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Visto.

 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela, proposta pelo

MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI/MT em face do SIMS - SINDICATO DOS SERVIDORES

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEZAL, objetivando a concessão de medida liminar, para que seja

determinado o restabelecimento das normalidade da prestação dos serviços de educação municipal, com a

cominação de multa por descumprimento da ordem judicial no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Sustenta o Município requerente que os servidores públicos municipais da

educação deflagraram greve por tempo indeterminado a partir do dia 18/06/2018, reivindicando aumento

do piso salarial e o aumento da jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais.

Sustenta que não obstante o esforço da Administração Municipal para tratativas de

acordo com os servidores, encaminhando proposta referente ao piso dos profissionais do magistério do

ano de 2018 para 6,81% a partir do mês de agosto, sendo implantado o piso nacional de forma

proporcional, ante a ausência de condições financeiras do Município.

Assevera que em virtude do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade

Fiscal não é possível a concessão e vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer

título, cujo desrespeito importará em sanções como impedimento de contratação de operações de crédito,

recebimento de garantia da União e de transferências voluntárias.

Afirma que, embora a Administração Municipal tenha acordado em relação à

reivindicação do aumento da carga horária para 30 (trinta) horas semanais, motivo da deflagração da

greve pelos servidores públicos municipais, o momento é de grandes dificuldades financeiras no País, que

atingiu todos os Municípios e Estados, sem exceção, o que inviabiliza, no momento, a implantação do

piso nacional e do RGA reivindicado pelo SINTEP.

Salienta que o serviço público educacional é de extrema essencialidade,

assegurado pela Constituição da República, cuja paralisação prejudica de forma irreversível os direitos

individuais e coletivos garantidos à população, razão pela qual deve ser declarada irregular e ilegal o

movimento grevista deflagrado pelo Sindicato Requerido.

Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada para que seja restabelecida a

prestação de todos os serviços públicos de educação, sob pena de imposição de multa diária no valor de

R$30.000,00 (trinta mil reais).

É o relatório.

Decido.
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Ab initio, insta consignar que a competência para processar e julgar o presente

feito é originária deste e. Tribunal de Justiça, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal

Federal, quando do julgamento dos Mandados de Injunção nº 608/DF e nº 670/ES, in verbis:

"(...)

6. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL

PARA APRECIAÇÃO DO TEMA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA

ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS

DO ART. 37, VII, DA CF. FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O

CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO

DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989.

6.1.

(...) As greves de âmbito local ou municipal serão dirimidas pelo Tribunal de

Justiça ou Tribunal Regional Federal com jurisdição sobre o local da paralisação,

conforme se trate de greve de servidores municipais, estaduais ou federais. 6.4.

Considerados os parâmetros acima delineados, a par da competência para o dissídio de

greve em si, no qual se discuta a abusividade, ou não, da greve, os referidos tribunais, nos

âmbitos de sua jurisdição, serão competentes para decidir acerca do mérito do pagamento,

ou não, dos dias de paralisação em consonância com a excepcionalidade de que esse juízo

. Nesse contexto, nos termos do art. 7o da Lei no 7.783/1989, a deflagração dase reveste

greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho. Como regra geral,

portanto, os salários dos dias de paralisação não deverão ser pagos, salvo no caso em que a

greve tenha sido provocada justamente por atraso no pagamento aos servidores públicos

civis, ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da

suspensão do contrato de trabalho (art. 7o da Lei no 7.783/1989, in fine). 6.5. Os tribunais

mencionados também serão competentes para apreciar e julgar medidas cautelares

eventualmente incidentes relacionadas ao exercício do direito de greve dos servidores

públicos civis, tais como: i) aquelas nas quais se postule a preservação do objeto da querela

judicial, qual seja, o percentual mínimo de servidores públicos que deve continuar

trabalhando durante o movimento paredista, ou mesmo a proibição de qualquer tipo de

