
  
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) MINISTRO PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
 

 

 

 

 

UNIÃO, representada pelos membros da Advocacia-Geral da 

União, na forma do art. 131 da Constituição da República, combinado com 

a Lei Complementar nº 73/93, a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, 

sociedade anônima de economia mista integrante da Administração 

Pública Federal Indireta, criada pela Lei nº 2004, de 3 de outubro de 1953, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.000.167/0001-01, com sede na Avenida 

República do Chile nº 65, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-

912 e a vinculada ao Ministério das Minas e Energia, com capital societário 

majoritário pertencente à União, representados pelos Advogados que 

subscrevem a presente petição, vêm, respeitosamente, à presença de 

Vossa Excelência requerer   

 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GREVE E INIBITÓRIA 

(COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA 

ALTERA PARTE) 

 

em face de:  

 

FEDERAÇÃO ÚNICA DOS PETROLEIROS, CNPJ n. 

40.368.151/0001-11, situada na Av. Rio Branco, n. 133, 21º andar – Centro 

– Rio de Janeiro/RJ – CEP 20040-006, do SINDICATO DOS TRABALHADORES 

NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS, 

CNPJ n. 04.627.543/0001-94, situado na Rua Bernardo Ramos, n. 187 – 

Centro – Manaus/AM – CEP 69005-310, do SINDICATO DOS 

TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA DESTILAÇÃO E REFINAÇÃO DE 

PETRÓLEO DE FORTALEZA, CNPJ n. 07.948.565/0001-44, situado na Av. 

Francisco de Sá, n. 1823 – Jacarecanga – Fortaleza/CE – CEP 60010-450, do 
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA DESTILAÇÃO E 

REFINAÇÃO DO PETRÓLEO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, CNPJ 

n. 08.554.875/0001-47, situado na Rua Prudente de Moraes, n. 357 – 

Petrópolis – Natal/RN – CEP 59020-400, do SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO RAMO QUÍMICO/PETROLEIRO DO ESTADO DA BAHIA, 

CNPJ n. 15.532.855-0001/30, situado na Rua da Independência, n. 16 – 

Salvador/BA – CEP 41927-495, do SINDICATO DOS TRABALHADORES NA 

INDÚSTRIA DA DESTILAÇÃO E REFINAÇÃO DO PETRÓLEO DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS, CNPJ n. 16.591.281/0001-34, situado na Av. Barbacena, n. 

212 – Barro Preto – Belo Horizonte/MG – CEP 30190-130, do SINDICATO 

DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA DESTILAÇÃO E REFINAÇÃO DO 

PETRÓLEO DE DUQUE DE CAXIAS, CNPJ n. 29.392.297/0001-60, situado na 

Rua José de Alvarenga, n. 553 – Duque de Caxias/RJ – CEP 25020-140, do 

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO NORTE FLUMINENSE, CNPJ n. 

01.322.648/0001-47, situado na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, n. 257 – 

Centro – Macaé/RJ – CEP 27910-340, do SINDICATO UNIFICADO DOS 

PETROLEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ n. 07.550.157/0001-30, 

situado no Viaduto 9 de Julho, n. 160, conjunto 2E – Centro – São Paulo/SP 

– CEP 01050-060, do SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE 

REFINAÇÃO, DESTILAÇÃO, EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO PETRÓLEO NO 

ESTADO DO PARANÁ, CNPJ n. 75.600.031/0001-82, situado na Rua 

Lamenha Lins, n. 2064 – Rebouças – Curitiba/PR – CEP 80220-080, do 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE EXPLORAÇÃO, 

PERFURAÇÃO, EXTRAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NOS MUNICÍPIOS DE 

SÃO MATEUS, LINHARES, CONCEIÇÃO DA BARRA E JAGUARÉ NO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, CNPJ n. 31.787.989/0001-59, situado na Rua João 

Evangelista Monteiro Lobato, n. 400 – Sernamby – São Mateus/RS – CEP 

29930-000, SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE 

PETRÓLEO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CNPJ n. 24.392.268/0001-84, 

situado na Av. Visconde de Jequitinhonha, n. 209, sala 706 – Boa Viagem – 

Recife/PE – CEP 51021-190, SINDICATO DOS TRABALHADORES NA 

INDÚSTRIA DA DESTILAÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO DE PORTO 

ALEGRE, CANOAS E OSÓRIO/RS, CNPJ n. 92.968.023/0001-02, situado na 
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Rua General Lima e Silva, n. 818 – Cidade Baixa – Porto Alegre/RS – CEP 

90050-100, SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DO 

PETRÓLEO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ n. 33.652.355/0001-14, 

situado na Av. Passos, n. 34 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20051-040, 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO DOS 

ESTADOS DO PARÁ, AMAZONAS, MARANHÃO E AMAPÁ, CNPJ n. 

04.975.702/0001-41, situado na Av. Alcindo Cacela, n. 1264, sala 101 – 

Nazaré – Belém/PA – CEP 66040-020, SINDICATO DOS TRABALHADORES 

NA INDÚSTRIA DA EXTRAÇÃO DO PETRÓLEO NOS ESTADOS DE ALAGOAS E 

SERGIPE, CNPJ n. 12.318.549/0001-08, situado na Rua Siriri, n. 629 – 

Centro – Aracajú/SE – CEP 49010-450, SINDICATO DOS PETROLEITOS DO 

LITORAL PAULISTA, CNPJ n. 58.194.416/0001-78, situado na Av. 

Conselheiro Nébias, n. 248 – Vila Matias – Santos/SP – CEP 11015-902, e 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA DESTILAÇÃO E 

REFINAÇÃO DO PETRÓLEO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CNPJ n. 

50.451.327/0001-58, situado na Rua das Azaléas, n. 57 – Jardim Motorama 

– São José dos Campos/SP – CEP 12223-070, pelos fatos e fundamentos 

que passará a aduzir. 

 

1 – BREVE RELATO  

 

Conforme está sendo amplamente noticiado na imprensa, as 

entidades sindicais ligadas aos trabalhadores do setor petrolífero têm 

anunciado a deflagração de movimento, nos dias 30, 31 de maio e 1 de 

junho de 2018, com vistas à interrupção de todos os serviços da Petrobras, 

alegando os seguintes motivos/objetivos, conforme documento enviado 

pela Federação Única dos Petroleiros (FUP), que segue anexo: 

 

1- Redução dos preços dos combustíveis e do gás de 

cozinha; 

2- Manutenção dos empregos e retomada da produção 

interna de combustível; 

3- Fim das importações da gasolina e outros derivados do 
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petróleo; 

4- Contra privatizações e desmonte do Sistema Petrobras; 

5- Demissão de Pedro Parente da Presidência da Petrobras;  

 

Sem que se adentre no mérito dos pleitos das entidades 

sindicais, que podem e devem ser debatidos por meio dos canais políticos 

legítimos, a União e a Petrobras não podem deixar que o Brasil seja 

afetado pelo alardeado movimento paredista, no qual, frise-se, não são 

apresentadas reivindicações de natureza trabalhista, sob pena de 

enormes prejuízos à sociedade, que já vem sofrendo consideravelmente 

com as paralisações de serviços em função da greve dos caminhoneiros. 

