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DECISÃO 

  

Vistos, etc. 

Tratam-se os autos de pedido de tutela cautelar de 

caráter antecedente, com pedido de liminar, proposta pelo MUNICÍPIO DE 

SÃO LUÍS/MA em face do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS NO ESTADO DO MARANHÃO - STTREMA; 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE 

SÃO LUIS; CONSÓRCIO CENTRAL LTDA; CONSÓRCIO VIA SL LTDA; 

CONSÓRCIO UPAON AÇU LTDA e VIAÇÃO PRIMOR LTDA, em razão de 

deflagração de movimento paredista, a partir da 00:00 hora do dia 08 de 

fevereiro de 2018. 

O ente público municipal alega que o procedimento 

acautelatório gravita em torno do ofício nº 057-STTREMA, de 02 de fevereiro 

de 2018, oriundo do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários 

do Estado do Maranhão - STTREMA, comunicando o descumprimento de 

cláusulas da convenção coletiva de trabalho em vigor, por parte do Sindicato 

das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís, e formando que 



haverá paralisação do sistema de transporte de São Luís, tendo em vista que a 

categoria entrará e greve por tempo indeterminado, a partir das 00:00 horas do 

dia 08/02/2018. 

Salienta que a paralisação dos transportes coletivos irá 

gerar grave prejuízo à coletividade, em seu direito de locomoção, eis que priva 

os usuários do serviço do acesso ao transporte coletivo. Além disso, alega que 

os réus não observaram os requisitos legais para a deflagração da greve, pois 

sequer informaram o percentual mínimo de trabalhadores que se manteriam 

em atividade para atender à população, tornando-se indispensável à 

propositura de presente cautelar visando a declaração de ilegalidade do 

movimento paredista, bem como garantir a manutenção integral dos serviços 

de transporte coletivo urbano no município de São Luis. Afirma, ainda, que os 

réus não obedeceram o que determina o art. 13 da Lei 7.783/89, no que tange 

à comunicação aos usuários com antecedência mínima de 72 horas. 

Conclui que a situação reúne todas as condições 

necessárias à concessão do pedido liminar, uma vez presentes o perigo da 

demora e a aparência do bom direito. 

Ao fim de sua exposição, pediu que seja decretada de 

imediato a ilegalidade do movimento grevista, com a manutenção de 100% 

(cem por cento) da frota de ônibus em funcionamento, em todas as linhas, 

itinerários e horários. Requer também que seja determinado ao sindicato 

profissional, sob pena de multa, que: a) não coaja ou impeça os trabalhadores 

que não queiram aderir ao movimento grevista; b) não pratique atos de 

vandalismo, com destruição de bens públicos ou particulares; c) não promova 

reuniões ou passeatas nas vias públicas; d) não bloqueie as entradas/garagens 

das empresas prestadoras de serviço de transporte público. 

Relatado no essencial, decido. 



De início, ressalto que já havia me posicionado antes 

sobre esta ameaça de greve do sistema de transportes públicos de São Luis, 

nos autos da Ação Cautelar Antecedente nº 0016010-26.2018.5.16.0000. 

Naquela oportunidade, em que o Município de São Luis noticiava que em 23 de 

janeiro de 2018 havia recebido oficio do STTREMA comunicando que, dentro 

de 72 horas,caso a situação não fosse resolvida, a categoria entraria em grave 

por tempo indeterminado, decidi pelo deferimento parcial da liminar. Resta 

evidente que esta greve não aconteceu naquele momento, vindo a ser 

deflagrada somente agora pelo sindicato da categoria. No entanto, não vejo 

razão para mudar o entendimento anteriormente exaurido nos autos daquela 

ação cautelar, ratificando-o. 

 Pois bem. 

Com efeito, a tutela de urgência disciplinada no artigo 

300 e seguintes do novo CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo do 

trabalho, será deferida, liminarmente ou após justificação prévia, quando 

presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou risco ao resultado útil do processo. 

O direito de greve é assegurado constitucionalmente 

aos trabalhadores, constituindo-se em legítimo meio de pressão social e 

econômica, a fim de forçar o empregador a atender determinadas 

reivindicações. Entretanto, referido direito há de ser exercido dentro de certos 

limites, traçados pelo legislador infraconstitucional, que estabeleceu, através da 

Lei 7.783/89, as balizas para o exercício regular do direito. 

Convém ressaltar que se discute a ilegalidade do 

movimento paredista a ser deflagrado pelo Sindicato dos Trabalhadores 

requerido, balizado na identificação do percentual de trabalhadores que ficarão 

na ativa durante a greve. 



Para a paralisação, a lei de greve exige, dentre outros 

requisitos, que nos serviços ou atividades essenciais, que é o caso de que trata 

os presentes autos, "os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam 

obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos 

serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade", listando como necessidades inadiáveis da comunidade "aquelas 

que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou 

a segurança da população." (art. 11 e parágrafo único), merecendo destaque a 

circunstância de que, observados os procedimentos listados nos artigos 

primeiro e seguintes dessa mesma lei, quis os representantes do povo que na 

greve em serviços ou atividades essenciais, houvesse comunicação prévia de, 

no mínimo, setenta e duas horas (art. 13) tanto aos empregadores quanto aos 

usuários dos serviços. 

