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REQUERENTE: SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.  

REQUERIDO: SINDICATO DOS MOTORISTAS E TRABALHADORES EM  

TRANSPORTE RODOVIARIO URBANO DE SAO PAULO 
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JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO 

Processo 1000533-28.2021.5.02.0000 

REQUERENTE: SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA. 

REQUERIDO: SINDICATO DOS MOTORISTAS E TRABALHADORES EM TRANSPORTE 

RODOVIARIO URBANO DE SAO PAULO 

  

  

Vistos, etc. 

  

I. Em linhas sucintas, a Requerente indica que: 

  

(a) é concessionária de serviço público, operando no transporte coletivo de passageiros 

dacidade de São Paulo; 

  

(b) o Sindicato Requerido, através de seus Secretários, e não através de seu Presidente 

ouDiretores, ameaçam paralisação na garagem da Requerente sobre o argumento de que a 

Requerente, no que se refere ao intervalo, cumpre a lei e a Convenção Coletiva de Trabalho, e 

pretendem que a Requerente deixe de cumprir a lei e a CCT, ou seja, que deixe de conceder 1: 

00 hora de intervalo para refeição e descanso; 
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(c) dada a peculiaridade da operação desenvolvida pela Requerente e todas as 

demaisconcessionárias, de acordo com as linhas, tabelas e horários do órgão gestor, haja vista que 

se trata de serviço essencial à população e que não pode sofrer solução de continuidade, a CCT 

estabelece a possibilidade de um intervalo de 1:00 horas ou fracionado nos termos do artigo 235C 

da CLT; 

  

(d) há uns dias a Requerente tem assistido em suas garagens manifestações com ameaça 

deparalisação visando impedir a saída de sua frota para operar, o que deixará a população sem 

transporte, não havendo motivo para tanto, eis que cumpre a lei e a CCT; 

  

(e) houve o envio de correspondência oficial em papel timbrado do Requerido e firmado 

porSecretários; 

  

(f) necessidade de concessão de liminar, pois com a greve e/ou impedimento dos coletivos 

daRequerente sair da garagem, mais de 1.200 coletivos deixarão de circular, deixando a população 

desprovida de transporte público, aumentando o caos na cidade de São Paulo. 

  

Diante do relatado, requereu a concessão de medida liminar compelindo o Sindicato Requerido de 

se abster de efetuar paralisação nas garagens da Requerente, sob pena de multa não inferior a R$ 

200.000,00. 

  

Junta carta enviada pelo Sindicato e subscrita por três secretários (fls. 12/13), folheto (fls. 14/15), 

CCT 2020/2021 (16/41), contrato social (fls. 42/52), procuração (fls. 53/54) e mídia eletrônica (fls. 

56/61). 

  

Distribuídos os autos no curso do Plantão Judiciário, a liminar foi indeferida, conforme decisão 

exarada às fls. 61/62, proferida pelo Exmo. Juiz Marcio Mendes Granconato. 
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Manifestação da Requerente às fls. 64/67, em que requer a reconsideração da decisão, de molde 

que seja deferida a liminar para que o Sindicato se abstenha de realizar paralisações, sob pena de 

multa. Junta documentos e vídeo. 

  

É o relatório. 

  

II. Transcrição da decisão de fls. 61/62. 

  

“Trata-se de TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, com pedido liminar, ajuizada 

por SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA em face do SINDICATO DOS 

MOTORISTAS E TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO URBANO 

DE 

SÃO PAULO, na qual postula que a entidade sindical se abstenha de efetuar qualquer 

paralisação na garagem da empresa, sob pena de multa não inferior a R$200.000,00. 

Aponta que o Sindicato exige que a requerente deixe de conceder 01 hora de intervalo 

intrajornada e retome o pagamento de 30 minutos, assim como se abstenha de 

praticar a denominada "dupla pegada", sob pena de greve no dia 17/02/2021 

(quartafeira). Destaca que é concessionária de serviço público e opera no transporte 

coletivo de passageiros, atividade considerada essencial, e que qualquer interrupção 

impedirá que mais de 1.200 coletivos deixem de circular na cidade de São Paulo, 

acarretando prejuízo irreparável à população. Por fim, alega desrespeito à Lei 

7.783/1989, vez que não houve aviso formal da greve. 

