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BRASIL

Trata-se de Dissídio Coletivo de Greve, ajuizado pela
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS –CPTM como “tutela cautelar em
caráter antecedente com pedido de liminar” em face do SINDICATO DOS
TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DA ZONA CENTRAL DO BRASIL em
razão do anúncio por parte dos trabalhadores da greve do dia 20.07.2021.
Em audiência realizada por videoconferência no dia 18.07.2021
(fls. 230/239) deferi a tutela de urgência para restabelecer integralmente todas as
cláusulas do último acordo coletivo integral e também determinei a aplicação dos
mesmos índices oficiais adotados nos 04 últimos dissídios coletivos.
Com base nessa decisão, as partes se reuniram (fls. 269/270)
“em cumprimento à decisão liminar proferida em audiência...”, ocasião em que o
Sindicato dos Trabalhadores informou que comunicou nos autos do processo a
suspensão da greve e, portanto, em razão da suspensão, não há necessidade de falar
de contingente mínimo para manutenção da prestação de serviços essenciais.
De fato, o sindicato havia comunicado (fl. 243) que a categoria
profissional deliberou pela SUSPENSÃO DA GREVE marcada para o dia 20.07.2021. Na
ata da assembleia, realizada em 19.07.2021 (fl. 311), consta que a categoria decidiu:
“Referendar a suspensão da greve marcada para o dia 20/07/2021; - Mantença do

estado de greve da categoria”.
A CPTM apresentou Agravo Interno (fls. 390/406), que ainda está
pendente de julgamento, e informou (fls. 412/420) que obteve no TST suspensão
integral dos efeitos da decisão, “inclusive no que diz respeito à conversão do presente
feito em dissídio coletivo de greve” (fl. 412), e pede a extinção em razão de que entende
que houve perda do objeto.
Nova manifestação do sindicato, em que pede a conversão da
Tutela de Urgência de Dissídio Coletivo de Greve, e informa que o movimento grevista
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estava suspenso, mas que a categoria decidiu não aceitar a nova proposta da empresa
e, em assembleia do dia 04.08.2021, deliberou entrar em greve a partir da zero hora do
dia 24.08.2021. Junta o material de divulgação da greve (fls. 424/425).
Diante desse novo cenário de suspensão da tutela e decisão de
nova greve dos trabalhadores, determinei o cumprimento da decisão proferida pela
Excelentíssima Presidente do Eg. Tribunal Superior do Trabalho, bem como para que a
CPTM e o Ministério Público do Trabalho se manifestem sobre o pedido de conversão
em dissídio de greve feito pelo Sindicato e sobre o anúncio da greve programada para
o dia 24.08.2021 (fls. 433/434).
O sindicato apresentou esclarecimentos no sentido de que a
nova proposta de reajuste de 5% das cláusulas econômicas para as datas bases de 20
/21 e 21/22, retroativo a março de 2021 foi feita pela empresa CPTM, sendo que os
trabalhadores recusaram em assembleia. Além disso, se manifestou sobre o agravo
interno (fls. 440/447) e apresentou novamente a pauta de reivindicações para
confirmar o seu pedido de conversão em dissídio coletivo de greve (fls. 452/469).
O Ministério Público do Trabalho opina pela extinção do feito
sem resolução do mérito em razão da perda de objeto superveniente (fls. 470/472).
A CPTM se manifestou, ressaltando, em essência, a
impossibilidade da conversão da medida cautelar em dissídio coletivo de greve, por
falta de amparo legal, pugnando, por fim, pela extinção, sem julgamento de mérito, do
presente incidente, ante a perda do objeto. Sucessivamente, pede, em caráter liminar,
medidas para se garantir o contingente mínimo das atividades, com fixação de multa
diária em caso de descumprimento (fls. 473/476).
DECIDO:
1. DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO
1.1. O parecer do Ministério Público do Trabalho que opina pela
extinção do feito sem resolução do mérito em razão da perda de objeto superveniente
(fls. 470/472) está assentado na equivocada premissa de que “foi entabulado acordo
entre as partes para a suspensão da aludida greve”. Na verdade, não houve acordo,
haja visto que há comunicação de paralisação para o próximo dia 24.08.2021 (id
dfcdeb0), tendo como contexto o mesmo conflito coletivo de interesses.
2. DO PEDIDO DE EXTINÇÃO
2.1. A respeitável decisão proferida pela Excelentíssima Senhora
Doutora Ministra Presidente do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho é do seguinte
teor:
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"Ante o exposto, defiro o pedido para
suspender integralmente os efeitos da decisão liminar proferida
pelo Exmo. Desembargador do Eg. Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª Região nos autos do processo nº 1003046-66.2021.5.02.0000.
