, inclusive em
se  tratando  de  entidade  sindical  ou  sem  fins
lucrativos,  somente  é  devida  quando  provada,  de
forma  inequívoca,  a  insuficiência  de  recursos.  III.
Assim,  uma  vez  uniformizada  a  jurisprudência  pelo
Tribunal  Superior  do  Trabalho,  não  há  mais  razão
para  o  recebimento  de  novos  recursos  de  revista
sobre a matéria, quer por divergência jurisprudencial,
quer por violação de lei federal ou da Constituição da
República,  a  teor  do  art.  896,  §  7º,  da  CLT  e  da
Súmula nº 333 do TST. IV. Recurso de revista de que
não se conhece. [...]" (RR-218-40.2011.5.04.0702, 4ª
Turma, Relator Ministro Alexandre Luiz Ramos, DEJT
13/12/2019).

Em  outro  plano,  revela-se  inócua  a  pretensão  do

sindicato  suscitado  de  concessão  da  gratuidade  de  justiça  para  a  isenção  do

pagamento  de  honorários  advocatícios  sucumbenciais  que  não  lhe  foram

imputados.
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DISPOSITIVO

Em 16/06/2021 - Sessão Virtual

CERTIFICO que a Pauta de Julgamento da Sessão

Virtual da Seção de Dissídios Coletivos marcada para o dia 16 de junho de 2021

foi  disponibilizada  no  DeJT  no  Caderno  Judiciário  do  TRT  2ª  Região  do  dia

07.06.2021. Enviado em 07.06.2021 às 12:39:01 Código 79580774.

Presidente o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Federal do Trabalho DAVI FURTADO MEIRELLES.

Pelo D. Ministério Público do Trabalho, compareceu a

Excelentíssima Senhora Procuradora ANDREA ALBERTINASE.

Processo retirado da pauta.

Em 25/08/2021 - Sessão Virtual

CERTIFICO que a Pauta de Julgamento da Sessão

Virtual da Seção de Dissídios Coletivos marcada para o dia 25 de agosto de 2021

foi  disponibilizada  no  DeJT  no  Caderno  Judiciário  do  TRT  2ª  Região  do  dia

16.08.2021. Enviado em 16.08.2021 às 13:57:24 Código 93589820.

Presidente o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Federal do Trabalho DAVI FURTADO MEIRELLES.

Tomaram  parte  do  julgamento  os  Exmos.  Srs.

Magistrados Federais do Trabalho: DANIEL DE PAULA GUIMARÃES (RELATOR -

CADEIRA 9),  CELSO RICARDO PEEL FURTADO DE OLIVEIRA (REVISOR),

SUELI TOMÉ DA PONTE, ELIANE APARECIDA DA SILVA PEDROSO, MARIA

CRISTINA  CHRISTIANINI  TRENTINI,  RAFAEL  EDSON  PUGLIESE  RIBEIRO,

VALDIR  FLORINDO  (VICE  JUDICIAL),  IVANI  CONTINI  BRAMANTE,  DAVI

FURTADO MEIRELLES, FRANCISCO FERREIRA JORGE NETO e FERNANDO

ÁLVARO PINHEIRO.

Pelo  Ministério  Público  do  Trabalho,  compareceu  a
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Excelentíssima Senhora Procuradora SUZANA LEONEL MARTINS.

Certifico,  para os devidos fins,  que nos termos dos

incisos I, do art. 15, do Ato GP nº 08/2020, ante o requerimento formulado pelo

Exmo.  Desembargador  RAFAEL  EDSON PUGLIESE RIBEIRO,  foi  o  presente

processo  ADIADO  para  a  sessão  telepresencial  do  dia  08/09/2021,  às  15h,

consoante publicação constante da pauta de julgamento do dia 25/08/2021.

A  sessão  telepresencial  ocorrerá  por  meio  da

Plataforma Zoom de Videoconferências instituída pelo Ato Conjunto TST.CSJT.GP

n° 54/2020, de 29 de dezembro de 2020.

Em 08/09/2021 - Sessão Telepresencial

CERTIFICO que a Pauta de Julgamento da Sessão

Virtual da Seção de Dissídios Coletivos marcada para o dia 25 de agosto de 2021

foi  disponibilizada  no  DeJT  no  Caderno  Judiciário  do  TRT  2ª  Região  do  dia

16.08.2021. Enviado em 16.08.2021 às 13:57:24 Código 93589820.

Presidente o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Federal do Trabalho DAVI FURTADO MEIRELLES.

