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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJE 
GAB. DES. ROSITA NASSAR 

 TutCautAnt 0000551-64.2022.5.08.0000
REQUERENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND URBANAS DO 
EST PARA 
REQUERIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA 

DECISÃO MONOCRÁTICA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS
DO ESTADO PARÁ ajuizou “TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE DO
DISSÍDIO COLETIVO DE REGULARIDADE DE GREVE”, com pedido liminar, face à
requerida, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA, objetivando que esta
seja compelida a se abster de “promover qualquer espécie de desconto decorrente da
greve iniciada em 05 de julho de 2022 até decisão transitada em julgado da ação
declaratória de regularidade da greve”. (folha 09)

Narra que foi deflagrada greve que teve como principal
reivindicação a negociação coletiva para reajuste salarial e vale alimentação da
categoria, pois, em reunião ocorrida em março/2022, houve composição para que
fosse cessado o movimento paredista, com reajuste salarial de 7,59% e, no vale
alimentação, de 5%, ficando convencionado que os valores retroativos seriam objeto
de negociação em maio/2022, em conjunto com a data-base de 2022.

Aduz que, nas reuniões ocorridas em maio, as tratativas foram
adiadas para outubro do mesmo ano, bem como foi comunicado pela empresa que
não haveria o pagamento de valores retroativos, inclusive os da data base de 2021.
Alega que convocou a terceira Assembleia Geral Permanente em 28/06/2022, na qual
foi rejeitada tal proposta e foi decidida a deflagração de greve por tempo
indeterminado, a partir de 05/07/2022, respeitados os serviços essenciais.

Afirma que requereu mediação do Ministério Público do
Trabalho para solução do impasse, em 21/07/2022, tendo a requerida comunicado sua
intenção de descontar os dias de greve, a qual foi confirmada em 25/07/2022,
conforme comunicação do órgão ministerial.

Assim, ajuizou a cautelar como preparatória para a ação de
dissídio coletivo de regularidade da greve em curso, fundamentada no iminente
desconto salarial, uma vez que “os trabalhadores não podem suportar o desconto de
um dia de trabalho, por ato exclusivo da empresa, sem a chancela da via legal, que é o
dissídio de greve”. (folha 04)
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Com esses fundamentos, em síntese, sustenta a presença dos
requisitos autorizadores da concessão liminar, uma vez que o desconto nos salários
implicaria em ilegalidade e grave prejuízo aos trabalhadores que estão em vias de
receber o pagamento de seus salários do mês de julho/2022.

Ressalta que a medida não resultaria em prejuízo à requerida,
tendo em vista que esta tem certo e programado o pagamento da folha mensal, por
ser despesa habitual, caracterizando-se ainda o caráter reversível da medida bastando
sua revogação.

O direito de greve está assegurado no artigo 9º da CRFB/1988.

Permitir que o empregador, no curso do movimento paredista,
não cumpra a principal obrigação que o contrato de trabalho lhe impõe, que é o
pagamento dos salários, representa, na prática, a negação do direito de greve. Por esta
razão, é que a expressão “suspende”, utilizada no artigo 7º da Lei nº 7.783/1989, deve
ser entendida como "interrompe", sob pena de se impor, a um direito fundamental,
limitação não autorizada pela Constituição, pelo que fica configurada a probabilidade
do direito.

A intenção manifestada pela empresa, de proceder ao desconto
dos salários nos dias de greve, representa evidente dano à sobrevivência do
trabalhador, bem como ao resultado útil do processo.

Por outro lado, nos termos do artigo 7º da Lei de Greve, as
relações obrigacionais, durante o período, devem ser regidas pelo acordo, convenção,
laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho.

Consequentemente, tendo em vista a inexistência de acordo
entre as partes, bem como que a questão ainda nem foi formalmente apresentada a
esta justiça especializada para exame da matéria, evidenciam-se os requisitos
autorizadores da concessão de liminar, pois a ameaça de desconto salarial impede que
o trabalhador se utilize do instrumento de pressão coletiva que lhe é assegurado
constitucionalmente pelo artigo 9º da CRFB/1988.

Assim, defiro o pedido liminar e determino que a requerida
(COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA) se abstenha de efetuar desconto
no salário dos empregados, referente à paralisação decorrente da greve ocorrida
desde 05/07/2022 até decisão final que vier a ser proferida por este Judiciário, no
Dissídio Coletivo a ser ajuizado, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais),
por cada trabalhador prejudicado, a ser revertida em favor do FAT – Fundo de Amparo
ao Trabalhador.
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A requerida deve ser notificada dos termos da presente ação,
por oficial de justiça, no endereço indicado na petição inicial e, em caráter de urgência,
para ciência desta decisão e para que, no prazo de 5 (cinco) dias, conteste o pedido,
querendo.

Publique-se e cumpra-se.

BELEM/PA, 26 de julho de 2022.

ROSITA DE NAZARE SIDRIM NASSAR
Desembargadora do Trabalho
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