 

Em síntese, este é o breve relato dos fatos que causam 

grande expectativa negativa à sociedade, não podendo a União e a 

Petrobras permanecerem inertes. 

 

2- DA NECESSIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA 

 

Estabelece o novo Código de Processo Civil: 

“Art. 294.  A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência 
ou evidência. 

Parágrafo único.  A tutela provisória de urgência, cautelar ou 
antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 
incidental. 

Art. 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental 
independe do pagamento de custas. 

..................... 

Art. 300.  A tutela de urgência será concedida quando houver 
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (grifou-se) 

Já no âmbito do processo do trabalho, é conferido o poder de 

cautela ao juiz, como consta no artigo 765 da CLT, que permite ao juiz 

“ampla liberdade na direção do processo”. 
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Nesse sentido, deve-se atentar que a aludida greve 

acontecerá justamente em um período no qual toda a sociedade brasileira 

ainda sofre com os efeitos das paralisações promovidas pelos 

caminhoneiros, sendo indiscutível que problemas na prestação de serviço 

essencial gerará prejuízos imensuráveis ao país. 

 

No presente caso, as entidades sindicais rés estão 

desvirtuando o instituto da greve, ao adotarem motivações unicamente 

políticas, tal como já demonstrado acima, não existindo qualquer pleito de 

natureza trabalhista que justifiquem o movimento paredista.  

 

Não obstante, atente-se para o fato de que a Petrobras é a 

principal produtora e distribuidora de combustíveis no mercado interno, 

sendo responsável pelo abastecimento de todos os Estados da Federação.  

 

A redução da produção ou a sua completa paralisação 

geram prejuízos gravíssimos à sociedade, tendo em vista o potencial para 

prejudicar o abastecimento do mercado interno de gás natural, petróleo e 

seus derivados. 

 

Além disso, eventual ocupação de unidades produtivas pelas 

entidades sindicais acarreta o risco de acidentes envolvendo produtos 

potencialmente explosivos e inflamáveis, uma vez que não há supervisão 

da empresa sobre as atividades lá desenvolvidas. 

 

A Petrobras estima que o custo da contingência de greve é 

de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) por dia. Este valor considera 

logística e horas extras para manutenção das equipes de contingência.  

 

Este valor não tem consideração de lucro cessante, cuja 

expectativa é de um prejuízo de R$ 340.000.000,00 (trezentos e quarenta 

milhões de reais) por dia de greve com parada total de produção da 

ordem de 2 milhões de barris de óleo equivalente por dia. 
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Dada a natureza das operações e a complexidade dos 

sistemas, após uma parada de produção, existe um tempo necessário 

para sua retomada de processo após a greve.  

 

Os sistemas precisam ser condicionados e a partida é 

gradual. De forma bastante otimista, pode-se estimar que, após uma 

parada total, leva-se 24 horas para retomar a produção completa. Então, 

por exemplo, no caso da greve de 72 horas anunciada, caso ocorra a 

adesão total, haveria uma perda equivalente a 96 horas. 

 

Por fim, atente-se para o fato que sequer foram atendidos os 

requisitos previstos na Lei nº 7.783/89 para a deflagração da greve e 

muito menos existe uma pauta de reivindicações trabalhistas destinadas à 

Petrobras, até porque o acordo coletivo celebrado com aquela empresa 

está vigente até 2019. 

 

Logo, a União e a Petrobras, diante de uma situação que 

pode gerar um verdadeiro caos ao país, bem como causar prejuízos à 

sociedade e à empresa, ajuízam a presente ação para requerer a 

declaração de abusividade e nulidade do movimento grevista previsto 

para os dias 30 e 31 de maio e 1 de junho de 2018, bem como requer a 

concessão de medida liminar de tutela provisória de urgência para 

manutenção integral dos serviços prestados pela Petrobras.  

 

3 – DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 

 

A presente ação é lastreada na defesa dos interesses 

coletivos da população brasileira e busca atacar, fundamentalmente, o 

eventual excesso do exercício do direito de greve dos empregados do 

setor petrolífero. 

   

A Justiça do Trabalho é a competente para processar e julgar 

as ações que envolvam exercício do direito de greve por parte de 
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empregados, como é o caso dos autos (art. 114 da Constituição da 

República).  

 

Pois bem, no caso em questão, os fatos acima descritos 

configuram nítida hipótese de dano nacional, porquanto envolvem a 

paralisação das categorias profissionais no setor petrolífero de todo o país, 

repercutindo, assim, na esfera indeterminada de prejuízos à sociedade 

brasileira.  

 

Portanto, a competência para o julgamento e 

processamento desta ação é do Tribunal Superior do Trabalho, como 

decidido, inclusive, por essa Corte Superior no julgamento do Dissídio 

Coletivo dos Correios (DC nº 6535-37.2011-5-00-0000): 

 

“Em síntese: a douta Seção Especializada em Dissídios Coletivos, 
por maioria de votos, decidiu, vencido o Relator, firmar a 
competência absoluta do Tribunal Superior do Trabalho para o 
julgamento de todos os desdobramentos trabalhistas do presente 
dissídio coletivo, declarando-se, em consequência, a nulidade de 
pleno direito das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias 
da Justiça do Trabalho em mandado de segurança, ações 
cautelares, ações ordinárias com antecipação dos efeitos da 
tutela e em quaisquer outras ações, exceto as de interdito 
proibitório, que, usurpando tal competência, dirimiram questões 
subjacentes ao presente dissídio coletivo de greve, a exemplo da 
obrigação de pagar os salários do período de duração do 
movimento paredista. (DC - 6535-37.2011.5.00.0000 , Relator 
Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento: 
11/10/2011, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Data de 
Publicação: 17/10/2011).” 

 

Nesse passo, impende destacar o disposto nos arts. 35, XXX, 

e 70, I, “h”, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho: 

 

Art. 35 – Compete ao Presidente: 
(...) 
XXX - decidir, durante as férias e feriados, os pedidos de liminar 
em mandado de segurança, em ação cautelar e sobre outras 
medidas que reclamem urgência; 
 
Art. 70 – À Seção Especializada em Dissídios Coletivos compete: 
I – originariamente: 
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(...) 
h) processar e julgar as ações em matéria de greve, quando o 
conflito exceder a jurisdição de Tribunal Regional do Trabalho. 
 

Afigura-se patente, desta feita, a competência do Tribunal 

Superior do Trabalho para processar e julgar a presente ação, que objetiva 

tutelar o interesse público ameaçado de lesão pelo exercício arbitrário do 

direito de greve por uma determinada categoria de trabalhadores de 

âmbito nacional. 

 

4 – DA LEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO E DA PETROBRAS.  