Os efeitos desta decisão perdurarão até o trânsito em julgado da
decisão de mérito a ser proferida no julgamento do Dissídio
Coletivo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992. Dê-se
ciência do inteiro teor desta decisão às Requerentes, ao sindicato
profissional, à Presidência do Eg. TRT da 2ª Região e ao
Desembargador Relator.” (grifamos)
2.2. É de se concluir que:
(i) a r. decisão de Sua Excelência suspendeu os efeitos da
liminar, ou seja, não revogou a decisão liminar;
(ii) a r. decisão de Sua Excelência não extinguiu este processo;
(iii) a r. decisão de Sua Excelência não solucionou este dissídio;
(iv) a r. decisão de Sua Excelência manda que se respeite a
suspensão dos efeitos da liminar até o final julgamento do dissídio coletivo.
2.3. A r. decisão da Digníssima Presidente do Egrégio Tribunal
Superior do Trabalho será cumprida integralmente, rigorosamente, em tudo o que
contém. Como a r. decisão superior não extinguiu este processo – mas, ao contrário,
anteviu o seu seguimento, a ponto de fazer alusão à “decisão de mérito a ser proferida
no julgamento do Dissídio Coletivo ”, entendo que há pertinência para o
prosseguimento.
2.4. A greve marcada para o próximo dia 24.08.2021 não se
apresenta como um novo conflito coletivo, senão o mesmo conflito coletivo, pelo
mesmo objeto, pela mesma pauta, pelo mesmo contexto fático, envolvendo as mesmas
partes.
3. DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE DISSÍDIO COLETIVO DE
GREVE
3.1. A entidade sindical formalizou o pedido de instauração de
Dissídio Coletivo de Greve (id db47819).
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3.2. O requerimento do Sindicato é deferido, mas é bem de
notar que o pedido formulado originariamente pela empresa, malgrado denominado
por “tutela cautelar antecedente”, reveste-se, em sua essência, da própria ação de
dissídio coletivo, a tal ponto de constar este pedido:
“(…) requer a CPTM que o presente pedido
de tutela cautelar seja julgado totalmente procedente,
confirmando-se a liminar acima requerida e condenando-se o
Requerido ao pagamento das custas processuais e demais
consectários legais.” (destaques nossos)
3.3. Como se sabe, um pedido de tutela cautelar antecedente
não se encerra em si mesmo (CPC, art. 303, § 1º I), e nem comporta provimento de “
condenação”, e a confirmação da liminar somente pode ocorrer dentro do processo
principal. Ao deduzir pretensões finais, inclusive com pedido de julgamento da
abusividade da greve, protesto por provas e fixação de valor “à causa”, a empresa
estava, notoriamente, ajuizando o próprio dissídio coletivo, ainda que tenha
impropriamente atribuído outro nome. A retificação da autuação representava mera
adequação com o conteúdo. Confira-se na petição inicial da empresa:
“Requer,
ainda,
(…)
também,
o
reconhecimento da abusividade do movimento grevista conforme
previsto na Orientação Jurisprudencial nº 38, da SDC, do Tribunal
Superior do Trabalho e a responsabilização pessoal dos dirigentes
do Requerido em caso de desobediência.” (destaques nossos)
3.4. Parece induvidoso que não se pede provimento de mérito ("
reconhecimento da abusividade do movimento de greve") em expediente que não seja
a própria ação final, não em tutela cautelar antecedente.
3.5. De qualquer forma, repito, a entidade sindical requereu a
instauração do dissídio coletivo de greve (id db47819), a cujo respeito pode se
manifestar a empresa, querendo.
4. DO NOVO PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA
4.1. A empresa faz requerimento alternativo, não sucessivo, de
novo pedido de tutela cautelar nestes autos.
