
AÇÃO CÍVIL PÚBLICA No 054844/2015 (0009585-04.2015.8.10.0000) - SÃO 
LUÍS 
  
Relator                : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto 
Autor                   : Estado do Maranhão 
Procurador           : Rodrigo Maia Rocha 
Requerido            : Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão 
- SINDJUS/MA 
  
  
  
  
D E C I S Ã O 
  
  
  
  
Tratam os autos de Ação Civil Pública, com pedido de liminar, proposta pelo 
Estado do Maranhão, em face de ato supostamente ilegal, qual seja a 
deflagração de movimento grevista em 13.10.2015, pelo Sindicato dos 
Servidores da Justiça do Estado do Maranhão - SINDJUS/MA. 
O autor argumenta, em síntese (fls. 03/27) que: o movimento paredista foi 
deflagrado em razão do não pagamento das perdas inflacionárias da categoria, 
relativamente ao período de janeiro a dezembro de 2014, no índice acumulado 
de 6,3% (seis inteiros e três décimos por cento); que o pleito é, no momento 
atual, inatingível, tendo em vista que o orçamento do Tribunal de Justiça é 
insuficiente até mesmo para a manutenção da despesa relativa ao quadro de 
pessoal atual e respectivos sociais, não sendo a pressão por movimento 
grevista a forma adequada para buscar esse direito; que os autores exercem 
atividade essencial, não estando contemplados com o direito de greve, que é, 
portanto, ilegal; que o comunicado de deflagração da greve, sequer  informou a 
manutenção do contingenciamento mínimo de servidores para possibilitar o 
funcionamento da Justiça do Estado do Maranhão, em observância ao princípio 
da continuidade do serviço público. 
Ao final requereu a concessão de tutela antecipada, para determinar  ao 
demandado  que se abstenha de promover, divulgar ou incentivar qualquer 
medida que impeça ou embarace a regular e contínua prestação do serviço 
público concernente às atividades desempenhadas pelos servidores do Poder 
Judiciário, sob pena de multa diária de 100.000,00 (cem mil reais). 
É o relatório. Decido. 
Antes da análise acerca da tutela antecipada pretendida, faz-se necessário 
esboçar o entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, de que o 
Tribunal de Justiça é o órgão competente para o conhecimento de demanda 
que objetiva discutir a legalidade de movimento grevista de servidores públicos 
estaduais ou municipais sob sua jurisdição, sendo aplicáveis à espécie as Leis 
nº 7.701/1988 e nº 7.783/1989, senão vejamos: 
"MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, 
INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS 
(CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). (...) 5. O PROCESSAMENTO E O 



JULGAMENTO DE EVENTUAIS DISSÍDIOS DE GREVE QUE ENVOLVAM 
SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DEVEM OBEDECER AO MODELO DE 
COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES APLICÁVEL AOS TRABALHADORES 
EM GERAL (CELETISTAS), NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO DA LEI 
Nº 7.783/1989. A APLICAÇÃO COMPLEMENTAR DA LEI N.º 7.701/1988 
VISA À JUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS QUE ENVOLVAM OS 
SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NO CONTEXTO DO ATENDIMENTO DE 
ATIVIDADES RELACIONADAS A NECESSIDADES INADIÁVEIS DA 
COMUNIDADE QUE, SE NÃO ATENDIDAS, COLOQUEM "EM PERIGO 
IMINENTE A SOBREVIVÊNCIA, A SAÚDE OU A SEGURANÇA DA 
POPULAÇÃO" (LEI N.º 7.783/1989, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 11). (...) 5.1. 
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. (...) 6.1. 
Aplicabilidade aos servidores públicos civis da Lei n.º 7.783/1989, sem prejuízo 
de que, diante do caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão 
legítimo, seja facultado ao juízo competente a fixação de regime de greve mais 
severo, em razão de tratarem de "serviços ou atividades essenciais" (Lei n.º 
7.783/1989, arts. 9º a 11). (...) 6.3. Até a devida disciplina legislativa, devem-se 
definir as situações provisórias de competência constitucional para a 
apreciação desses dissídios no contexto nacional, regional, estadual e 
municipal. Assim, nas condições acima especificadas, se a paralisação for de 
âmbito nacional, ou abranger mais de uma região da justiça federal, ou ainda, 
compreender mais de uma unidade da federação, a competência para o 
dissídio de greve será do Superior Tribunal de Justiça (por aplicação analógica 
do art. 2º , I, "a", da Lei no 7.701/1988). Ainda no âmbito federal, se a 
controvérsia estiver adstrita a uma única região da justiça federal, a 
competência será dos Tribunais Regionais Federais (aplicação analógica do 
art. 6º da Lei no 7.701/1988). Para o caso da jurisdição no contexto 
estadual ou municipal, se a controvérsia estiver adstrita a uma unidade da 
federação, a competência será do respectivo Tribunal de Justiça (também 
por aplicação analógica do art. 6º da Lei n.º 7.701/1988). 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 se reveste. Nesse contexto, nos termos 
do art. 7º da Lei no 7.783/1989, a deflagração da 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 paralisação; ii) os interditos possessórios para a 
desocupação de dependências dos órgãos 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." (STF - MI nº 708, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 
julgado em 25/10/2007, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008 
EMENT VOL-02339- 02 PP-00207 RTJ VOL-00207-02 PP-00471) - grifei. 
  