 

Na situação em tela, eventual decretação de greve dos 

sindicatos já qualificados na presente petição irá gerar inúmeros 

transtornos à população que, com é notório, já vem sofrendo há mais de 

uma semana com a interrupção de serviços essencial diante das 

paralisações e manifestações promovidas por caminhoneiros. 

 

Nessa linha é inadmissível admitir que a atuação oportunista 

de determinado grupo enseje a ausência de serviços públicos essenciais, 

em prejuízo de toda a sociedade. 

 

Diante dos argumentos ora expostos e configurada a 

situação de potencial risco, faz-se necessário garantir a prestação do 

serviço essencial, sendo que esse poder-dever do Estado está 

expressamente previsto pelo art. 12 da Lei de Greve.  

 

Na verdade, a aplicação do princípio da prestação de serviço 

adequado, no âmbito dos serviços públicos, independe da maneira como  

são de fato oferecidos à coletividade, isto é, diretamente pela própria 

Administração Pública ou indiretamente, por intermédio de empresas 

públicas, de empresas de economia mista e empresas privadas. Tanto é 

que, genericamente, o próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu 

art. 22, já prevê que: 
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Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. (grifo 
nosso) 
 

Não obstante, cabe à União explorar os serviços e atividades 

relacionados ao setor petrolífero, conforme estabelece o artigo 177 da 

Constituição Federal: 

 

“Art. 177. Constituem monopólio da União:  
     
    I -  a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e 
outros hidrocarbonetos fluidos;  
   II -  a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;  
   III -  a importação e exportação dos produtos e derivados 
básicos resultantes das atividades previstas nos incisos 
anteriores;  
   IV -  o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional 
ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem 
assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus 
derivados e gás natural de qualquer origem;  
   V -  a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a 
industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e 
seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, 
comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime 
de permissão, conforme as alíneas b e c do inciso XXIII do caput 
do art. 21 desta Constituição Federal.  
  § 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou 
privadas a realização das atividades previstas nos incisos I a IV 
deste artigo, observadas as condições estabelecidas em lei.  
    § 2º A lei a que se refere o § 1º disporá sobre:  
   I -  a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em 
todo o território nacional;  
    II -  as condições de contratação;  
    III -  a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio 
da União.  
    § 3º A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais 
radioativos no território nacional.  
    § 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio 
econômico relativa às atividades de importação ou 
comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus 
derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes 
requisitos:  
   I -  a alíquota da contribuição poderá ser:  
   a)  diferenciada por produto ou uso;  
  b)  reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se 
lhe aplicando o disposto no art. 150,III, b;  
  II -  os recursos arrecadados serão destinados:  
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  a)  ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool 
combustível, gás natural e seus derivados e derivados de 
petróleo;  
  b)  ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a 
indústria do petróleo e do gás;  
  c)  ao financiamento de programas de infra-estrutura de 
transportes.”  
 
 

Assim, configurada a situação de potencial risco a 

necessidades inadiáveis, faz-se necessário garantir a prestação do serviço 

essencial.  

 

Em complemento ao raciocínio expendido até o momento, 

cumpre caracterizar o que seria aquilo que é denominado por CARVALHO 

FILHO de “o ativo mais importante da concessão”1: a prestação de serviço 

adequado. 

 

Inicialmente, cabe observar que o serviço delegado é 

prestado em favor da comunidade.  Conforme aponta o Procurador de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

 
“(...) maior deve ser o cuidado do Poder Público e do prestador na 
qualidade do serviço.  Daí ter o Estatuto das Concessões definido 
serviço adequado como aquele que satisfaz as condições de 
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.  
Veja-se que o legislador atrelou à noção de serviço adequado a 
observância dos princípios que devem nortear a prestação de 
serviços públicos, demonstrando claramente sua intenção de 
beneficiar e garantir os destinatários dos serviços – os usuários. 
 
A continuidade do serviço é dos mais importantes princípios 
regedores das concessões.  Todos sabemos que podem alcançar 
cifras vultosas os prejuízos causados pela interrupção dos 
serviços, bastando que nos lembremos de atividades essenciais à 
coletividade, como os serviços médicos, o de defesa civil, o de 
segurança pública e até mesmo os empreendimentos de natureza 
econômica, todos dependentes da regular prestação de serviço. 
 
Por esse motivo, somente em situações emergenciais ou naquelas 
em que haja prévio aviso é que se legitima a descontinuidade, e 
assim mesmo quando houver razões de ordem técnica ou de 
segurança das instalações, ou no caso de inadimplência do 

                                                            
1 CARVALHO FILHO, op. cit. p. 324 
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usuário, levando em conta o interesse da coletividade.  Apenas 
com a observância desses requisitos é que se poderá dizer que 
inexistiu serviço adequado.”2 
 

A essencialidade dos serviços prestados pela Petrobras é 

inafastável, na medida em que a própria Lei nº 7.783/89, em seu artigo 

10,I, já a prevê dessa forma. Portanto, a garantia da continuidade das 

atividades daquela empresa é medida que se impõe no presente caso.  

 

Deve-se também ressaltar os termos do art. 2º da Lei 

5.811/72: 

 
“Art. 2º Sempre que for imprescindível a continuidade 
operacional, o empregado será mantido em seu posto de 
trabalho”. 
  

Além disso, também vale lembrar o conceito de serviço 

adequado descrito na Lei nº 8.987, de 12.2.1995, verbis: 

 
“Art. 6º. (...) 
 
§1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de 
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das 
tarifas.” 
 

No caso em exame, a continuidade dos serviços públicos é 

ameaçada por eventual greve ou manifestações da categoria profissional 

do setor petrolífero.   

 

Nessa linha, vale recordar a seguinte lição de Diogo de 

Figueiredo Moreira Neto3:  

 
“No entrechoque dos interesses individuais de expressão coletiva 
que levam à greve, e os individuais de fruição universal do serviço 
público, hão de prevalecer os segundos, pois seria inconcebível 
que a longa trajetória de aperfeiçoamento das instituições 
jurídicas terminasse subordinando o setorial ao geral, o 
econômico ao vital.” 

                                                            
2 CARVALHO FILHO, op. cit. p. 324-325 
3 MOREIRA NETO. Diogo de Figueiredo. O direito de greve no serviço público, Gênesis: Revista de 

Direito Administrativo aplicado 7, p. 978 
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Diante do exposto neste capítulo, resulta clara a existência 

de interesse jurídico em ajuizar a presente demanda judicial pela União e 

pela Petrobras.  

 

5 – DO DIREITO  

5.1. DA ABUSIVIDADE E DA NULIDADE DA GREVE  

 

É sabido que a nulidade é uma sanção imposta pela norma 

jurídica na qual se determina a privação dos efeitos jurídicos do ato 

praticado diante da desobediência ao que o ordenamento jurídico 

prescreve. 