“(…) requer alternativamente, com urgência
e sem prejuízo da eventual nova medida que será oportunamente
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ajuizada, que seja analisado e deferido o pedido de liminar para
garantia de contingente mínimo, o qual ora se reitera nos
seguintes termos:
(i) mantenha, nos horários compreendidos
entre 4:00 e 10:00 horas e 16:00 e 21:00 horas (horários de “pico”),
o contingente de trabalhadores de 100% (cem por cento), ficando
claro que tal percentual deve se aplicar a todos os serviços de
operação de trens, notadamente maquinistas, pessoal de estações,
segurança, manutenção e operação;
(ii) mantenham, nos demais horários, o
contingente de trabalhadores mínimo de 80% (oitenta por cento),
ficando claro que tal percentual deve se aplicar a todos os serviços
de operação de trens, notadamente maquinistas, pessoal de
estações, segurança, manutenção e operação;
(iii) se abstenham, em nome da segurança
da população, de efetuar aglomerações e “liberação de catracas”
como forma de manifestação do movimento grevista, já que tal
situação poderá causar tumulto nas estações elevando
sobremaneira o risco de acidentes.”
4.2. Defiro, em parte, a medida cautelar requerida pela empresa.
É público e notório que os horários de pico no transporte em questão, na região
metropolitana de SP, é das 05h30 às 07h30 e das 17h00 às 19h30. Essa realidade –
pública e notória – se confirma em fonte oficial do governo (https://www.saopaulo.sp.
gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-dos-transportes-metropolitanos
/sp-tem-reducao-de-62-de-passageiros-no-transporte-metropolitano-na-faseemergencial-2/; consultado em 20.08.2021).
4.3. Com alguma margem de segurança, fixo as faixas de
horário: das 05h00 às 09h00 e das 17h00 às 20h00. Para essas faixas de horário de
pico, fixo o contingente mínimo de 70% (setenta por cento), e para os demais horários
50% (cinquenta por cento), ambos considerados pela média do contingente
efetivamente exercido nos 30 dias antecedentes à greve.
4.4. Deverá a empresa juntar aos autos documentos que
demonstrem a média do efetivo de pessoal utilizado nos 30 dias antecedentes à greve,
bem como o número de viagens e intervalos entre os comboios, para oportuna
consideração.
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4.5. O dever de manutenção dos serviços essenciais compete às
partes, inclusive à entidade sindical no que lhe couber em relação aos seus
representados, não apenas a uma delas, trabalhadores ou empresa (Lei de greve, art.
11). Os atos, omissões, responsabilidades e multas aplicáveis serão considerados
oportunamente, conforme a participação de cada qual. Determino que as partes
documentem responsavelmente os seus atos.
4.6. Defiro diligência de constatação por Oficial de Justiça,
devendo o sr. Oficial de Justiça certificar, estritamente, os dados objetivos, abstendo-se
de emitir opinião sobre os fatos.
5. DA NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
5.1. A ação se encontra instruída com documentos idôneos que
revelam o propósito de greve dos ferroviários das linhas 11, 12 e 13 da CPTM a partir
da 00h, terça-feira, do dia 24.08.2021, afetando o transporte público de “milhões de
usuários por dia” (inicial, fl. 09) na cidade de São Paulo, com grande impacto dos efeitos
da greve na esfera jurídica de terceiros. A atividade de transporte é definida como
indispensável à população, a teor do disposto no art. 10, inciso V, da Lei de Greve (Lei
7.783/89).
5.2. Designo audiência de tentativa de conciliação por
VIDEOCONFERÊNCIA para o dia 23.08.2021, segunda-feira, às 15h. A audiência será
realizada com a plataforma “Zoom”, instituída pelo Ato Conjunto TST.CSJT.GP nº 54
/2020.
5.3. Para participar da audiência por videoconferência, cada
parte poderá indicar (quatro) pessoas, incluindo o(s) advogado(s). As partes deverão
apresentar nos autos até às 8 horas do dia 23.08.2021 (segunda-feira), endereço
eletrônico (e-mail) para recebimento do convite com o link de acesso à sala de
audiência por videoconferência. Caso as partes não indiquem os endereços eletrônicos
até essa data, os convites serão enviados aos e-mails dos advogados cadastrados no
PJE.
6. DA PENDÊNCIA DO RECURSO DE AGRAVO
6.1. Há recurso de agravo pendente de julgamento (id 6094e65),
já contraminutado (id 6cb3353), cujo encaminhamento será providenciado, sem
prejuízo da realização da audiência (item 5.2), tendo em vista as circunstâncias de
urgência frente ao anúncio de greve marcada para os próximos dias (24.08.2021), e a
relevância do interesse público a ser considerado.
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6.2. Notifiquem-se as partes e o Ministério Público, com
urgência, pelos meios possíveis a cargo da Escrivania, inclusive podendo se utilizar do
telefone celular.
SAO PAULO/SP, 20 de agosto de 2021.
RAFAEL EDSON PUGLIESE RIBEIRO
Desembargador(a) do Trabalho
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