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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA DESEMBARGADORA MARIA IRANEIDE MOURA 
SILVA 
 

 
 
"A liberdade é um bem tão precioso que 
não admite grilhões ou biombos. Aos 
primeiros, arrebata com sua força 
indômita; aos segundos, desvanece com 
seus raios fúlgidos." Caio Publius Varro 
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UTE – UNIÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

FORTALEZA-CE, perfeitamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, mui 

respeitosamente, por intermédio de seus advogados signatários, à ilustre presença de 

Vossa Excelência, apresentar AGRAVO REGIMENTAL, pelos fundamentos fáticos e jurídicos 

que passa a expor: 
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1. DO BREVE RESUMO DA LIDE 
 
 

A municipalidade autora promoveu ação requerendo a ilegalidade da greve 

deflagrada pelos professores do Município de Fortaleza. 

Em citada ação, a edilidade aduz que deve ser decretada tal ilegalidade em 

razão da entidade ora peticionante não representar os educadores municipais, sendo 

tal mister exercido pelo SINDIFORT, Sindicato dos Servidores do Município de 

Fortaleza. 

Prossegue, aduzindo que não há direito de greve para os servidores públicos 

ante a ausência de sua regulamentação. 

Diz ainda que não foi cumprido requisito da lei nº. 7.783/89, no sentido do 

esgotamento prévio da via negocial, assim como a manutenção de percentual mínimo 

de profissionais trabalhando. 

Fala, ademais, que a edilidade atendeu todas as reivindicações da categoria, 

uma vez que concederá o aumento de 11,36% parcelado, pagará os anuênios em 

atraso e levando em consideração de que a questão relativa ao precatório do FUNDEF 

já fora judicializada. 

Requer, portanto, que seja decretada a ilegalidade, com multa de cem mil reais, 

assim como requer que seja autorizado o corte de ponto dos professores, com o corte 

do correspondente salário. Pede ainda que não haja manifestações em 500 metros de 

escolas, nem que sejam impedidos acessos das mesmas. 

A reclamada apresentou memoriais nos autos aduzindo, resumidamente, que a 

efetiva representação da categoria se dá pela agravante, que há a possibilidade do 

exercício do direito de greve por parte dos servidores públicos, assim como dos 

educadores, que as negociações que houveram anteriormente ao movimento de 

parede foram infrutíferas, assim como que fora mantido contingente de 30% das 

escolas em funcionamento. Prossegue, dizendo que não foram atendidas todas as 

reivindicações. Por ultimo, diz que não há perigo na demora uma vez que os 
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professores são obrigados a repor as aulas não dadas, uma vez que o ano letivo tem 

que ter obrigatoriamente 200 dias, existindo, na verdade, periculum in mora in 

inverso, uma vez que determinado o retorno às salas de aula muito dificilmente será 

deflagrada nova greve acaso o presente processo venha a ser julgado improcedente. 

Em que pese tudo quanto fora argumentado pela recorrente, a liminar fora 

concedida, conforme adiante se estudará. 

 

2. DA DECISÃO VERGASTADA 

 

A decisão ora em debate tem o seguinte dispositivo: 

 

EX POSITIS, defiro os efeitos práticos da tutela antecipada, a fim 

de determinar o imediato retorno ao trabalho, bem como que 

os grevistas se abstenham de impedir a entrada nas escolas 

públicas municipais de alunos, funcionários e dos professores, 

sob pena de multa diária no importe de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), bem como não efetue ato ou manifestação a menos de 

500 (quinhentos) metros das escolas municipais, possibilitando 

a ministração das aulas de forma segura e adequada. 

Consoante dispõe o art. 125, II e IV, do CPC, e art. 93 e 

seguintes do RITJCE, estabeleço a realização de audiência de 

conciliação em 8 de março de 2016, às 14 horas, na sala de 

Sessão de julgamento da 2ª Câmara Cível desta Corte Estadual. 

Intimem-se a partes envolvidas deste decisório, bem como o 

douto Representante do Ministério Público com assento nesta 

Câmara. 

