
ESTADO DO PARANÁ MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA Nº 1.522.778-8 DO FORO REGIONAL 
DE ARAUCÁRIA DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA 
 
Requerente: Município de Araucária 
Requeridos: Sindicato dos Funcionários e /ou Servidores Públicos do Município de Araucária - 
Sifar Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Araucária - Sismmar. 
Relatora: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima 
 
Vistos e examinados. 
Trata-se de Ação Cautelar Preparatória ajuizada pelo Município de Araucária em face do 
Sindicato dos Funcionários e /ou Servidores Públicos do Município de Araucária - Sifar e 
Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Araucária - Sismmar. 
Na petição inicial, alega o Requerente que a greve iniciada pelos Requeridos é ilegal, uma vez 
que não houve tentativa de acordo. 
Enfatiza que a recomposição salarial não pode ser exigida neste momento, porquanto estar 
prevista para junho a data base. As demais negociações dependem de disponibilidade 
financeira e adequação orçamentária, com aval do Poder Legislativo. 
Aduz que a greve vem prejudicando a prestação de serviços essenciais e inadiáveis, 
prejudicando a população. 
Medida Cautelar Preparatória nº 1.522.778-8 
Considera presentes o "fumus boni juris" e o "periculum in mora" para o deferimento da 
liminar. 
Por fim, pede a concessão de liminar, determinando o retorno de todos os servidores públicos 
da área de saúde, educação, e guarda municipal do município, e que os réus se abstenham de 
opor obstáculos ao livre acesso dos servidores aos postos de trabalho, seja no interior ou nas 
imediações da prefeitura, mantendo inclusive o acesso a garagens, sob pena de multa diária. 
É o relatório. 
Decido. 
A tutela cautelar requerida em caráter antecedente está ancorada no disposto no artigo 305 
do CPC/15, sendo exigido para o deferimento da liminar a demonstração demandando 
demonstração da probabilidade do direito e do receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação. 
O autor ajuizou a ação objetivando assegurar, em caráter cautelar, o retorno dos servidores 
municipais aos postos de trabalho, considerando que a greve deflagrada no dia 30 de março de 
2016, supostamente, estaria eivada de ilegalidades. 
Consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal: "no MI 708/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 
Plenário, DJe 31.10.2008, determinou a aplicação das Leis 7.701/88 e 7.783/89 aos conflitos e 
às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos 
civis." (RE 551549 AgR, Relator (a): Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 24/05/2011, 
DJe-112 DIVULG 10-06-2011 PUBLIC 13-06-2011 EMENT VOL- Medida Cautelar Preparatória nº 
1.522.778-8 02542-01 PP-00100). 
Dispõem os artigos 3º e 4º da Lei 7.783/1989: 
Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é 
facultada a cessação coletiva do trabalho. 
Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente 
interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da 
paralisação. 
Art. 4º Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, 
assembleia geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação 
coletiva da prestação de serviços. 
§ 1º O estatuto da entidade sindical deverá prever as formalidades de convocação e o quorum 
para a deliberação, tanto da deflagração quanto da cessação da greve. 