Da leitura dos autos, verifico que o ofício nº 057 - 

STTREMA, a que faz alusão o requerente, cuja cópia repousa sob o 

ID 56140c1 - Pág. 1, demonstra que o Sindicato obreiro (STTREMA) 

comunicou oficialmente no dia 02 de fevereiro de 2018, ao Secretário de 

Transporte e Trânsito do Município de São Luís, a paralisação de suas 

atividades laborais por tempo indeterminado, a partir do dia 08 de FEVEREIRO 

de 2018. Cumpre observar que apesar do sindicato obreiro afirmar que 

garantirá o percentual de trabalhadores necessários ao atendimento do serviço, 

não especifica este percentual. Ademais, nota-se que já foi publicada nota 

oficial na impressa acerca da deflagração do movimento paredista (ID. 33e462f 

- Pág. 1 e 2).   

Da análise sumária dos fatos, própria dos provimentos 

liminares, embora legítima a manifestação de âmbito nacional, o fato é que o 

transporte coletivo é de inegável interesse público, de regra exercido mediante 

concessão do poder público, logo, no caso, o exercício do direito de greve 



carece de observância aos limites da razoabilidade e proporcionalidade, 

ditados no mencionado artigo 11, de modo a preservar, na maior medida 

possível, os interesses de toda uma coletividade. É a prevalência do interesse 

coletivo sobre o particular, por assim dizer. 

Dentro desta perspectiva, o que se constata é que a 

paralisação do transporte coletivo, causará transtornos de grande monta para 

toda a coletividade e sem a fixação explícita de um percentual mínimo para a 

atendimento das necessidades inadiáveis da população, como está afeito 

acontecer no caso, posto não haver qualquer referência quanto a esse 

requisito, a sua fixação se impõe. 

E para isto observo que é fato notório que o serviço de 

transporte público de São Luís/MA, mesmo funcionando em sua plenitude 

(100%), já é insuficiente e deficitário, não suprindo as necessidades ordinárias 

da população ludovicense e, não raras vezes, esse fato tem sido veiculado na 

imprensa falada, escrita e televisada, com exibição de justas reclamações. 

Por essas breves considerações e visando o interesse 

público, que, nesta específica hipótese, precisa ser resguardado, é que 

concedo parcialmente a liminar, para determinar ao Sindicato dos 

Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Maranhão mantenha 

em atividade, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da frota de ônibus em 

funcionamento em todas as linhas e itinerários e em todos os horários, com os 

respectivos motoristas e cobradores, para o atendimento mínimo necessário à 

população em todos os horários a ser cumprido a partir da 00:00 hora do dia 08 

de fevereiro de 2018 até o efetivo término da greve, sob pena de multa diária 

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por descumprimento, além da 

configuração do crime de desobediência à ordem judicial (art. 330 do CP). 



Determino, ainda, que o Sindicato dos Trabalhadores 

requerido, bem assim o dos patrões, observem o seguinte: (a) não coaja ou 

impeça os trabalhadores, que não queiram aderir ao movimento, de trabalhar; 

(b) não permitam que os ônibus sejam retidos nos pátios das garagens; (c) não 

pratique ato de vandalismo, como destruição de bens públicos ou particulares; 

(d) não promova reuniões ou passeatas nas vias públicas de acesso 

preferencial de modo a impedir a circulação de pessoas e de qualquer tipo de 

veículos automotores; e, (e) não bloqueie as entradas/garagens das empresas 

prestadoras de serviço de transporte público municipal, sob pena de multa de 

R$ 50.000,00 (quinze mil reais), por qualquer delas. 

Autoriza-se, ainda, o desconto salarial na forma de 

rateio entre os trabalhadores que não comparecem ao labor a partir da 

deflagração da greve, acaso não observado o limite de 80% fixado nesta 

decisão. 

Dê-se ciência desta decisão, por mandado, aos 

sindicatos e consórcios réus, para efetivo cumprimento, bem como para, 

querendo, exercerem seus direitos de defesa, no prazo de 5 (cinco) dias, nos 

termos do art. 306 do CPC/2015. 

O Município deverá implementar meios de aferir o 

cumprimento dessa decisão, mediante a fiscalização e envio de relatórios 

diários a este juízo. 

Notifique-se o Comando Geral da Polícia Militar para 

que, no que couber à Polícia Militar do Estado do Maranhão, ultime os meios 

necessários ao cumprimento da liminar, mantendo a ordem e o direito de ir e vir 

dos cidadãos, independentemente de serem ou não usuários do serviço 

público. 



Cópia da presente decisão assinada digitalmente 

servirá como mandado para os fins acima. 

Ciência ao MPT. 

Cumpra-se com a urgência necessária. 

v.ppa 

SAO LUIS, 6 de Fevereiro de 2018 

 
JOSE EVANDRO DE SOUZA 

Desembargador Federal do Trabalho 
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