Notifique-se, ainda, a Secretaria de Segurança Pública do 

Estado do Ceará, a fim de que se ponha de prontidão com 
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vistas a garantir o pleno e normal acesso aos estabelecimentos 

de ensino da rede municipal de Fortaleza/CE, mormente no que 

tange à restrição mínima de distância dos grevistas das escolas. 

Comunique-se, COM URGÊNCIA. 

Expedientes necessários. 

 

Conforme se estudará, tal decisão não condiz com o melhor direito. 

 

 
 

3. DA AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS 
 
 
3.1. DO CUMPRIMENTO DA LEI DE GREVE. DAS NEGOCIAÇÕES 

INFRUTÍFERAS. DO CONTINGENTE DE PROFESSORES EM SALA DE 

AULA. 

 

A decisão em vergaste explicitou que, em análise perfunctória, a greve em 

comento seria abusiva posto que as negociações ainda estavam em curso, bem como 

que não foi feito planejamento anterior para o cumprimento das necessidades 

inadiáveis da população. 

Ocorre que, antes da deflagração do movimento paredista a proposta do Sr. 

Exmo. Prefeito de nossa cidade era reajuste de 0% dos salários dos professores para o 

ano de 2016, alegando não ter recursos em razão da crise financeira que assola o país. 

Ora, ao oferecer 0% como proposta de reajuste, notoriamente a edilidade 

encerrou as negociações. 

Note-se que a citada reunião não foi a primeira a ocorrer para tratar sobre esse 

tema. 

Aliás, sobre a mesma pauta da greve já se vinha tratando com a Prefeitura 

Municipal desde o ano passado. 
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Note-se que a lei de greve prevê que haja negociação prévia e que as mesmas 

sejam infrutíferas. Senão vejamos: 

 

Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade 

de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do 

trabalho. 

 

Ora, conforme dito acima, antes do movimento paredista a proposta lançada 

pelo Governo Municipal fora de 0% de reajuste, de sorte que se mostra que a 

negociação foi efetivamente frustrada. 

Note-se que não é obrigatório que não haja mais negociação, mas que a atual 

seja considerada frustrada. Aliás, nesse sentido já se manifestou o E. Tribunal Superior 

do Trabalho, in verbis: 

 

130097719 - AÇÃO DECLARATÓRIA - GREVE - NEGOCIAÇÃO 

COLETIVA - EXAURIMENTO - NÃO-ABUSIVIDADE - 1. A 

Constituição da República, em seu art. 9º , contempla a 

cessação coletiva do labor como legítimo instrumento de 

pressão dos empregados em face do empregador visando ao 

atendimento das normas e condições de trabalho reivindicadas. 

2. O impasse na tentativa de composição autônoma do conflito 

coletivo de interesses, decorrente do distanciamento entre as 

propostas das partes para a convenção coletiva de trabalho que 

se visa a firmar, mesmo após sucessivas tratativas, bem 

demonstra o exaurimento da negociação coletiva, de forma 

infrutífera. Inteligência do art. 3º da Lei 7.783/1989. 3. 

Declaração de não-abusividade da greve que se mantém. 4. 

Recurso ordinário em Ação Declaratória interposto pelo 
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sindicato patronal Autor a que se nega provimento. (TST - 

ROAD 329 - SSDC - Rel. Min. João Oreste Dalazen - DJU 

11.06.2004 ) 

 

Repise-se que a mera oferta de proposta não quer dizer que obrigatoriamente 

deva a categoria sair de greve. Uma vez o movimento de parede deflagrado, é conditio 

sine qua non, inclusive, a instauração da negociação que culminará com seu fim, de 

sorte que a reunião havida dia 12 de fevereiro de 2016 não desnatura a paralização. 

Falemos agora sobre a manutenção de percentual mínimo de trabalhadores nas 

escolas. 

Inicialmente, diga-se que, infelizmente, a Lei de Greve não erige a educação a 

serviço essencial, de sorte que aos seus profissionais não se aplicam as restrições 

previstas nela. 