§ 2º Na falta de entidade sindical, a assembleia geral dos trabalhadores interessados 
deliberará para os fins previstos no "caput", constituindo comissão de negociação. 
Como se verifica, a deflagração do movimento grevista deve ser, além de precedida de 
negociação frustrada, devidamente comunicada ao ente público, com a antecedência mínima 
de 48 horas. 
O documento de fls. 14/15 contém a resposta do Município às reivindicações dos requeridos, o 
que evidencia a existência de uma prévia negociação entre as partes. 
A mesma peça indica, porém, que a negociação foi frustrada, considerando que o Requerente 
reafirmou a impossibilidade de concessão do reajuste salarial neste momento, porquanto 
deveria aguardar fechamento do 1º quadrimestre de 2016, e, ainda, das demais reivindicações 
(pagamento de promoções e progressões; contratação de servidores via concurso), cujo 
atendimento implicaria em contrariedade à Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Sobre o repasse integral dos valores supostamente devidos ao FPMA, Medida Cautelar 
Preparatória nº 1.522.778-8 mencionou-se que o debate estaria ocorrendo em procedimento 
próprio. 
Os documentos de fls. 15 e 16, indicam que o município foi comunicado sobre o início da 
greve, com 48 horas de antecedência, ou seja, no dia 28 de março de 2016. 
É possível concluir, então, que as formalidades previstas na Lei 7.783/1989 foram observadas 
pelos Requeridos. 
A falta de atendimento das reivindicações dos Requeridos, nos termos do documento de fls. 
14, estão amparadas em fundamentos que não estão devidamente comprovados nos autos. 
O Recorrente não indicou o texto de Lei que prevê a data base da categoria prevista para 
junho, alegando apenas genericamente que não pode prever o impacto financeiro do 
pretendido reajuste antes do fechamento do 1º quadrimestre. 
A declaração de fls. 12 não é suficiente para demonstrar a impossibilidade de análise do 
impacto financeiro e econômico de eventual reposição de vencimentos, inclusive porque 
aponta apenas de forma genérica, sem qualquer comprovação, a redução da arrecadação 
própria e de repasses federais e estaduais. O Termo de Ajustamento de Conduta que prevê a 
necessidade de contratação de novos servidores (fls. 68/70), foi implementado em maio de 
2015, de modo que não é possível dizer que o Apelante não tenha, ainda, estimativa das 
despesas com pessoal decorrente das novas contratações. 
Embora seja certo que o Recorrente dependa de Lei para a implementação do pretendido 
reajuste, nada impede que a negociação seja devidamente formalizada, culminando com o 
envio de projeto de lei à Câmara Medida Cautelar Preparatória nº 1.522.778-8 Municipal, 
como via de regra ocorre em casos semelhantes. 
Da mesma forma, não está embasada em elementos de prova a justificativa apresentada de 
que haveria óbice em limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal a concessão de 
progressões, promoções e realização de concurso público. 
O Requerente não demonstrou, nem mesmo de forma sumária, os registros contábeis que 
demonstrariam que os gastos com pessoal estaria já ultrapassando o limite prudencial previsto 
na Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Sobre o repasse dos valores devidos pela Prefeitura ao FPMA, o Recorrente não trouxe aos 
autos o processo administrativo no qual alega que a matéria está em estudo. 
Embora o Requerente não esteja obrigado a cumprir as exigências dos Requeridos que não 
tenham o devido amparo fático e jurídico, certo é que lhe competia demonstrar, ainda que 
sumariamente, a impossibilidade de concessão dos pleitos, o que de fato não fez. 
Por outro lado, verifica-se que a greve liderada pelos requeridos compromete, inegavelmente, 
a prestação de serviços públicos essenciais. 
Consoante a lição Celso Antonio Bandeira de MELLO: "Serviço público é toda atividade de 
oferecimento de utilidade ou comodidade material destinada à satisfação da coletividade em 
regra, mas fruível singularmente pelos administrados, que o Estado assume como pertinente a 
seus deveres e presta por si mesmo ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de direito 



público - portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais -, 
instituído em favor dos interesses Medida Cautelar Preparatória nº 1.522.778-8 definidos 
como públicos no sistema normativo. (...) Com efeito, ao erigir-se algo em serviço público, bem 
relevantíssimo da coletividade, quer-se também impedir, de um lado, que terceiros os 
obstaculizem e; de outro. Que o titular deles; ou quem haja sido credenciado a prestá-los; 
procedam, por ação ou omissão, de modo abusivo, quer por desrespeitar direitos dos 
administrados em geral, quer por sacrificar direitos ou conveniências dos usuários do serviço. 
1" 
Ainda que nem todo serviço público atenda ao predicado da essencialidade - como concebido 
pelo artigo 10 da Lei da Greve -, sua paralização sempre significará um dano ao grupo social, 
que será privado de um bem ou uma utilidade que lhe é relevantíssimo. Vale dizer: o cidadão, 
como destinatário final desse serviço, arcará com todos os efeitos nefastos dessa paralização, 
sem que para tanto que socorra qualquer responsabilidade pelo fato deflagrador da suspensão 
ou mesmo disponha de meios para resistir ou suavizar seus efeitos. 
Como leciona CARVALHO FILHO, a greve no funcionalismo público há de ser ainda mais 
excepcional do que é à iniciativa privada: 
"O direito de greve constitui, por sua própria natureza, uma exceção dentro do funcionalismo 
público, e isso porque, para os serviços públicos, administrativos ou não, incide o princípio da 
continuidade. 
Desse modo, esse direito não poderá ter a mesma amplitude do idêntico direito outorgado aos 
empregados da inciativa privada.2" 
Desta forma, os limites impostos ao exercício do direito de greve pela Lei n.º 7.783/89 devem 
ser observados com ainda mais rigor quando transpostos ao serviço público. 
1 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 30. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros, 2013, p. 687/689 - ressalvados os destaques, acrescidos ao texto original. 
2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 23. ed. rev., ampl. e 
atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 820. 
Medida Cautelar Preparatória nº 1.522.778-8 De acordo com o Supremo Tribunal Federal: "A 
greve no serviço público não compromete, diretamente, interesses egoísticos do detentor de 
capital, mas sim os interesses dos cidadãos que necessitam da prestação do serviço público. 
9. A norma veiculada pelo artigo 37, VII, da Constituição do Brasil reclama regulamentação, a 
fim de que seja adequadamente assegurada a coesão social. 10. 
A regulamentação do exercício do direito de greve pelos servidores públicos há de ser peculiar, 
mesmo porque "serviços ou atividades essenciais" e "necessidades inadiáveis da coletividade" 
não se superpõem a "serviços públicos"; e vice-versa. 11. 
Daí porque não deve ser aplicado ao exercício do direito de greve no âmbito da Administração 
tão-somente o disposto na Lei n. 7.783/89. A esta Corte impõe-se traçar os parâmetros 
atinentes a esse exercício. 12. O que deve ser regulado, na hipótese dos autos, é a coerência 
entre o exercício do direito de greve pelo servidor público e as condições necessárias à coesão 
e interdependência social, que a prestação continuada dos serviços públicos assegura." (MI 
712, Relator(a): Min. 
EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-
10-2008 EMENT VOL-02339-03 PP-00384). 
A documentação trazida pelo Recorrente, embora não evidencie, em juízo de cognição 
sumária, a existência de ilegalidade formal do movimento grevista, indica que a paralização 
vem excedendo os limites do razoável. 
O documento de fls. 15 indica que o Sindicado dos Funcionários e/ou Servidores Públicos do 
Município de Araucária garantiu, durante a greve, a manutenção de 50% dos serviços de 
atendimento nas unidades de pronto atendimento e pronto atendimento infantil, e, ainda, na 
casa de acolhimento, e de 30% na segurança pública. 
Os documentos de fls. 48 e 49 indicam, todavia, que os Requeridos, na prática, estão 
promovendo o fechamento de todos os serviços municipais. E as fotografias juntadas, que 



