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VISTOS ETC.,

Infere-se dos autos, a juntada de manifestações pelos três litigantes.

O SINDICATO DOS TRAB. EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS NO
ESTADO DO MARANHÃO - STTREMA, assevera que CUMPRIU A ORDEM JUDICIAL de retorno
de 80% da frota dos serviços de transporte público e, ainda, que, SUSPENDEU O
MOVIMENTO PAREDISTA, em ato formalizado numa Assembleia Geral realizada em 19 de
fevereiro, requerendo a REVOGAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL DE PRISÃO.

Junta o ofício enviado ao Sindicato das Empresas Transportes de
Passageiros de São Luís – SET (ID- 1c5fb7c), noticiando a suspensão do movimento paredista
(ID.c4232fe).

O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS informa o quantitativo da frota em
circulação, na data de 19 de fevereiro, sustentando que o percentual operante não alcança
80% (ID.430d475).

O SINDICATO DAS EMPRESAS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO
LUÍS – SET, por seu turno, em 20 de fevereiro, impugna a informação do ente municipal, no
que tange ao percentual da frota operante ser bem abaixo do determinado na decisão
liminar desta magistrada, aduzindo que:

“(...) numa circunstância normal e operacional
inerente ao próprio Sistema de Transporte local,
trata-se de uma premissa básica, e que ocorre
independentemente de um movimento paredista ou
não, é que os percentuais normais de frota
circulante aos finais de semana já são normalmente
bem inferiores ao percentual operante do dias úteis
semanais, segundas às sextas-feiras, onde o
funcionalismo público, as escolas e 100% do
comércio funciona normalmente. Via de regra, o
sistema de transporte coletivo urbano, em
condições plenamente normais, já opera aos
sábados e domingos em algo próximo aos 30%
(trinta porcento) dos números comuns dos dias
úteis. E isso é algo determinado e aferível pelo
próprio Município, que assim expedi as ordens de
serviço e estabelece todas as orientações e
direcionamentos neste sentido através da Secretaria
Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT), que
considera demanda usuária dos finais de semana,
assim como as circunstâncias típicas da pandemia



de COVID-19. Tanto que, com relação ao período
vivenciado da Pandemia, há portaria expressa
expedida pela própria SMTT determinando redução
de frota em alusão aos efeitos da crise sanitária
(doc. 01). Diante desse cenário, demanda de uso do
final de semana e período pandêmico, apresenta-se os
números atuais da manhã de hoje, domingo,
20/02/2022, extraídos do Centro de Controle de
Operações (CCO) da própria SMTT (docs. 02 à 04), o
mesmo sistema ao qual se reporta o petitório
municipal de ID 430d475, que demonstram, com
clareza solar, que na manhã deste domingo circulam
em torno de 212 (duzentos e doze) ônibus, o que
corresponde a 30% (trinta por cento) de um dia útil,
algo perfeitamente dentro do estabelecido pela
própria SMTT, que em nada tem relação com o
movimento grevídico que compõe o objeto da lide.
Logo, uma vez que o Município, de forma estranha,
para não dizer vil, na petição de ID 430d475, deixa de
esclarecer a V. Exa. que sábado e domingo são
normalmente atendidos por 30% (trinta por cento) da
frota de ônibus urbana, flagrantemente tenta induzir
o r. Juízo ao erro, sob ardil tentativa de ludibriar a
Nobre Relatora, trazendo-lhe uma conotação
INVERÍDICA de que os concessionários urbanos têm
descumprido a ordem liminar. Muitos mais que se
divorciar os prismas da cooperação, da boa-fé
objetiva e da transparência, o Município age, como
dito, de patente e inexorável má-fé, ao prestar
informações incompletas aos autos, omitindo-se
quanto aos números de sábado e domingo comuns,
que jamais alcançam os 80% (oitenta por cento) da
frota total dos dias da semana fora do FDS, conforme
o próprio Poder Público, dono constitucional do
serviço público, a quem o Constituinte atribui o dever
de organização do transporte coletivo, vem
determinando há meses, em razão da reorganização
da frota, considerando ainda o momento da
pandemia”. (sic).

Juntou a Portaria 10 de 12/02/22-SMTT e outros documentos.

Requer, o SET, pelos argumentos expendidos, a condenação do
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, nas penas previstas para a litigância de má-fé, nos termos do art.
80, incisos II e III, CPC (ID. F794b70).

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS NO ESTADO DO MARANHÃO - STTREMA, igualmente, impugna a petição
do Município de São Luís/MA, esta, sob o ID430d475, reafirmando que em Assembleia Geral
realizada no dia 19 de Fevereiro de 2022, deliberou pela SUSPENSÃO DO MOVIMENTO
PAREDISTA, tendo o retorno da circulação da frota no mesmo dia, ao tempo em que,
esclarece, a exemplo do firmado pelo SET na manifestação de Id F794b70 que, por ter-se
verificado o retorno dos serviços de transporte, num final de semana, a frota em circulação
é reduzida (ID. 72F2b30). Reitera ainda, o pedido de revogação da decisão de prisão e
expedição de alvará de soltura.



A d. Superintendência da Polícia Federal no Estado do Maranhão,
através do seu Delegado e agentes, cumpriu, prontamente, os mandados judiciais, para a
restauração da ordem jurídica e proteção social. Nenhum dirigente sindical foi localizado,
não tendo havido, por esse motivo, prisão.

DECIDO

Vislumbra-se, dos fatos, argumentos e provas, apresentados pelos três
litigantes, qualificados nos presentes autos, o efetivo cumprimento das decisões judiciais
proferidas por esta Justiça do Trabalho, através desta desembargadora, restabelecida,
assim, e portanto, a ordem jurídico-social, como deve ser, permanentemente, num Estado
Democrático de Direito.

A todos é dado o direito de defender os seus interesses, legal, livre e
amplamente, mas, a ninguém é reconhecido qualquer meio dissociado da lei para impô-lo,
porque, nenhum direito é absoluto.

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS NO ESTADO DO MARANHÃO – STTREMA, CUMPRE a ordem judicial de
retorno dos trabalhadores filiados ao serviço essencial de transporte público, nesta Capital e
região metropolitana; o SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE
SÃO LUÍS – SET e o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, CUMPREM a ordem judicial de adoção e de
iniciativas concretas de implementação das medidas eficazes e úteis ao restabelecimento da
prestação dos serviços de transporte público, a que tem direito incontestável e inadiável, a
população maranhense, posto que, essencial à sua segurança, saúde e própria
sobrevivência, ex vi, do artigo 11, da Lei de Greve, nº 7.783/89.

Isto posto, com espeque no que dispõe o artigo 316, do Código de
Processo Penal brasileiro, REVOGO A ORDEM DE PRISÃO, expedida em face dos membros
diretores do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS NO
ESTADO DO MARANHÃO – STTREMA, pois, não mais subsistem os motivos que justificaram
a sua decretação, para DETERMINAR o recolhimento dos respectivos mandados.

Expeça-se Ofício à Douta Superintendência da Polícia Federal neste
Estado, para ciência desta decisão.

Intimem-se as partes e o Douto representante do Ministério Público
do Trabalho, sobre o inteiro teor desta decisão. 

Junte-se cópia desta Decisão nos autos do processo n. 0016054-
06.2022.5.16.0000.

Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE.

 



SOLANGE CRISTINA PASSOS DE CASTRO

DESEMBARGADORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO

SAO LUIS/MA, 20 de fevereiro de 2022.

SOLANGE CRISTINA PASSOS DE CASTRO
Desembargadora Federal do Trabalho