  
Assim, reconheço a competência dessa Egrégia Corte para o processamento e 
julgamento da presente demanda, bem como a aplicabilidade à espécie das 
Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989. 
Ultrapassada essa fase, passa-se à análise da liminar pleiteada. 
Para a concessão da medida de urgência, necessária se torna a presença 
concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, ou seja, devem 
coexistir os elementos da relevância da alegação e o provável prejuízo 
decorrente da demora da entrega da prestação jurisdicional. Neste momento 
de cognição sumária, dou-os por preenchidos, conforme passo a demonstrar. 
Inicialmente a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso VII, dispõe que "o 
direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei 
específica". 
Em que pese a omissão do legislador infraconstitucional em regulamentar o 
direito de greve assegurado pela Carta Republicana em relação ao servidor 
público, o STF no julgamento dos Mandados de Injunção nos 670, 708 e 712, 
após reconhecer a mora legislativa no tema da regulamentação do direito de 
greve dos servidores públicos, firmou a orientação segundo a qual a aplicação 
da disciplina das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989, enquanto não expedida a 
norma específica pelo legislador, asseguram, "a um só tempo, a possibilidade 
e, sobretudo, os limites ao exercício do direito constitucional de greve dos 
servidores públicos, e a continuidade na prestação dos serviços públicos" 
(trecho da ementa doMI 670, DJe 30.10.2008). 
Assentou-se, portanto, naquela oportunidade, as situações provisórias de 
competência constitucional dos órgãos jurisdicionais para a apreciação dos 
conflitos judiciais referentes à greve dos servidores públicos no contexto 
nacional, regional, estadual e municipal. 
Ademais, o Pretório Excelso, definiu por maioria, que, não obstante o caráter 
subjetivo do mandado de injunção, a orientação adotada naqueles precedentes 
comportaria uma dimensão objetiva, com eficácia erga omnes, servindo para 
tantos quantos fossem os casos que demandassem a concretização da 
omissão verificada. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103668/lei-7701-88
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109060/lei-de-greve-lei-7783-89
http://www.jusbrasil.com.br/busca?s=jurisprudencia&q=titulo:MI%20670