Pelo  Ministério  Público  do  Trabalho,  compareceu  a

Excelentíssima Senhora Procuradora CÉLIA REGINA CAMACHI STANDER.

CERTIFICO, para os devidos fins, que em virtude

da ausência do i.  Relator, DANIEL DE PAULA GUIMARÃES, foi o presente

processo  adiado  para  a  Sessão  de  Julgamento  Telepresencial   do  dia

22/09/2021, às 15h.

A  sessão  telepresencial  ocorrerá  por  meio  da

Plataforma Zoom de Videoconferências instituída pelo Ato Conjunto TST.CSJT.GP

n° 54/2020, de 29 de dezembro de 2020.

Em 22/09/2021 - Sessão Telepresencial

CERTIFICO que a Pauta de Julgamento da Sessão
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Virtual da Seção de Dissídios Coletivos marcada para o dia 25 de agosto de 2021

foi  disponibilizada  no  DeJT  no  Caderno  Judiciário  do  TRT  2ª  Região  do  dia

16.08.2021. Enviado em 16.08.2021 às 13:57:24 Código 93589820.

Presidente o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Federal do Trabalho DAVI FURTADO MEIRELLES.

Tomaram  parte  do  julgamento  os  Exmos.  Srs.

Magistrados Federais do Trabalho: DANIEL DE PAULA GUIMARÃES (RELATOR -

CADEIRA 9),  CELSO RICARDO PEEL FURTADO DE OLIVEIRA (REVISOR),

SUELI TOMÉ DA PONTE, ELIANE APARECIDA DA SILVA PEDROSO, MARIA

CRISTINA  CHRISTIANINI  TRENTINI,  RAFAEL  EDSON  PUGLIESE  RIBEIRO,

VALDIR  FLORINDO  (VICE  JUDICIAL),  IVANI  CONTINI  BRAMANTE,  DAVI

FURTADO MEIRELLES e FRANCISCO FERREIRA JORGE NETO.

Ausente,  justificadamente,  em  razão  de  férias,  o

Exmo. Desembargador Fernando Álvaro Pinheiro. Ausente, justificadamente, em

razão de compensação, a Exma. Desembargadora Ivani Contini Bramante.

Os  Exmos.  Desembargadores  Celso  Ricardo  Peel

Furtado de Oliveira, Rafael Edson Pugliese Ribeiro e Valdir Florindo juntaram voto

divergente.

Pelo  Ministério  Público  do  Trabalho,  compareceu  o

Excelentíssimo Senhor Procurador ERLAN JOSÉ PEIXOTO DO PRADO.

Ante o exposto, ACORDAM os Magistrados da Seção

Especializada  em Dissídios  Coletivos  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  2ª

Região, por maioria de votos, em:

1.  REJEITAR  AS  PRELIMINARES  de  inépcia  da

petição  inicial/impossibilidade  jurídica  do  pedido  e  de  não  conhecimento  do

aditamento  à  exordial  arguidas  pelo  sindicato  profissional  no  Processo  nº

1001567-09.2019.5.02.0000, bem como de inadequação da via processual eleita
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para  a  discussão  das  dispensas  realizadas,  de  ausência  de  necessidade  de

negociação  prévia  e  de  ilegitimidade  ad  causam suscitadas  pela  empresa  no

Processo nº 1002087-66.2019.5.02.0000;

2. ACOLHER A PRELIMINAR de inadequação da via

eleita  arguida  pelo  sindicato  profissional  no  Processo  nº

1001567-09.2019.5.02.0000  e  JULGAR  EXTINTO  O  PROCESSO,  SEM

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em relação aos pedidos de indenização por dano à

imagem da empresa suscitante e reparação pela perda de arrecadação tarifária

no dia 14/06/2019 (item "c" - fls. 238), nos termos do art. 485, IV, do CPC;

3. DECLARAR A NÃO ABUSIVIDADE DA GREVE

realizada  no  dia  14/06/2019  e  vedar  qualquer  desconto  salarial  do  dia  de

paralisação, nos termos do art. 7º da Lei nº 7.783/1989;

4. APLICAR A MULTA de R$ 200.000,00 (duzentos

mil reais) à empresa suscitante, ante o descumprimento da decisão liminar por

sua conduta culposa;

Ficaram vencidos os Exmos. Desembargadores Celso

Ricardo Peel Furtado de Oliveira, Rafael Edson Pugliese Ribeiro e Valdir Florindo

que davam por cumprida a essência da respeitável decisão liminar, e deixavam de

aplicar a multa à empresa, nos termos dos votos divergentes juntados.