 

Como se verá a seguir, no caso em tela, as entidades 

sindicais profissionais acima arroladas estão utilizando o instituto da greve 

com motivação política-ideológica e sem qualquer observância às 

determinações previstas na Lei nº 7.783/89, sendo, desta feita, nula e 

abusiva a paralisação 

 

E nesse sentido, já houve manifestação por parte do 

Tribunal Superior do Trabalho: 

 

“Ementa: GREVE – ABUSIVIDADE.  A greve, como ato jurídico, 
deve sujeitar-se à regulamentação legal, sendo, portanto, abusivo 
o movimento deflagrado sem observância dos requisitos formais 
contidos na Lei nº 7.783/89. No presente feito, verifica-se que a 
parede eclodiu como instrumento de pressão em meio às 
tratativas negociais sobre a matéria, e não após seu 
esgotamento, conforme foi demonstrado por uma das atas de 
reunião ocorrida na Delegacia Regional do Trabalho (fls. 289/290). 
Não se pode afirmar também, data venia do entendimento 
esposado pelo juízo originário, que o movimento levado a efeito 
pelo suscitado contou com a observância dos aspectos formais 
prescritos na Lei de Greve. Primeiramente porque não foi 
acostada aos autos documentação que comprove ter o Sindicato 
profissional convocado a categoria para uma assembleia, na 
forma determinada pelo parágrafo único do art. 14 do estatuto 
sindical, com a finalidade de deliberar sobre a deflagração do 
movimento paredista. Em segundo lugar, porque não constam do 
processo tanto o rol de presentes à assembleia deliberadora do 
movimento paredista (fls. 207 verso), quanto o total de 
associados da entidade, o que inviabiliza a aferição do 
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cumprimento do quorum exigido pela letra g, do art. 16, também 
do estatuto do suscitado. Conseqüentemente, a entidade sindical 
não tem como comprovar que todo o procedimento por ela levado 
a efeito contou com aprovação dos trabalhadores na forma 
preconizada no seu estatuto (Lei nº 7.783/89, art. 4º, § 
1º).PAGAMENTO DOS SALÁRIOS PAGAMENTO DOS SALÁRIOS-DIAS 
DE PARALISAÇÃO. A participação do trabalhador em movimento 
grevista, embora não macule o vínculo empregatício, suspende as 
relações emergentes do contrato de trabalho, notadamente o 
direito à retribuição salarial (Lei nº 7.783/89, art. 7º). (Processo: 
RODC 7006222620005225555 700622-26.2000.5.22.5555, 
Relator(a): Ronaldo Lopes Leal, Julgamento: 08/11/2001, Órgão 
Julgador: Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Publicação: 
DJ 07/02/2002).” 

 

Assim, considerando tais fatos, os pedidos apresentados na 

presente ação devem ser julgados procedentes para que sejam evitados 

enormes prejuízos a toda a sociedade, que necessita da prestação dos 

serviços executados pela Petrobras para atendimento das suas 

necessidades básicas.  

 

Outrossim, deve ser decretada a nulidade da anunciada 

greve de advertência anunciada pelas citadas entidades sindicais, visando 

paralisar totalmente as atividades da Petrobras, na medida em que ela  

tem fim político-ideológico.  

 

Nesse momento, se faz imperiosa a transcrição de algumas 

reportagens extraídas de sítios da internet (anexas) que comprovam que 

as entidades sindicais estão buscando uma pauta política com o 

movimento grevista:  

“Sítio da FUP  

Petroleiros vão à greve para baixar preços do gás de cozinha e 
dos combustíveis - 26 de Maio de 2018 

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) e seus sindicatos filiados 
convocam a categoria petroleira para uma greve nacional de 
advertência de 72 horas. Os trabalhadores do Sistema Petrobrás 
iniciarão o movimento a partir do primeiro minuto de quarta-feira, 
30 de maio, para baixar os preços do gás de cozinha e dos 
combustíveis, contra a privatização da empresa e pela saída 
imediata do presidente Pedro Parente, que, com o aval do 
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governo Michel Temer, mergulhou o país numa crise sem 
precedentes.  

A atual política de reajuste dos derivados de petróleo, que fez os 
preços dos combustíveis dispararem, é reflexo direto do maior 
desmonte da história da Petrobrás. Os culpados pelo caos são 
Pedro Parente e Michel Temer, que, intensifica a crise ao convocar 
as forças armadas para ocupar as refinarias. A FUP repudia 
enfaticamente mais esse grave ataque ao Estado Democrático de 
Direito e exige a retirada imediata das tropas militares que estão 
nas instalações da Petrobrás. 

A greve de advertência é mais uma etapa das mobilizações que 
os petroleiros vêm fazendo na construção de uma greve por 
tempo indeterminado, que foi aprovada nacionalmente pela 
categoria. Os eixos principais do movimento são a redução dos 
preços dos combustíveis, a manutenção dos empregos, a 
retomada da produção das refinarias, o fim das importações de 
derivados de petróleo, não às privatizações e ao desmonte da 
Petrobrás e pela demissão de Pedro Parente da presidência da 
empresa.”  

“ Sítio da FUP 

Esclarecimento à população sobre os preços abusivos de 

combustíveis - 25 de Maio de 2018. 

.......................... 
Estamos, portanto, diante de mais um apagão imposto por Pedro 
Parente. Um desmonte que a mídia esconde, fazendo a população 
pensar que a disparada dos preços dos combustíveis é apenas 
uma questão de tributação. 
 
Por isso os petroleiros farão a maior greve da história da 
Petrobrás. Uma greve que não é por salários, nem benefícios. 
Uma greve pela redução dos preços do gás de cozinha, da 
gasolina e do diesel. Uma greve pela retomada da produção de 
combustíveis nas refinarias brasileiras e pelo fim das importações 
de derivados de petróleo. Uma greve contra o desmonte da 
empresa que é estratégica para a nação. 
 
Porque defender a Petrobrás é defender os interesses do povo 
brasileiro.” (grifou-se) 
 
  
Fica, pois, patente que a greve a ser deflagrada pelas 

entidades sindicais, que ora compõem o polo passivo, constitui forma de 

indevida pressão junto ao Poder Executivo. Ademais de forma alguma 

estão relacionadas a possíveis negociações coletivas com entidades 
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patronais, configurando, pois, um movimento paredista abusivo. Cabe 

neste ponto destacar a existência de acordo coletivo em vigor cuja data 

base se encerra em 31/08/2019.  

 

Seguindo esse norte, cabe colacionar a ementa de 

importante precedente oriundo do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 

Região em caso semelhante:  

 
“GREVE. NATUREZA POLÍTICA. ABUSIVIDADE. A greve política não 
é um meio de ação direta da classe trabalhadora em benefício de 
seus interesses profissionais e, portanto, não está compreendida 
dentro do conceito de greve legal trabalhista. Entende-se por 
greve política, em sentido amplo, a dirigida contra os poderes 
públicos para conseguir determinadas reivindicações não 
suscetíveis de negociação coletiva. Correta, portanto,  a decisão 
que declara a abusividade do movimento grevista com tal 
conotação, máxime quando inobservado o disposto na Lei 
7.783/89. Recurso Ordinário conhecido e desprovido. (Processo: 
RODC - 571212-31.1999.5.01.5555 Data de Julgamento: 
31/08/2000, Relator Juiz Convocado: Márcio Ribeiro do Valle, 
Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: 
DJ 15/09/2000).” (destacou-se) 

 
Mister transcrever parte desse acórdão, no que tange à 

ilegalidade da greve de natureza política: 

 

“............................................... 