Nesse sentido, durante o exercício desse direito constitucional, a Administração 
deve zelar pela manutenção mínima dos serviços, notadamente aqueles 
considerados essenciais, em atenção aos princípios da supremacia, da 
indisponibilidade dos interesses públicos e da continuidade dos serviços 
públicos. 
Com efeito, ninguém desconhece o fato social juridicamente relevante que a 
greve representa ser, especialmente, quando realizada no setor público. 
Contudo, é de se considerar que tal direito, uma vez inserido na ordem jurídica 
positiva, deve vir acompanhado de inevitáveis restrições, vez que não se trata 
de um direito absoluto, estes inexistentes em qualquer conjunto normativo, 
dada a existência de interesses maiores a serem defendidos, que abrangem 
toda a coletividade. 
No serviço público, tal característica torna-se mais clarividente, face a 
existência de conflito entre interesses voltados para proteção de particulares e 
de outro lado interesses com nítido propósito de defesa da coletividade. 
In casu, nessa fase de cognição sumária, o movimento grevista iniciado pelo 
réu mostra-se ilegal, tendo em vista a inexistência de elementos quanto à 
observância da exigência de exaurimento da negociação prévia com o Poder 
Público Estadual, conforme demonstra o Ofício n.º 041/2015 (fl. 29). 
No tocante ao tema, assim estabelece o art. 3º da Lei nº 7.783/1989, senão 
vejamos: 
Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via 
arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho. [grifei] 
  
  
Logo, ao que parece, o Sindicato sequer atentou para a necessidade do 
esgotamento da via amigável para a solução do conflito, face à exigência 
contida na norma de que somente é admitida a paralisação das atividades dos 
servidores públicos, quando de alguma forma estiver caracterizada a frustração 
na composição do problema. 
Ademais, vejo que a negativa da Administração Pública em recompor as 
perdas inflacionárias dos servidores públicos deu-se por motivos 
orçamentários, eis que, a despeito de terem sido incluídas na Proposta 
Orçamentária do Poder Judiciário para o exercício financeiro de 2015, quando 
da apreciação do respectivo projeto pela Comissão de Orçamento, Finanças, 
Fiscalização e Controle da Assembléia Legislativa, houve severo corte 
orçamentário, que acarretou na sua insuficiência até mesmo para a 
manutenção das despesas relativas ao quadro de pessoal atual. 
Ora, o artigo 3º da Lei nº 7.783/89 reza que a greve é a ultima ratio, ou seja, o 
último recurso posto à disposição dos trabalhadores, apenas podendo ser 
decretada após o esgotamento de todas as tratativas negociais, mas, nunca no 
curso destas, servindo como instrumento de pressão. 
Por fim, outro ponto que merece destaque, é o relativo à necessidade de 
manutenção dos serviços essenciais, que de igual modo não me parece ter 
sido observado pelo Sindicato, ora réu, vez que esse não emitiu qualquer 
comunicado ao público em geral, informando acerca da paralisação por tempo 
indeterminado até que o gestor estadual efetuasse a recomposição das perdas 
inflacionárias, omitindo-se em relação ao quantitativo de servidores que 
permaneceriam laborando normalmente, que levou à deterioração dos serviços 



judiciais, com evidentes prejuízos aos jurisdicionados e ao próprio Estado como 
um todo. 
Veja-se o que assevera o artigo 9º da lei nº 7.783/1989: 
Art. 9º Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante 
acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá 
em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os 
serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela 
deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a 
manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da empresa 
quando da cessação do movimento. [grifei] 
  
  
Nessa linha, adotando-se como parâmetro o princípio da supremacia do 
interesse público sobre o privado, bem como o da continuidade do serviço 
público, em que pese o direito de greve dos servidores públicos encontrar 
assento constitucional, não há que se admitir uma paralisação integral do 
serviço, mormente aqueles considerados essenciais, neste caso especifico. 
Logo, entendo por devidamente satisfeitos os pressupostos processuais 
necessários à concessão da medida liminar. 
Por fim, não deve ser esquecido o fato de que o deferimento da liminar não 
pode ser encarado como ofensa aos princípios do contraditório e da ampla 
defesa, os quais ficam apenas postergados para outro momento do trâmite 
processual, além de que, na prática, ocorreu apenas a imposição de uma 
obrigação de não fazer. 
Isso porque se revela importante ressaltar que a sociedade não pode ser 
prejudicada pelo movimento grevista em comento, especialmente quando 
tendente a paralisar atividades públicas essenciais, sem que se tenha esgotada 
a negociação com o Poder Judiciário e assegurada a manutenção do mínimo 
de atividade. 
Sobre a matéria, já se manifestou esta Colenda Corte, nos termos do julgado 
colacionado abaixo: 
  
"AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO ORDINÁRIA - ILEGALIDADE DE GREVE - 
COMPROMETIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NEGOCIAÇÃO 
ADMINSTRATIVA EM CURSO - SUSPENSÃO LIMINAR DO MOVIMENTO 
PAREDISTA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC - 
DESCONTO EM FOLHA PELOS DIAS PARALISADOS - POSSIBILIDADE - 
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - MULTA PROVISÓRIA NO 
VALOR RAZOÁVEL. I - Por certo, se de um lado o direito de greve é um direito 
fundamental do trabalhador, claro está que ele deve ser exercido dentro dos 
exatos termos da lei, cabendo ao Poder Judiciário (CF/88, art. 5º, XXXV) a 
obrigação de verificar se a resistência do empregador às postulações dos 
empregados é legal, ou não. II - Com efeito, se a atitude do Órgão 
empregador é a da negociação prévia, como forma de melhor examinar as 
reclamações do recorrente e, possivelmente atendê-las, não vemos com 
razoável (entende-se, legal), a postura de manutenção da greve. À Luz do 
artigo 3º da Lei 7.783/89, a greve é o último recurso posto à disposição 
dos trabalhadores, de onde somente pode ser deflagrada depois de 
esgotadas as tratativas negociais, mas, nunca no curso destas, como 
instrumento de pressão ou de radicalização, tal como demonstra as 



atitudes do agravante, que mesmo na pendência de uma solução 
administrativa, inclusive, no âmbito do CNJ, insiste em manter a greve, 
revelando-se de tal maneira ilegal. III - Não há que se falar em perigo de 
irreversibilidade do provimento antecipado, quando este se volta em prejuízo 
da prestação de serviço público de natureza essencial, de onde o deferimento 
da liminar em testilha não pode ser encarado como ofensa ao princípio do 
contraditório e/ou ampla defesa os quais ficam apenas diferidos para um 
momento posterior do trâmite processual, além de que, na prática ocorreu 
apenas a imposição de uma obrigação de não fazer, fato que não implica em 
vulneração direta ao art. 273, § 2º, do CPC. IV - Falta elementos probatórios 
acerca da identificação precisa dos servidores grevistas, de modo a permitir o 
desconto em folha de pagamento pelos dias paralisados, o qual se revela 
possível segundo jurisprudência do STJ. O valor fixado provisoriamente à pena 
de multa se revela adequado e proporcional, não merecendo agora qualquer 
alteração do quantum arbitrado. V - Agravo conhecido e improvido. Unânime." 
(TJ/MA - ArRg nº 24.082/2009. Acórdão nº 84.688/2009. Tribunal Pleno. Rela. 
Desa. Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz. Julgamento em 26/8/2009. 
DJe 9/9/2009 - grifei). 
  