Acontece que os serviços essenciais a que alude a citada norma são aqueles 

apostos no art. 10 da mesma lei, em numerus clausus, ipsi literis: 

 

Art. 10. São considerados serviços ou atividades essenciais: 

I - tratamento e abastecimento de água; produção e 

distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; 

II - assistência médica e hospitalar; 

III - distribuição e comercialização de medicamentos e 

alimentos; 

IV - funerários; 

V - transporte coletivo; 

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo; 

VII - telecomunicações; 

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, 

equipamentos e materiais nucleares; 
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IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais; 

X - controle de tráfego aéreo; 

XI - compensação bancária. 

 

Em que pese a notável importância da educação para o desenvolvimento 

nacional, a lei não a erigiu à condição de serviço essencial para fins de greve. 

Aliás, no mesmo sentido esposado, se manifestou Alice Monteiro de Barros1, in 

verbis: 

 

São considerados serviços ou atividades essenciais: tratamento 

e abastecimento de água, produção e distribuição de energia 

elétrica, gás e combustíveis; assistência médica e hospitalar; 

distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; 

funerários; transporte coletivo; captação e tratamento de 

esgoto e lixo; telecomunicações; guarda, uso e controle de 

substâncias radioativas; equipamentos e materiais nucleares; 

processamento de dados ligados a serviços essenciais; controle 

de tráfego aéreo e compensação bancária (art.10).  

 

Em idêntico teor Henrique Macedo Hinz2: 

 

O artigo 10 da Lei de Greve prevê, de forma exaustiva, as 

atividadese serviços considerados essenciais. 

 

Conforme se observa, nem a lei nem a eminente jurisconsulta se manifestam 

pela possibilidade de ampliação do rol aposto no art. 10 da lei 7.783/89. 

                                                           
1
 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho, 7ª Ed., São Paulo: LTr, 2011, p. 1.036 

2
 HINZ, Henrique Macedo. Direito Coletivo do Trabalho, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 118 
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De outra forma não pode ser, posto que a norma em comento restringe 

direito constitucionalmente garantido, e como tal, deve ser interpretada de FORMA 

RESTRITIVA. 

Aliás, em mesmo sentir foi decisão proferida no Recurso Ordinário em Dissídio 

Coletivo que tratou da abusividade de greve de servidores do Município de Santa 

Bárbara D’Oeste, donde se extrai o excerto adiante colacionado: 

 

O serviço educacional prestado por monitoras de creche, em 

que pese a sua relevância, não está incluído no rol taxativo de 

serviços ou atividades essenciais previsto no art. 10 da Lei nº 

7.783/89. A Lei nº 7.783/89, restritiva de direito fundamental 

assegurado no Texto Constitucional, não admite interpretação 

analógica ou extensiva, mas igualmente restritiva, conforme 

boa hermenêutica. Assim, na falta de regulamentação 

específica para a greve no serviço público e diante da 

aplicabilidade, por ora, da única lei de greve disponível, 

incabível classificar como essencial a atividade exercida pelas 

monitoras de creche.  Em consequência, inviável exigir o 

cumprimento na hipótese dos requisitos específicos previstos 

nos arts. 11 e 13 dessa lei. 

(RXOF e RODC - 75900-06.2007.5.15.0000 , Relator Ministro: 

Fernando Eizo Ono, Data de Julgamento: 09/08/2010, Seção 

Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: 

10/09/2010) 

(NEGREJOU-SE) 

 

De início, cumpre registrar que em recente julgado desta Corte, 

(RODC - 54800-42.2008.5.12.0000, Relator Ministro Mauricio 
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Godinho Delgado, publicado no DEJT 27/11/2009), concluiu-se 

que a Lei de Greve (Lei 7.783/89) não inclui no seu rol taxativo 

de serviços ou atividades essenciais a atividade portuária, e, 

diante disso, como a referida lei, no que tange às atividades 

essenciais, restringe um direito fundamental dos 

trabalhadores em detrimento do interesse maior da 

sociedade, não pode sofrer interpretação ampliativa, 

abrangendo, portanto, apenas os serviços e atividades 

expressamente considerados essenciais pelo legislador. 