 
Por outro lado, cumpre ressaltar que o Tribunal de origem, à luz 
das provas constantes dos autos, entendeu que todas as 
paralisações deflagradas pelo Sindicato dos Trabalhadores 
(suscitado) tiveram cunho político, com a finalidade de tumultuar 
e impedir a consumação do processo de privatização da CEDAE - 
Companhia Estadual de Águas e Esgotos (suscitante). 
 
Ora, entende-se por greve política, em sentido amplo, a dirigida 
contra os poderes públicos para conseguir determinadas 
reivindicações não suscetíveis de negociação coletiva. 
 
Acerca da abusividade de movimentos grevistas com teor político, 
esclarece Carlos López Monis, em seu livro "O Direito de Greve: 
Experiências Internacionais e Doutrina da OIT, pág. 36, Ltr, 1986, 
in verbis: 
 
"As posições que justificam a ilicitude da greve política se baseam 
em duas linhas de argumentos muito nítidas, segundo considerem 
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os destinatários da greve e os interesses perseguidos pela 
mesma: 
 
a) destaca-se, em primeiro lugar, a não coincidência entre os 
destinatários da greve e os sujeitos passivos da mesma, o que 
resulta numa incoerência ao fazer os empresários suportarem as 
conseqüências de uma greve quando as pretensões solicitadas 
não fazem parte da sua esfera de disponibilidade. Nesta mesma 
linha de consideração sobre os destinatários da greve política, 
adverte-se que estes são precisamente os representantes da 
soberania popular, isto é, o Parlamento diretamente e o Governo 
indiretamente. A greve política constitui, neste sentido, uma 
pressão na formação da vontade dos órgãos soberanos e, por 
isso, ilícita; e 
 
b) a segunda linha de argumentação atende ao interesse 
perseguido pela greve política. A partir de uma série de distinções 
qualitativas entre 'interesse profissional' e 'interesse político', 
'trabalhador', 'cidadão', 'economia' e 'política', se mantém o 
sindicato no âmbito do estritamente profissional e trabalhista, 
atribuindo, com exclusividade, ao partido político a capacidade de 
atuar na esfera da política."  
 
Na obra "O Direito de Greve", de Santiago Pérez del Castilho (Ltr., 
1994), ainda sobre este tema, às págs. 361/362, observamos as 
seguintes considerações: 
 
"Com a greve política se busca protestar contra a decisão do 
governo ou pressionar os órgãos constitucionais, que 
representam a soberania popular, para que tomem ou deixem de 
tomar alguma decisão. Assim sendo, entende-se porque para a 
maioria é teoricamente ilícita, independente de outro fator de 
ilicitude que também tem sido apontado, a saber, a 
impossibilidade de que o empregador possa dar solução às 
pretensões dos grevistas. 
 
O reconhecimento das medidas de conflito é dado pelo seu 
caráter instrumental com relação à negociação coletiva. 
Estabelece-se um vínculo entre a greve e a determinação das 
condições de trabalho do grupo que a exerce. Este pretende fazer 
valer o interesse profissional por meio da medida de luta e, sendo 
assim, quando não intermediar um interesse desta natureza, o 
fenômeno se desnaturaliza e não pode obter  o mesmo 
reconhecimento jurídico.  A coação coletiva, pois, se aceita e se 
justifica com olhos na determinação coletiva das condições de 
trabalho. Este conceito laboral de greve exclui, pois,  um conceito 
onde existam interesses extralaborais como a pressão sobre o 
governo para realizar determinada ação política, derrogar ou 
aprovar uma norma, trocar um lineamento das relações 
internacionais, etc." 
 
Por conseguinte, a greve política não é um meio de ação direta da 
classe trabalhadora em benefício de seus interesses profissionais 
e, portanto, não está compreendida dentro do conceito de greve 
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trabalhista. 
 
A ilicitude se justifica, pois não se pode admitir uma 
desorganização na empresa, por reivindicações que não têm 
relação com ela e a que, por outra parte, não pode a empresa 
satisfazer. 
 
Causa danos gravíssimos  à produção e à coletividade e constitui 
um ato de força contra o Estado, ao se sair dos caminhos 
regulares para reclamar contra o que se considera um ato 
arbitrário do poder político. 
 
Pode ser qualificada como ato de agressão ao Estado e, portanto, 
carece de interesse profissional, não podendo ser considerada 
como greve típica.“ (grifou-se)    
 
 
Conforme transcrito acima, a Federação Única dos 

Petroleiros (FUP) deixa claro a pauta de reivindicações no documento 

enviado à Petrobras, sendo pertinente, mais uma vez, a transcrição das 

mesmas: 

 

• Redução dos preços dos combustíveis e do gás de 

cozinha; 

• Manutenção dos empregos e retomada da produção 

interna de combustível; 

• Fim das importações da gasolina e outros derivados 

do petróleo; 

• Contra privatizações e desmonte do Sistema 

Petrobrás; 

• Demissão de Pedro Parente da Presidência da 

Petrobrás;  

 

Dessa forma, o fumus boni iuris fica configurado, 

considerando o conteúdo político-ideológico do movimento sindical em 

comento, devendo ser reconhecida a abusividade e a nulidade da 

paralisação programada pelas entidades sindicais profissionais, diante da 

total contrariedade à ordem jurídica e institucional. 
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5.2.  DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 7.783/89  

 
Outrossim, a aludida paralisação programada também deve 

ser considerada nula em razão da inobservância dos requisitos 

necessários para a sua instauração. 

 

De imediato percebe-se que as entidades sindicais 

profissionais não entabularam qualquer negociação coletiva com a 

Petrobras, na forma como determina o artigo 3° da Lei 7.783/89.  

 

Da mesma forma, não houve edital de convocação da 

assembleia, lista de presentes, ata da assembleia, comunicações prévias 

remetidas à Petrobras e a definição da forma de atendimento dos serviços 

essenciais, na forma prevista no artigo 3° e no artigo 13 da Lei 7.783/89.  

 

Há que se considerar ainda a abusividade da greve, 

seguindo o disposto no artigo 14 da Lei nº 7.783/89, tendo em vista que 

existe acordo coletivo está em vigor até 31 de agosto de 2019. 

 

Tampouco as entidades sindicais garantem o atendimento 

básico das necessidades inadiáveis dos usuários do serviço, o que 

configura contrariedade aos requisitos previstos na Lei nº 7.783/89.  