5.  REPUTAR  CARACTERIZADA  A  PRÁTICA  DE

CONDUTA ANTISSINDICAL pela empresa suscitante e aplicar-lhe uma multa de

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

6.  PRONUNCIAR  A  NULIDADE  das  dispensas

discriminatórias  efetuadas  e  determinar  a  reintegração  dos  empregados

relacionados na petição inicial do Processo nº 1002087-66.2019.5.02.0000, com o

pagamento de todos os direitos vencidos e vincendos até a efetiva reintegração

desses trabalhadores;

7. CONCEDER ESTABILIDADE aos trabalhadores de

até 90 dias após o julgamento deste Dissídio Coletivo de Greve, em conformidade
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com o contido no PN nº 36 da SDC do TRT da 2ª Região.

Tudo em conformidade com os fundamentos do voto.

Custas pela empresa suscitante, calculadas sobre o

valor  ora  arbitrado  de  R$ 200.000,00  (duzentos  mil  reais),  no  importe  de  R$

4.000,00 (quatro mil reais).

Na  hipótese  de  não  pagamento  das  custas,  a

Secretaria da SDC deverá observar os procedimentos estabelecidos no art. 62 do

Provimento GP nº 01/2008 (com a redação dada pelo Provimento GP nº 01/2018,

publicado  no  DEJT  de  07/05/2018,  alterado  pelo  Provimento  GP  nº  02/2019,

publicado no DEJT de 03/06/2019).

Após, remeta-se ao arquivo.

DANIEL DE PAULA GUIMARÃES
Relator 

ch

Voto do(a) Des(a). RAFAEL EDSON PUGLIESE RIBEIRO / SDC - Cadeira 2

DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE

DIVERGENTE

Divirjo, em parte, do substancioso voto proferido pelo

Eminente Relator, Dr. Daniel Guimarães.

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR.
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1. Mantendo a linha de pensamento sustentada em

recentíssimo dissídio coletivo de greve envolvendo as mesmas partes, entendo que o

cumprimento, ou não, da liminar de manutenção dos serviços públicos, deve ser

considerado em função do próprio serviço essencial, e não por quantitativo de efetivo em

exercício.

2. A certidão do Oficial de Justiça (id 423734f) registra que

por 64 minutos (das 04h40 às 05h44) as estações permaneceram fechadas, mas que o

serviço se normalizou, em parte, às 05h45, mesmo sem atender a todas as estações. Essa

apontada faixa de horário está fora da margem de "pico" definida pela r. decisão liminar,

marcada para ser das 06h às 09h.

3. É totalmente previsível que a greve cause, de alguma

forma, impacto na normalidade dos serviços, ainda que essenciais. Não se deve esperar que

durante a greve todos os serviços funcionem a contento, com a máxima excelência

esperada. O que não pode ocorrer é a completa sonegação do serviço essencial.

4. Por isso mesmo, a aferição do cumprimento da liminar se

deve considerar em função da oferta dos serviços, e não pela conta de um quantitativo de

contingente posto a serviço, já que, em essência, nem os trabalhadores e nem a empresa

detém controle da demanda dos serviços, porque essa demanda é fixada pelos usuários de

transporte público.

5. É inconcebível, por outro lado, que a certidão do Oficial

de Justiça emita juízo de valor sobre assunto a ser julgado por este Juízo. A diligência do

Oficial de Justiça é para constatação de fatos, não para a emissão de opinião sobre os fatos.

Se houve, ou não, cumprimento da liminar, quem deve afirmá-lo é esta Seção, não o senhor

Oficial de Justiça, que deveria se limitar a colher os dados concretos dos fatos, para que

esses dados possam ser analisados por este Juízo. A essência do que foi certificado revela

que o serviço essencial não faltou à população, conquanto tenha sido prestado fora das

condições normais de seu funcionamento.

CONCLUSÃO:

Dou por cumprida a essência da respeitável decisão liminar,
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e deixo de aplicar multa de R$ 200.000,00 à empresa.

Quanto ao mais, acompanho o voto do Eminente Relator,

Dr. Daniel Guimarães, inclusive quanto à declaração de conduta antissindical e medidas de

segurança impostas à sua superação.

