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Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de tutela antecipada, impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DOS PARECIS - SSPM, contra ato tido como ilegal praticado pelo Prefeito do Município de Campo Novo dos

Parecis/MT, consistente no desconto dos dias não trabalhados em virtude da deflagração de greve.

Sustenta que desde o mês de março de 2017, o Impetrante tem reivindicado ao Município o aumento dos vencimentos dos

servidores profissionais da educação no percentual de 4,5% ao ano, tendo em vista que estão defasados há mais de 10 (dez) anos.

Afirma que as informações prestadas pelo Município de Campo Novo dos Parecis tem sido de maneira imprecisa, razão

pela qual fora deflagrada a greve em 31/07/2018 que perdurou até o dia 20/08/2018.

Assevera que, não obstante o deferimento da medida liminar nos autos da Ação Declaratória de Abusividade e Ilegalidade

de Greve nº 1008664-93.2018.811.0000, não restou determinado pela Relatora o desconto salarial dos dias paralisados.

Aduz que após negociações realizadas entre as parte, com o acolhimento parcial das reivindicações pela Autoridade

Coatora, esta informou por meio do Ofício nº 363/2018-GAB/CNP que serão realizados descontos dos dias não trabalhados em razão do

movimento grevista.

Argumenta que o profissionais da educação já se propuseram a realizar as reposições necessárias de aulas, visando o

atendimento da Lei de Diretrizes Básicas - LDB (Lei nº 9.394/66) que institui o ano em 200 dias letivos, bem como que os agentes de fiscalização

aguardam orientações da Administração Pública sobre a forma de reposição pelos dias paralisados.

Salienta que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada, quais sejam,

fumus boni iuris e o periculum in mora, em razão do caráter alimentar da verba salarial.

Ao final, pugnam pela concessão medida liminar, a fim de suspender o desconto correspondente a 21 (vinte e um dias) nos

vencimentos dos servidores municipais que aderiram a greve, ou, alternativamente, para que tal desconto não exceda a décima parte da

remuneração de cada servidor, nos termos do artigo 182, § 1º, da Lei Municipal nº. 1.130/2006.

É o relatório.

Decido.

Com efeito, para apreciação de pedido de concessão de medida liminar em sede de ação mandamental, com vistas a

suspender ato inquinado de ilegal, deve ser verificada a existência concomitante dos requisitos previstos no art. 7º da Lei Federal nº. 12.016/2009,

ou seja, a configuração de fundamento relevante e ineficácia da medida caso seja deferida apenas ao final.

Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida

liminar vindicada, ante a ocorrência de prejuízo processual e material capaz de resultar lesão grave ou de difícil reparação a parte Impetrante.
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Conforme entendimento assente na Suprema Corte, o desconto dos dias não trabalhados em decorrência de movimento

paredista é lícito, na medida em que o exercício do direito de greve acarreta a suspensão do contrato de trabalho, consoante o disposto no artigo

7º, da Lei nº. 7.783/1989, não gerando direito à remuneração.

Entretanto, é consabido que as ausências justificadas, incluídas a participação em movimento paredista, permitem a

compensação de jornada de modo a evitar a realização dos descontos de vencimentos dos servidores, mediante acordo com a Administração

Pública.

Ressalte-se que resta presente o periculum in mora, tendo em vista se tratar de verba de caráter alimentar, razão pela qual

entendo que o desconto, na hipótese, é prematuro, devendo ser suspenso até o julgamento do mérito.

Ante o exposto, defiro a liminar vindicada, para determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de efetuar descontos de

vencimentos decorrentes da paralização grevista.

Em caso de o desconto já ter sido realizado, determino a expedição de folha complementar correspondente ao valor do

desconto.

Notifique-se a Autoridade Coatora para prestar as informações, que entender necessárias, no prazo legal.

 

Cientifique-se a Procuradoria do Município,nos ternos do disposto no inciso II, do art. 7º da Lei n. 12.016/2009.

 

 

Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2018

 

Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA

Relatora
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