 

Bem por isso, que o Tribunal Superior do Trabalho considera 

abusiva a greve que não cumpra tais requisitos: 
 
 

“OJ-SDC-10 GREVE ABUSIVA NÃO GERA EFEITOS. É incompatível 
com a declaração de abusividade de movimento grevista o 
estabelecimento de quaisquer vantagens ou garantias a seus 
partícipes, que assumiram os riscos inerentes à utilização do 
instrumento de pressão máximo.” 

 
“OJ-SDC-11 GREVE. IMPRESCINDIBILIDADE DE TENTATIVA DIRETA 
E PACÍFICA DA SOLUÇÃO DO CONFLITO. ETAPA NEGOCIAL PRÉVIA. 
É abusiva a greve levada a efeito sem que as partes hajam 
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tentado, direta e pacificamente, solucionar o conflito que lhe 
constitui o objeto.” 

 
“OJ-SDC-38 GREVE. SERVIÇOS ESSENCIAIS. GARANTIA DAS NE-
CESSIDADES INADIÁVEIS DA POPULAÇÃO USUÁRIA. FATOR 
DETERMINANTE DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DO MOVIMENTO. É 
abusiva a greve que se realiza em setores que a lei define como 
sendo essenciais à comunidade, se não é assegurado o 
atendimento básico das necessidades inadiáveis dos usuários do 
serviço, na forma prevista na Lei nº 7.783/89.” 
 
 
Logo, a fumaça do bom direito também fica evidenciada na 

medida em que as entidades sindicais profissionais não cumpriram os 

requisitos previstos Lei 7.783/89. 

 

5.3. DA LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO E DO 

DIREITO DE GREVE. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS NA ORDEM JURÍDICA 

 

Como se sabe, por mais relevante que um direito seja, ele 

não pode ser absoluto a ponto de inviabilizar o exercício de outros direitos 

igualmente relevantes. Não há direitos absolutos, nem mesmo os 

fundamentais.  

 

A realização de movimento paredista é litígio que interessa 

diretamente apenas à categoria patronal e à categoria dos trabalhadores 

envolvidas. No entanto, no presente caso, busca-se atingir o interesse da 

sociedade.  

 

Conforme o colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu, os 

limites do direito de greve podem ser mais amplos ou não, dependendo da 

ligação da atividade exercida ao bem comum: 

 
(...)  
2. Servidores públicos que exercem atividades relacionadas à 
manutenção da ordem pública e à segurança pública, à 
administração da Justiça --- aí os integrados nas chamadas 
carreiras de Estado, que exercem atividades indelegáveis, 
inclusive as de exação tributária --- e à saúde pública. A 
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conservação do bem comum exige que certas categorias de 
servidores públicos sejam privadas do exercício do direito de 
greve. Defesa dessa conservação e efetiva proteção de outros 
direitos igualmente salvaguardados pela Constituição do Brasil.  
3. Doutrina do duplo efeito, segundo Tomás de Aquino, na Suma 
Teológica (II Seção da II Parte, Questão 64, Artigo 7). Não há 
dúvida quanto a serem, os servidores públicos, titulares do direito 
de greve. Porém, tal e qual é lícito matar a outrem em vista do 
bem comum, não será ilícita a recusa do direito de greve a tais e 
quais servidores públicos em benefício do bem comum. Não há 
mesmo dúvida quanto a serem eles titulares do direito de greve. 
A Constituição é, contudo, uma totalidade. Não um conjunto de 
enunciados que se possa ler palavra por palavra, em experiência 
de leitura bem comportada ou esteticamente ordenada. Dela são 
extraídos, pelo intérprete, sentidos normativos, outras coisas que 
não somente textos. A força normativa da Constituição é 
desprendida da totalidade, totalidade normativa, que a 
Constituição é. Os servidores públicos são, seguramente, titulares 
do direito de greve. Essa é a regra. Ocorre, contudo, que entre os 
serviços públicos há alguns que a coesão social impõe sejam 
prestados plenamente, em sua totalidade. Atividades das quais 
dependam a manutenção da ordem pública e a segurança 
pública, a administração da Justiça --- onde as carreiras de Estado, 
cujos membros exercem atividades indelegáveis, inclusive as de 
exação tributária --- e a saúde pública não estão inseridos no 
elenco dos servidores alcançados por esse direito. Serviços 
públicos desenvolvidos por grupos armados: as atividades 
desenvolvidas pela polícia civil são análogas, para esse efeito, às 
dos militares, em relação aos quais a Constituição expressamente 
proíbe a greve [art. 142, § 3º, IV]. (...) (Rcl. 6568, Relator(a):  Min. 
EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2009, incDJe-181 
DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-02 PP-
00736)  (grifo nosso) 

 

É importante destacar que, embora verse sobre greve de 

servidor público, o julgado do Supremo Tribunal Federal levou em conta 

que a coesão social impõe que alguns serviços sejam prestados 

plenamente, em sua totalidade. Ou seja, percebe-se que, independente da 

natureza do vínculo laboral, se de natureza pública ou particular, é a 

relevância da atividade exercida que irá balizar os limites do direito de 

greve da categoria. 

 

Mais recentemente, na ADPF 519 MC/DF, o Ministro 

Alexandre de Moraes faz irretocável alusão ao abuso do direito de greve 

quando este fere os demais direitos constitucionais fundamentais, ao 
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colocar em risco a harmonia, a segurança e a saúde pública da Sociedade, 

verbis:  

“............................. 
A razoabilidade no exercício da greve, das reuniões e passeatas 
previstas constitucionalmente, deve, portanto, evitar a ofensa aos 
demais direitos fundamentais, o desrespeito à consciência moral 
da comunidade, visando, em contrapartida, a esperança 
fundamentada de que se possa alcançar um proveito considerável 
para a convivência social harmoniosa, resultante na prática 
democrática do direito de reivindicação. Trata-se da cláusula de 
proibição de excesso (Übermassverbot) consagrada pelo Tribunal 
Constitucional Federal alemão, ao estabelecer o pensamento da 
proporcionalidade como parâmetro para se evitar os tratamentos 
excessivos, abusivos e inadequados, buscando-se sempre no caso 
concreto o tratamento necessariamente exigível. 
 
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na compatibilização prática dos 
direitos fundamentais, deve pautar-se pela razoabilidade, no 
sentido de evitar o excesso ou abuso de direito, e, 
consequentemente, afastar a possibilidade de prejuízos de 
grandes proporções à Sociedade.  
 
Não há dúvidas, portanto, que os movimentos reivindicatórios de 
empregadores e trabalhadores – seja por meio de greves, seja por 
meio de reuniões e passeatas –, não podem obstar o exercício, 
por parte do restante da Sociedade, dos demais direitos 
fundamentais, configurando-se, claramente abusivo, o exercício 
desses direitos que impeçam o livre acesso das demais pessoas 
aos aeroportos, rodovias e hospitais, por exemplo, em flagrante 
desrespeito à liberdade constitucional de locomoção (ir e vir), 
colocando em risco a harmonia, a segurança e a Saúde Pública, 
como na presente hipótese. 
 