evidenciam a colocação de correntes e cadeados nos prédios públicos de atendimento a 
população, apontam nesse Medida Cautelar Preparatória nº 1.522.778-8 sentido. O vídeo 
gravado em mídia de DVD juntado aos autos indica que existe adesão de mais de 80% dos 
servidores da saúde, o que contraria o compromisso de manutenção do atendimento mínimo 
à população. 
Esse excesso no exercício do direito de greve deve, sem dúvida, ser combatido, com vistas a 
garantir a prestação dos serviços essenciais. 
Existe, então, plausibilidade na alegação de abuso no exercício do direito de greve, sendo, ao 
mesmo tempo, evidente o receio de dano irreparável ou de difícil reparação com a 
manutenção dessa situação, considerando que a paralisação dos serviços públicos não pode 
ocorrer de forma total, sendo de rigor a preservação de um mínimo essencial de 
funcionamento. 
Possível, então, o deferimento da liminar pretendida, em menor extensão, de modo a compelir 
os Requeridos a garantir que a paralisação não afete a integralidade dos serviços públicos, 
devendo ser mantido o mínimo essencial de atendimento à população, sobretudo em relação 
aos serviços inerentes a crianças, adolescentes e idosos, que contam com absoluta prioridade 
de atendimento nos serviços públicos, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, "a", da Lei 
8.069/1990, e 3º, parágrafo único, I, da Lei 10.741/2003. 
A garantia referida abrange, naturalmente, a obrigação dos Requeridos de se absterem de 
criar óbices ao acesso dos servidores aos locais de trabalho, não podendo abranger, 
entretanto, a restrição ao direito de livre manifestação dos grevistas, por absoluta vedação 
constitucional nesse sentido. 
Diante do exposto, defiro o pedido de liminar, em menor Medida Cautelar Preparatória nº 
1.522.778-8 extensão, determinando o retorno imediato dos servidores públicos aos postos de 
serviço, em proporção suficiente para garantir o atendimento de, no mínimo, 70% dos serviços 
de atendimento na Unidade de Pronto Atendimento e Casa de Acolhimento, 30% da Segurança 
Pública, 100% dos serviços de atendimento no Pronto Atendimento Infantil, 100% nos CEMEIs 
e 90% nas Escolas Municipais, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 
por dia. Defiro, ainda, o pedido para impor aos réus que se abstenham de opor obstáculos ao 
livre acesso dos servidores aos postos de trabalho, também sob pena de multa diária, no 
montante referido. 
Intimem-se os réus, incontinenti, para o cumprimento imediato desta decisão, citando-os, na 
mesma oportunidade, para responderem a ação, no prazo de 15 dias, contados na forma do 
artigo 231 do CPC/2015. 
Deixa-se de designar a audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC/2015, 
considerando que não existe previsão regimental a respeito do procedimento. 
Intimem-se. 
Curitiba, 1º de abril de 2016. 
MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA Desembargadora Relatora 