Voto do(a) Des(a). CELSO RICARDO PEEL FURTADO DE OLIVEIRA / SDC -
Cadeira 10

Divirjo, em parte, do i Relator, acompanhando a

divergência iniciada pelo Des. Rafael E. Pugliese, que assim assentou, verbis:

"DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR.

1. Mantendo a linha de pensamento sustentada em

recentíssimo dissídio coletivo de greve envolvendo as mesmas partes, entendo que o

cumprimento, ou não, da liminar de manutenção dos serviços públicos, deve ser

considerado em função do próprio serviço essencial, e não por quantitativo de efetivo em

exercício.

2. A certidão do Oficial de Justiça (id 423734f) registra que

por 64 minutos (das 04h40 às 05h44) as estações permaneceram fechadas, mas que o

serviço se normalizou, em parte, às 05h45, mesmo sem atender a todas as estações. Essa

apontada faixa de horário está fora da margem de "pico" definida pela r. decisão liminar,

marcada para ser das 06h às 09h.

3. É totalmente previsível que a greve cause, de alguma

forma, impacto na normalidade dos serviços, ainda que essenciais. Não se deve esperar

que durante a greve todos os serviços funcionem a contento, com a máxima excelência

esperada. O que não pode ocorrer é a completa sonegação do serviço essencial.

4. Por isso mesmo, a aferição do cumprimento da liminar

se deve considerar em função da oferta dos serviços, e não pela conta de um quantitativo

de contingente posto a serviço, já que, em essência, nem os trabalhadores e nem a empresa

detém controle da demanda dos serviços, porque essa demanda é fixada pelos usuários de

transporte público.
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5. É inconcebível, por outro lado, que a certidão do Oficial

de Justiça emita juízo de valor sobre assunto a ser julgado por este Juízo. A diligência do

Oficial de Justiça é para constatação de fatos, não para a emissão de opinião sobre os

fatos. Se houve, ou não, cumprimento da liminar, quem deve afirmá-lo é esta Seção, não o

senhor Oficial de Justiça, que deveria se limitar a colher os dados concretos dos fatos,

para que esses dados possam ser analisados por este Juízo. A essência do que foi

certificado revela que o serviço essencial não faltou à população, conquanto tenha sido

prestado fora das condições normais de seu funcionamento.

CONCLUSÃO:

Dou por cumprida a essência da respeitável decisão

liminar, e deixo de aplicar multa de R$ 200.000,00 à empresa.

Quanto ao mais, acompanho o voto do Eminente Relator,

Dr. Daniel Guimarães, inclusive quanto à declaração de conduta antissindical e medidas

de segurança impostas à sua superação."

É como voto.

Celso Ricardo Peel Furtado de Oliveira

Desembargador

Voto do(a) Des(a). VALDIR FLORINDO / Gabinete do(a) Vice-Presidente Judicial

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Divirjo do posicionamento do D. Relator quanto à aplicação

de multa por descumprimento da liminar.

A certidão juntada aos autos teve como base informações

coletadas no centro de operações e planilha, fornecida pela Companhia do Metropolitano

de São Paulo - Metrô, indicando o número de empregados presentes no dia da paralisação.

Na referida certidão, o Oficial de Justiça afirmou ter sido descumprida a liminar, juízo de

valor que, além de fugir ao escopo da diligência, se mostra equivocado, em especial sob a
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ótica de posicionamento recentemente adotado por esta SDC.

Em julho deste ano, esta Seção de Dissídios Coletivos

julgou dissídio de greve envolvendo as mesmas partes, ocasião em que restou decidido que

o número de trabalhadores em serviço ou o número de composições em trânsito nas vias

não determinam, de per si, o efetivo cumprimento da ordem judicial, devendo-se levar em

conta, na verdade, a efetiva disponibilização do serviço, na forma do artigo 11 da Lei

7783/89, que menciona a prestação dos serviços indispensáveis e inadiáveis.

No caso em exame, o que se pode aferir com certeza do

auto de constatação é que houve o funcionamento parcial das estações ao longo do dia, ou

seja, o serviço essencial não foi interrompido e que a paralisação total em algumas estações

se deu por somente 64 minutos, entre 04h40 e 05h44, portanto, antes do horário de pico

estabelecido na decisão liminar (06h00).

Tal cenário é insuficiente para que seja declarado o

descumprimento da ordem judicial, seja por responsabilidade dos trabalhadores, seja por

responsabilidade da empregadora.

Considero cumprida a liminar e deixo de aplicar a multa

correspondente.

Valdir Florindo

Desembargador
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