Na presente hipótese, entendo demonstrado o abuso no exercício 
dos direitos de reunião e greve, em face da obstrução do tráfego 
em rodovias e vias públicas, impedindo, a livre circulação no 
território nacional e causando a descontinuidade no 
abastecimento de combustíveis e no fornecimento de insumos 
para a prestação de serviços públicos essenciais, como transporte 
urbano, tratamento de água para consumo humano, segurança 
pública, fornecimento de energia elétrica, medicamentos, 
alimentos e tudo quanto dependa de uma cadeia de fabricação e 
distribuição dependente do transporte em rodovias federais – o 
que, na nossa realidade econômica e social, tem efeitos 
dramáticos. 
 
Merece crédito, portanto, a afirmação contida na petição inicial, 
respaldada por documentos comprobatórios e coerentes com o 
que vem sendo noticiado nos veículos de imprensa ao longo desta 
semana, de que a obstrução de rodovias implica um “risco real de 
completa desagregação do sistema de distribuição de alimentos, 
combustíveis e outros produtos essenciais, dando ensejo ao caos 
social”. 
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Observe-se, que, em hipótese muito menos grave, o Tribunal 
Europeu de Direitos Humanos entendeu existir abuso no exercício 
dos direitos de greve, reunião e liberdade de expressão por parte 
de caminhoneiros que obstruíram uma única rodovia pública 
(Affaire Barraco v. France, Cinquième Section, Requête no 
31684/05, Arret, Strasbourg, 5 mars 2009, Définitif 05/06/2009). 
 
Naquele caso, os requerentes haviam alegado violação ao 
exercício de seus direitos de greve e liberdade de expressão, bem 
como a liberdade de reunião e associação garantida pelos artigos 
10 e 11 da Convenção, por terem sido condenados judicialmente, 
em virtude da participação da denominada “Operação de 
Caracóis”, consistente em greve nacional dos trabalhadores das 
empresas de transporte. A atuação dos grevistas consistia em 
viajar com seus veículos em velocidade reduzida e ocupando 
várias faixas de tráfego, com o intuito de retardar a locomoção 
dos demais veículos. Os recorrentes, porém, utilizaram três 
caminhões para obstruir as faixas da rodovia pública. 
 
O Tribunal Europeu analisou a necessária compatibilização entre 
os direitos de greve, reunião e livre manifestação de expressão 
com os demais direitos fundamentais consagrados na Convenção 
Europeia e, após reafirmar que o “direito à liberdade de reunião é 
um direito fundamental  de uma sociedade democrática e, como o 
direito à liberdade de expressão, um dos fundamentos de tal 
sociedade. Portanto, não deve ser interpretado restritivamente”, 
e, salientar a possibilidade de restrições razoáveis aos direitos e 
liberdades garantidos pela Convenção Europeia, desde que, 
"necessárias em uma sociedade democrática", e proporcionais ao 
“objetivo legítimo perseguido”, entendeu que o bloqueio da 
rodovia foi excessivo, não estando envolvido no exercício do 
direito de reunião pacífica, pois a “completa obstrução do tráfego 
claramente foi além do simples inconveniente causado por 
qualquer demonstração na via pública”; e, por unanimidade, 
decidiu pela inexistência de qualquer violação a cláusula do artigo 
11 da Declaração Europeia de Direitos Humanos. 
 
O quadro fático revela com nitidez um cenário em que o abuso no 
exercício dos direitos constitucionais de reunião e greve acarretou 
um efeito desproporcional e intolerável sobre todo o restante da 
sociedade, que depende do pleno funcionamento das cadeias de 
distribuição de produtos e serviços para a manutenção dos 
aspectos mais essenciais e básicos da vida social.” (destacou-se) 
 

Ressalte-se que uma greve do setor petroleiro neste 

momento, em que ainda se encontra pendente de solução o movimento 

de paralisação dos caminhoneiros, é incompatível com o princípio 

constitucional da eficiência em sua forma específica da continuidade do 

serviço público e da regularidade em sua prestação. 
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Logo, o movimento paredista anunciado atenta contra os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando que um 

montante tão elevado de cidadãos brasileiros serão diretamente e 

irremediavelmente prejudicados. Como já afirmado, eventual greve ou 

paralisação afetará de forma direta a prestação de serviços essenciais, 

gerando danos a toda sociedade.    

 

Vislumbra-se, portanto, verdadeira colisão entre princípios 

de estatura constitucional semelhante: de um lado, o direito de greve ou a 

liberdade de manifestação, expressões do próprio direito de liberdade; de 

outro, o próprio direito constitucional à saúde, à segurança, à liberdade de 

locomoção, à livre iniciativa, dentre outros. 

 

Para solucionar tal colisão, deve-se recorrer à técnica da 

ponderação entre os direitos em conflito, já que a deflagração do 

movimento das entidades sindicais rés atingirá direitos fundamentais de 

toda a coletividade. 

 

De início, imperioso afirmar que, conforme apontam MENDES, 

COELHO E GONET BRANCO, “a colisão entre direitos individuais de terceiros e 

outros valores jurídicos de hierarquia constitucional pode legitimar, em 

casos excepcionais, a imposição de limitações a direitos individuais não 

submetidos explicitamente a restrição expressa”.4 

 

Logo a seguir, os mesmos autores afirmam: 

 
“Embora o texto constitucional brasileiro não tenha privilegiado 
especificamente determinado direito, na fixação de cláusulas 
pétreas (CF, art. 60, § 4º), não há dúvida de que, também entre 
nós, os valores vinculados ao princípio da dignidade da pessoa 
humana assumem peculiar relevo (CF, art. 1º, III). 
 
Assim, devem ser levados em conta, em eventual juízo de 
ponderação, os valores que constituem inequívoca expressão 
desse princípio (inviolabilidade da pessoa humana respeito à sua 

                                                            
4 MENDES, Gilmar Ferreira.  Curso de Direito Constitucional.  São Paulo: Saraiva, 2007.  P. 336. 
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integridade física e moral, inviolabilidade do direito de imagem e 
da intimidade).”5 
 

Observe-se que tal restrição não se configura de maneira 

absoluta, já que apenas impede que a greve, manifestações ou piquetes 

sejam deflagrados de forma desproporcional, a atingir a sociedade e a 

economia como um todo.   

 

A limitação do movimento paredista ou das manifestações, 

de forma a não impedirem a regular prestação dos serviços oferecidos 

pela Petrobras, não configura negação do direito de greve ou da liberdade 

de manifestação, mas apenas o reconhecimento de que deverá ele ceder 

em relação a um bem muito mais caro.  

 

Cumpre trazer à colação, neste passo, o lúcido 

entendimento firmado pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, 

segundo o qual os serviços essenciais e indispensáveis à população não 

podem sofrer paralisação, ante a inevitável incidência de princípios 

constitucionais, que devem ser compatibilizados com o direito de greve.  

