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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO SP. 

 

 

PROCESSO Nº 1014248-95.2017.8.26.0506 

 

 

 

 

 

 

 

 

    SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

RIBEIRÃO PRETO, GUATAPARÁ E PRADÓPOLIS, nos autos da AÇÃO DE 

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE promovida por PREFEITURA MUNICIPAL 

DE RIBEIRÃO PRETO, pela advogada e procuradora, infra-assinada, vem com o 

devido respeito e acato, à presença de V.EXA. para, relativamente à Medida 

Liminar concedida, expor e requerer o que segue. 

 

    Primeiramente requer-se fique registrado que a presente 

peça processual refere-se tão somente à medida liminar deferida, não se 

confundindo com a Contestação, que será apresentada no prazo processual 

concedido. 

 

     Antes de qualquer outra consideração o Sindicato 

Requerido informa que tem feito todos os esforços para cumprir a ordem liminar 

de forma integral e imediata, não obstante a obstrução que lhe vem sendo 

imposta pelo Autor em relação à elaboração das escalas de greve.  
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     Mister informar que o Autor foi devidamente notificado 

pelo Sindicato Requerido, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) 

horas, sobre a greve geral, nos termos da Lei de Greve. 

 

     Nos serviços ou atividades essenciais, o Sindicato 

Requerido está fazendo tudo que lhe é possível para garantir, durante a greve, a 

prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades 

inadiáveis da comunidade. No ofício endereçado ao Autor, noticiando a greve, o 

Requerido solicitou que o Município se dispusesse a negociar um plano 

contingencial de funcionamento dos serviços públicos durante a greve. Tal 

solicitação, no entanto, não foi atendida, numa clara manifestação da força das 

pressões do Executivo sobre o direito de greve, conforme ata de reunião em 

anexo. 

 

     Na reunião que deveria debater uma escala 

contingencial de greve, o Autor, ao invés de trazer informações, planilhas, 

projeções e prioridades, na verdade mostrou-se em clara insurgência contra o 

texto constitucional e a lei, adotando uma postura intransigente quanto ao 

debate sobre a escala contingencial de trabalho durante a greve. 

 

     Ainda que a r. decisão interlocutória citada tenha 

estabelecido ponderados limites para a suspensão do trabalho em setores 

estratégicos, a necessidade de informações e dados que apenas o Autor possui 

permanecem. 

 

    Esta é talvez a primeira paralisação de servidores na 

história de Ribeirão Preto em que o próprio Poder Executivo impede que os 

servidores que aderiram à greve tenham condições de criar uma escala 

contingencial de trabalho. Esta é certamente a primeira paralisação de 



 
 

 

Sede: Rua XI de Agosto nº 361 - Campos Elíseos – Ribeirão Preto – SP. – CEP 14085-030 

Tel.: (16) 3977-8100 –  www.municipais.org.br  

Sub Sede: Rua Aparecido Nunes, 333 casa 01 – Nova Guatapará – Guatapará – SP. – CEP 14115-000 

Sub Sede: Rua Cesar Giovanetti, 720 casa 01 e 02 – Centro – Pradópolis – CEP 14850-000 

 
 

servidores na história de Ribeirão Preto onde quem impede a entrada em prédios 

públicos é assumidamente o próprio governo, como comprova extensa 

reportagem publicado na edição de hoje (5/04/2017) do jornal A Cidade. Aliás, 

o título da edição online do jornal A Cidade, conhecida como A CidadeON é auto-

explicativo:  

 

“Sindicato é notificado sobre liminar e aguarda lista da Prefeitura” 

(A CidadeOn Ribeirão Preto 05/04/2017) 

https://www.acidadeon.com/ribeiraopreto/politica/NOT,2,2,1238158,Sind

icato+e+notificado+sobre+liminar+e+aguarda+lista+da+prefeitura.aspx 

    

    Em resposta à reportagem do A CidadeOn, num 

primeiro momento, o Autor assim respondeu: “Prefeitura diz que não tem lista 

para entregar ao sindicato”. Logo abaixo, na mesma matéria, ainda segundo a 

própria reportagem, o Autor se contradiz, pois o responsável pela matéria afirma: 

  

“Em contato com ACidade ON, a prefeitura afirmou que está 

avaliando se tem ou não a obrigação de fornecer a lista de 

funcionários como o sindicato pediu”. 