(RODC - 2400400-20.2006.5.09.0909 , Relatora Ministra: Kátia 

Magalhães Arruda, Data de Julgamento: 10/05/2010, Seção 

Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: 

24/09/2010) 

(NEGREJOU-SE) 

 

Além do mais, ainda que se tratasse de serviço essencial, o que se assume por 

mero amor ao debate, não se haveria de ter percentual mínimo da categoria 

atendendo a população. 

Acontece que a Lei de Greve, quanto a esse assunto, assim apregoa: 

 

Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, 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. 

Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade 

aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a 

sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. 
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Ora, a lei diz expressamente qual o caso em que deva haver a prestação mínima 

de serviço, qual seja, aquele que implique em necessidade inadiável, o qual, por sua 

vez, é definido como aquele que, não atendido, coloque em risco iminente a 

sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. 

É de se questionar em que patamar as escolas estando fechadas implique em 

risco iminente à sobrevivência, à saúde ou à segurança de alguém. 

Aliás, a própria edilidade, em sua exordial, limita-se a falar do transtorno 

causado aos pais, que eventualmente não terão com quem deixar seus filhos, sem 

dizer em que isso ameace a vida ou a segurança dos pais ou do educando. 

Aliás, o art. 12 diz que, em casos em que não haja a garantia dos serviços 

inadiáveis, deverá o Poder Público o prover: 

 

Art. 12. No caso de inobservância do disposto no artigo 

anterior, o Poder Público assegurará a prestação dos serviços 

indispensáveis. 

 

Outrossim, não se há que falar em anterior planejamento para o atendimento 

das necessidades inadiáveis da população, conforme acima exposto. 

ENTRETANTO, EM QUE PESE TUDO QUANTO FORA ACIMA AFIRMADO, A 

ENTIDADE PROMOVIDA MANTEVE POUCO MAIS DE 30% DAS ESCOLAS EM 

FUNCIONAMENTO, CONFORME LISTAGEM ANEXADA AOS AUTOS E A QUAL É DE 

AMPLO CONHECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE SEUS DISTRITOS 

DE EDUCAÇÃO EM TODAS AS REGIONAIS, ALÉM DA PRÓPRIA POPULAÇÃO. 

Assim, cumpridos todos os requisitos legais para a deflagração da greve. 

 

4. DA AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA 
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O outro requisito da medida liminar é o periculum in mora, inexistente, in casu. 

A expressão latina traduz-se, literalmente, como “perigo na demora”. Para o 

direito brasileiro, é o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou 

de difícil reparação ao bem tutelado. Isso frustraria por completo a apreciação ou 

execução da ação principal. 

Portanto, juntamente com o fumus boni iuris, o periculum in mora é requisito 

indispensável para a proposição de medidas com caráter urgente (medidas cautelares, 

antecipação de tutela). 

Ora, no caso em tela, não há prejuízo iminente ao requerente, uma vez que os 

professores são obrigados a recuperar a greve deflagrada, uma vez que o ano letivo, 

para seu término, precisa contar com 200 dias letivos. 

Em verdade, existe o periculum in mora in inverso. 

É que, acaso seja determinado à volta dos professores à sala de aula, muito 

dificilmente deflagrarão nova greve acaso o presente processo, ao final, seja julgado 

improcedente. 

Por estas razões, mister seja negada a medida liminar. 

 

5. DOS PEDIDOS 

 

Outrossim, requer que V. Exa. se digne em: 

 

1. Reformar o decisum vergastado no sentido de negar a liminar requestada, 

posto que todos os requisitos para a deflagração da greve foram 

alcançados; 

2. Acaso não acate o pedido acima, o que se assume por mero amor ao 

debate, submeter o presente processo ao julgamento da Câmara 

competente para que esta reforme o decisum vergastado no sentido de 
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negar a liminar requestada, posto que todos os requisitos para a 

deflagração da greve foram alcançados. 

 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

Fortaleza, 01 de Março de 2016. 

 

Eugênio Duarte Vasques 

OAB/CE n°. 16.040 

Rodrigo Rocha Gomes de L. 

OAB/CE nº. 20.082 

Diego Monteiro Maciel Lima 

OAB/CE nº. 24.142 

 

 

 

 