 

A posição foi assentada por ocasião do julgamento de 

Agravo Regimental na PET 7.883, referente ao movimento paredista 

deflagrado pelos servidores federais da área ambiental, cuja ementa 

segue abaixo transcrita: 

 

“ADMINISTRATIVO – AGRAVO REGIMENTAL – GREVE –LEGALIDADE 
– COMPETÊNCIA DO STJ – PRESERVAÇÃO DOS SERVIÇOS 
ESSENCIAIS – ACORDO PRÉ EXISTENTE – MULTA. 
1. Impõe-se a competência do STJ pelo caráter nacional da greve, 
perpetrada pelos servidores do Ministério do Meio Ambiente e 
Recurso Renováveis (IBAMA) e do Instituto Chico Mendes de 
Biodiversidade (ICMBIO), representados pela Associação Nacional 
dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente: 
ASIBAMA. 
2. Direito de greve constitucionalmente garantido aos servidores 
públicos (art. 37, VII, CF), dentro dos limites da Lei 7.783/89, em 
aplicação analógica. 

                                                            
5 MENDES, Gilmar Ferreira.  Op. Cit.  P. 337. 
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3. Legalidade da paralisação, examinada perfunctoriamente, em 
caráter liminar, porque provocada por fato superveniente ao 
acordo celebrado em 2008: não revisão da carreira de 
especialista em meio ambiente. 
4. Permanência dos serviços essenciais na área de fiscalização e 
licenciamento em sua totalidade, pela insuficiência de manter-se 
apenas 30% (trinta por cento). 
5. Estabelecida em decisão primeira, pelo relator a multa de R$ 
100.000,00 (cem mil reais) por dia de paralisação dos serviços, 
considera-se demasia a majoração da multa para atender a 
pedido da UNIÃO, em sede de exame acautelatório e provisório. 
6. Agravo regimental provido em parte. 
 
(AgRg na Pet 7883/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. 
p/ Acórdão Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 
em 12/05/2010, DJe 21/06/2010) (grifo nosso) 
 

Como se vê, o STJ não negou aos servidores o exercício do 

direito constitucional de greve, mas deixou explicitada a necessidade de 

que os serviços essenciais sejam integralmente preservados, em clara 

reverência ao princípio da continuidade dos serviços públicos. 

 

O raciocínio adotado pela Corte foi extraído do voto do 

Ministro Herman Benjamin, que se manifestou nos seguintes termos: 

 

“No caso de serviços essenciais, o que se deve ponderar, no 
esforço de compreender o sentido da lei, é a necessidade de 
assegurar à população os serviços imprescindíveis. 

 
O que se tem aqui é uma greve em órgão público que envolve 

servidores de diversos setores e com atribuições as mais diversas. 
Contudo, pelo que conheço da organização do Ibama, dois 
serviços são absolutamente indispensáveis, na sua integralidade, 
a saber, o licenciamento e a fiscalização. 

 
Para mim, em análise perfunctória, a greve está vedada 

naqueles dois serviços acima indicados; as demais questões serão 
apreciadas oportunamente e com a oitiva das partes. Acredito ser 
mais prudente, neste exame inicial, assegurar aqueles dois 
serviços absolutamente essenciais, com multa, mas sem, claro, 
inviabilizar o direito de greve em si, pois há a possibilidade de ela 
depois vir a ser considerada legítima.” (grifo nosso) 
 

Pela mesma lógica, no caso em tela, os serviços prestados 

pela Petrobras e suas subsidiárias, consubstanciam serviço público de 

inegável essencialidade à população. 
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Evidencia-se, assim o periculum in mora, na medida em que 

a instauração de uma greve ilegal ira sacrificar irremediavelmente o 

princípio da continuidade dos serviços públicos e por consequência toda a 

sociedade. 

 

6. DA APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO 

JUDICIAL. MANUTENÇÃO ADEQUADA DO SERVIÇO   

 

Fica evidente pelas razões acima expostas e diante do que 

vem sendo amplamente noticiado pela mídia local e nacional que o 

instituto da greve está sendo totalmente desvirtuado e usado de maneira 

inadequada. 

 

Também está patente o receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, haja vista que a paralisação dos serviços prestados pela 

Petrobras trará desastrosas consequências ao Brasil, tal como 

demonstrado anteriormente. 

 

Pelas razões acima expostas, estando caracterizada a 

abusividade e a nulidade do movimento grevista, há que se determinar a 

manutenção dos trabalhadores nas suas funções, em prol da continuidade 

das atividades essenciais. Ademais, na hipótese de não cumprimento da 

ordem judicial existe a necessidade de aplicação de multa diária em valor 

significativo, a fim de coibir a recalcitrância por parte das entidades 

sindicais. 

 

Nessa linha, requer a aplicação de multa diária de R$ 

10.000.000,00 (dez milhões de reais), levando em consideração: 

 

a) a gravidade das condutas ilícitas que eventualmente 

venham a ser praticadas pelas entidades sindicais rés; 

b) a grandeza econômico-financeira das entidades sindicais 

rés; 
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c) a reprovabilidade da prática abusiva em relação ao 

direito de greve com fins políticos, eventualmente 

praticada pelas entidades sindicais rés; 

d) a pequena duração do movimento paredista; 

e) os prejuízos eventualmente causados à Petrobrás. 

      

7. DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto, a União e a Petrobras requerem:  

 

a) a concessão de medida liminar da tutela provisória de 

urgência para o fim de declarar a abusividade e a nulidade 

do movimento grevista previsto para os dias 30 e 31 de 

maio e 1 de junho de 2018 e por consequência determinar:  

 

a.1) a imediata manutenção de 100% dos trabalhadores que 

prestam serviços no âmbito da Petrobras e suas 

subsidiárias, sob pena de multa diária de R$ 10.000.000,00 

(dez milhões de reais), ou, alternativamente, que o 

contingente mínimo e a multa sejam fixados segundo o 

prudente arbítrio de Vossa Excelência; 

 

a.2) que as entidades sindicais rés não impeçam o livre 

trânsito de bens e pessoas, sob pena de multa diária de R$ 

10.000.000,00 (dez milhões de reais), ou, alternativamente, 

que a mesma seja fixada segundo o prudente arbítrio de 

Vossa Excelência; 

 

b) a confirmação dos efeitos da antecipação da medida 

liminar da tutela provisória de urgência, julgando-se 

procedente o pedido para declarar abusiva e nula a greve 

programada pelas entidades sindicais rés nos dias 30 e 31 

de maio e 1º de junho de 2018; 
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c) a citação das entidades sindicais rés para que 

apresentem defesa, sob pena de confissão e revelia; 

 

d) a intimação do Ministério Público do Trabalho para que 

atue como fiscal da lei, e, igualmente, caso queira, para 

integrar a presente lide na qualidade de litisconsorte ativo. 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais). 

 

Pede deferimento. 

Brasília, 29 de maio de 2018. 
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