; ii) os interditos possessórios para a desocupação de dependências dos órgãosparalisação

públicos eventualmente tomados por grevistas; e iii) as demais medidas cautelares que

apresentem conexão direta com o dissídio coletivo de greve. 6.6. Em razão da evolução

jurisprudencial sobre o tema da interpretação da omissão legislativa do direito de greve dos

servidores públicos civis e em respeito aos ditames de segurança jurídica, fixa-se o prazo de

60 (sessenta) dias para que o Congresso Nacional legisle sobre a matéria. 6.7. Mandado de

injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a

aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que

envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis". (MI 670/ES,

Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 25/10/2007) (Grifei).
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Na mesma oportunidade, ficou definido que aos servidores públicos, enquanto não

editada lei específica, se aplica a Lei Federal nº 7.783/1989, razão pela qual analiso o pleito com

fundamento no citado texto legal.

Passo então para a análise do pleito posto na peça vestibular.

Insta registrar que o direito de greve é assegurado aos servidores públicos

conforme precedentes já citados, bem como da Corte Superior de Justiça, porém, tal direito não pode de

maneira alguma conflitar com os direitos coletivos, especificamente quando se trata do direito à educação

e à saúde, que se inserem no rol dos serviços essenciais, vez que é direito de toda a criança, aliás de todo

cidadão, em geral, o acesso à educação e à saúde, consagrados na Constituição Federal.

Ao tratar da essencialidade do serviço, diz a Suprema Corte que o sistema de

judicialização do direito de greve dos servidores públicos civis está aberto para que outras atividades

sejam submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades

estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada

pelo rol dos arts. 9º a 11 da Lei no 7.783/1989. Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado

 (MI 708/DF, Relatorpelos arts. 9º a 11 da Lei no 7.783/1989 é apenas exemplificativa (numerus apertus)

Ministro Gilmar Mendes).

Dessa forma, a educação como base de toda a sociedade deve ser garantida a todo

o cidadão, e como serviço essencial que é não pode haver descontinuidade, devendo o direito

constitucional prevalecer sobre o direito da categoria em aderir ao movimento paredista.

Assim, a categoria dos servidores públicos do Município de Alto Paraguai deve

buscar outros caminhos, abrindo espaço para negociação, de maneira a não prejudicar a coletividade.

Ao tratar da matéria, greve no serviço público, o Supremo Tribunal Federal

entende que na "relação estatutária do emprego público não se manifesta tensão entre trabalho e capital,

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

exercício do poder de fato, a greve, coloca em risco os interesses egoísticos do sujeito detentor de capital

--- indivíduo ou empresa --- que, em face dela, suporta, em tese, potencial ou efetivamente redução de sua

capacidade de acumulação de capital. Verifica-se, então, oposição direta entre os interesses dos

trabalhadores e os interesses dos capitalistas. Como a greve pode conduzir à diminuição de ganhos do

titular de capital, os trabalhadores podem em tese vir a obter, efetiva ou potencialmente, algumas

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

aos interesses dos trabalhadores não correspondem, antagonicamente, interesses individuais, senão o

interesse social. A greve no serviço público não compromete, diretamente, interesses egoísticos do

.detentor de capital, mas sim os interesses dos cidadãos que necessitam da prestação do serviço público

9. A norma veiculada pelo artigo 37, VII, da Constituição do Brasil reclama regulamentação, a fim de

que seja adequadamente assegurada a coesão social. 10. A regulamentação do exercício do direito de

greve pelos servidores públicos há de ser peculiar, mesmo porque "serviços ou atividades essenciais" e

(MI"necessidades inadiáveis da coletividade" não se superpõem a "serviços públicos"; e vice-versa (...)" .

712/PA, relator Ministro Eros Grau) (Grifei).
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Ante o exposto, em se tratando de serviço público essencial, evidente o perigo de

dano que a manutenção da situação fática pode resultar, razão pela qual  o pedido de antecipação dedefiro

tutela, para determinar a imediata retomada das atividades dos integrantes do movimento paredista, sob

pena de multa de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Cite-se o Sindicato Requerido para, querendo, contestar a ação no prazo legal.

Após, encaminhe-se os autos à douta Procuradoria de Justiça.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de junho de 2018.

 

Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA

Relatora
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