 

     Agindo assim, recusando-se a pactuar patamares 

mínimos de convivência durante a paralização e omitindo-se em fornecer 

informações cruciais, o Autor não demonstra a mínima prudência em respeito 

ao direito de greve e à r. decisão liminar que ele próprio pediu. Muitos são os 

problemas e as implicações decorrentes de tal postura. Enquanto o Autor, que 

segundo a reportagem, “esta avaliando se tem a obrigação ou não de fornecer” 

aquilo que o Sindicato lhe pediu, servidores que precisam organizar uma escala 

contingencial de trabalho ficam sem informações primordiais, como a escala 

original elaborada pelo Autor para o mês de abril. Enquanto o Autor “esta 
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avaliando se tem a obrigação ou não de fornecer” aquilo que o Sindicato lhe 

pediu para cumprimento integral e imediato da r. liminar, esta entidade sindical 

aflige-se diante da impossibilidade física e administrativa de dar cumprimento 

integral à ordem contida na referida decisão liminar, dependente 

necessariamente de planilhas de trabalho, nome de servidores por repartições e 

escalas que apenas o Autor possui.   

 

      Não se trata de uma preferência do Requerido e muito 

menos de recalcitrância, que sequer faria sentido em um caso como esse. O 

Requerido só têm a perder – como já vêm perdendo – com a pendência dessa 

situação que se iniciou antes mesmo da efetiva paralisação, quando o Autor se 

recusou a debater uma escala de trabalho inferior a 100% o que, como a própria 

r. liminar acentuou posteriormente, “implicaria na restrição em demasia do 

direito de greve, levando à sua invialibilidade”. Há portanto, sobretudo após a r. 

decisão liminar, risco iminente de dano expressivo e inevitável a esta entidade 

sindical se o Autor continuar se recusando a negociar, de comum acordo, como 

estabelece a lei de greve, uma escala de trabalho contingencial.  

 

     Também como foi fundamentado na r. decisão 

interlocutória, não há como se falar em 100% de servidores trabalhando durante 

a greve pois “a necessidade de manutenção de certo percentual de servidores em 

atividade no decorrer da greve dependerá do desfecho das negociações entre 

servidores e ente público e do tempo de duração da paralisação”. Fica evidenciado 

que o percentual de 100% como ainda insiste o Autor não se trata de “escala de 

greve” e sim de “escala habitual de trabalho” e nessa segunda hipótese não há 

necessidade alguma de entendimento entre o Município e a entidade sindical. 

 

    Nessas condições, são de difícil compreensão os 

propósitos do Autor com a agora pública recusa em fornecer informações 
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essenciais para que o Sindicato Requerido elabore a escala emergencial de 

funcionários em número suficiente para a manutenção dos serviços públicos, 

como determinado na r. decisão. 

 

    O dever de cumprimento da garantia mínima 

determinada na r. decisão não pode ser entendida como um chamamento para 

o “fim da greve” como quer o Autor. A greve pode continuar, nos patamares 

definidos pela Justiça. No caso em tela, sobretudo nas áreas consideradas 

essenciais da saúde, educação e assistência social, é fundamental que as escalas 

contingenciais sejam acordadas entre o Sindicato e o governo, com base nas 

escalas originais e no nome dos servidores escalados. 

 

    O direito de greve, historicamente um instrumento 

fundamental para a defesa dos interesses dos trabalhadores e recurso extremo 

em situações de impasse, vem sendo exercido de forma responsável, equilibrada 

e democrática pelos servidores, sem afrontas e arbitrariedades.  

 

    Resta assim caracterizada a necessidade do Autor de 

também ser corresponsável pelo cumprimento da r. liminar na definição de 

escalas contingenciais, por ser o detentor das informações necessárias para a 

elaboração das escalas de greve. 

 

    Diante do exposto requer-se: 

 

1. Que seja determinada a realização de reunião entre as partes para, 

em 24 horas, acordarem uma escala de trabalho contingencial, nos 

percentuais definidos pela r. decisão liminar. 
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2. Que seja determinado ao Autor fornecer, em 24 horas, sob pena de 

multa diária, as escalas de trabalho originais e o nome dos 

servidores escalados para a constituição da escala contingencial; 

3. A suspensão provisória da multa até que o pedido aqui formulado 

seja efetivado pelas partes através da reunião requerida. 

    

    Nestes termos,  

    Pede deferimento. 

    Ribeirão Preto, 06 de abril de 2017. 

 

 

    REGINA MÁRCIA FERNANDES 

    OAB/SP 98.574  