  
Isto posto, estando caracterizada a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), 
que denuncia a ilegalidade da greve noticiada na inicial, e constatado o perigo 
de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), defiro o pedido 
de concessão da liminar, para suspender a greve, determinando ao Sindicato 
Réu que, no prazo de 24 horas, adote as providências cabíveis para que os 
servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão retornem ao pleno 
exercício de suas atividades, sob pena de pagamento de multa diária no valor 
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por cada dia de atraso. 
Quanto ao pedido de desconto das faltas na folha de pagamento dos 
servidores que aderirem ao movimento grevista, deixo para me manifestar 
quando da apreciação do mérito. 
Citem-se o réu, para, se quiser, responder aos termos da presente ação no 
prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se a advertência de praxe, tudo com 
observância do disposto no artigo 223 e parágrafo único c/c artigo 285, 
segunda parte, todos do Código de Processo Civil, permanecendo os autos na 
Coordenadoria à disposição do suplicado até o decurso do prazo legal. 
Outrossim, certo de que a presente demanda envolve aspectos não só de 
ordem jurídico-orçamentária, como também de relevante cunho social, tenho 
que deve ser incentivada a adoção de métodos de resolução consensual do 
conflito, que possam restabelecer não só o Direito em seu viés de 
normatividade, quanto também de Justiça. 
Afigura-se, assim, razoável e necessária a designação de audiência de 
conciliação, pois, ainda que a presente demanda possa envolver direitos 
considerados indisponíveis, não há, na indisponibilidade, qualquer vedação à 
autocomposição[1]. 
Afinal, como lecionam Luiz Guilherme Marinoni e de Sérgio Cruz Arenhart[2]: 
Cabe lembrar que a conciliação permite que as causas mais agudas do conflito 
sejam consideradas e temperadas, viabilizando a eliminação do litígio não 
apenas na forma jurídica, mas também no plano sociológico, o que é muito 
importante para a efetiva pacificação social. Como alertou Mauro Cappelletti, a 

http://jurisconsult.tjma.jus.br/eNpNjMsOgjAURP-FH7gtaZHi0oV7457ctrfYpFDSBzF-vUiMcTUzyZyTB67U0FhN2CpmeNeTc-aE2kreKek6TsYKlmmqi43XhBVMXFxyDQXHtergDUIO5u7XCBzKs1xcHrgRMCl6IVrGJeiyXFy-RPqxCWLyE83wL949R7aAdosT2jhiLfvxtVdwGDKBqyHc6OPIUFIl8POa_OzTsZrzGyPVSpE,#_ftn1
http://jurisconsult.tjma.jus.br/eNpNjMsOgjAURP-FH7gtaZHi0oV7457ctrfYpFDSBzF-vUiMcTUzyZyTB67U0FhN2CpmeNeTc-aE2kreKek6TsYKlmmqi43XhBVMXFxyDQXHtergDUIO5u7XCBzKs1xcHrgRMCl6IVrGJeiyXFy-RPqxCWLyE83wL949R7aAdosT2jhiLfvxtVdwGDKBqyHc6OPIUFIl8POa_OzTsZrzGyPVSpE,#_ftn2


conciliação - ao contrário da decisão que declara um parte "vencedora" e a 
outra "vencida" - oferece a possibilidade de que as causas mais profundas do 
litígio sejam examinadas, recuperando-se o relacionamento cordial entre os 
litigantes 
  
Assim, designo, excepcionalmente, o dia 20 de novembro de 2015, às 11:00 
horas, em meu Gabinete, neste Tribunal de Justiça, audiência de conciliação, 
devendo ser intimados, para tanto, o requerente, por seu ilustre Procurador-
Geral, bem como o requerido, por seu representante legal, mediante mandado, 
que deverá ser instruído com cópias desta decisão e da petição inicial. 
Determino, ainda, a intimação, mediante mandado, para que também 
compareçam ao ato, da Exma. Senhora Presidente do Tribunal de Justiça do 
Maranhão, ou por quem for designado; do Exmo. Senhor Governador do 
Estado do Maranhão, Dr. Flavio Dino, ou por quem for designado; bem como 
da Exma. Senhora Secretária de Estado de Planejamento e Orçamento do 
Maranhão, Dra. Cynthia Celina de Carvalho Mota Lima; da Exma. Senhora 
Procuradora-Geral de Justiça do Maranhão, Dra. Regina de Almeida Rocha, e 
do Exmo. Senhor Presidente da OAB/MA, Dr. Mario Macieira. 
Instruam-se os mandados suprareferidos com cópias desta decisão e da 
petição inicial. 
Publique-se. 
  
São Luís, 06 de novembro de 2015. 
  
  
  
Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO 
Relator 
  
 
 

 
[1] DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do 
processo e processo de conhecimento (vol. 1). 11ª ed. Salvador: Editora 
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[2] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de 
Conhecimento. (Curso de Processo Civil v. 2) 7ª ed., rev e atual. 3ª tir. São 
Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2008. 
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