  

DECIDO 

  

Para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada, é indispensável a 

comprovação, na forma do artigo 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo 

Civil, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.  

  

No caso em comento, observo que os requisitos legais para a concessão da medida 

não estão preenchidos.  
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Isso porque a carta endereçada à requerente foi, como esta aponta em suas razões, 

subscrita pelos Srs. ______, na qualidade de secretários de comunicação e imprensa, 

de assuntos parlamentares e de finanças, respectivamente (ID 09fb013).  

  

O mesmo se observa do folheto juntado aos autos, o qual, destaque-se, sequer tem 

a identificação do Sindicato requerido, mas sim de um movimento denominado 

"Grupo Direção Certa". No referido documento constam os nomes e as fotografias 

dos dirigentes desse grupo, sendo eles ________ (ID 716c7ad - Pág. 1), destacando-

se que somente o Moleque figurou na Convenção Coletiva de Trabalho de 2020/2021, 

na qualidade de secretário de finanças (ID 716c7ad - Pág. 26). Logo, se houve algum 

tipo de ameaça, esta não partiu do presidente ou do diretor do Sindicato requerido, 

mas sim de um grupo de trabalhadores sem poderes para articular um movimento 

grevista. 

  

Outrossim, a carta e o folheto em questão apenas revelam que o "Grupo Direção 

Certa" reivindica que, até o dia 17/02/2021, não se conceda uma hora de intervalo 

intrajornada e que seja retomado o pagamento de 30 minutos, assim como que haja 

abstenção da prática da denominada "dupla pegada", destacando que, caso as 

exigências não sejam atendidas "(...) a resposta virá da forma mais dura possível com 

lutas e mobilização nas garagens pra fazer valer os direitos dos trabalhadores, que 

foram esquecidos" (ID 716c7ad- Pág. 2). Ou seja, diferentemente do que quer fazer 

crer a requerente, não há indícios de qualquer movimento paredista marcado para o 

dia 17/02/2021. 

  

Por fim, os vídeos colacionados aos autos não servem ao fim colimado, vez que seus 

conteúdos demonstram tão somente um discurso motivacional realizado por um 

membro do Sindicato, sem qualquer sinalização de greve designada para o dia 17/02 

/2021 (ID 13c674e). 

  

Nesses termos, entendo ausentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, 

de tal sorte que INDEFIRO A LIMINAR pretendida.  

  



 Assinado eletronicamente por: FRANCISCO FERREIRA JORGE NETO - Juntado em: 17/02/2021 14:21:22 - 53b118c 

Intimem-se as partes para ciência. 

  

Após, determine-se o imediato encaminhamento dos presentes autos ao relator 

sorteado da Sessão de Dissídios Coletivos - SDC.  

  

Nada mais.” 

  

III. Decide-se: 

  

A greve é um direito constitucionalmente garantido ao trabalhador, a teor do disposto no artigo 9º 

da Constituição Federal. Contudo, seu exercício não é absoluto, devendo haver a observância dos 

requisitos legais constantes da Lei 7.783/89. 

  

O art. 10, V, da Lei 7.783/89, define como serviços ou atividades essenciais, o “transporte 

coletivo”, atividade desenvolvida pela Requerente.  

  

Como o transporte coletivo é atividade ou serviço essencial, devem, por corolário, ser adotadas as 

medidas necessárias para que se tenha a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento 

das necessidades inadiáveis da comunidade (art. 11, caput, e parágrafo único, Lei 

7.783/89). 

  

De fato, os documentos juntados inicialmente na data de 16/02/2021 não demonstravam, de forma 

indubitável, que haveria deflagração da greve. 

  

Contudo, na data de hoje, a Requerente trouxe aos autos documentos que comprovam a 

paralisação dos serviços ocorrida no período da manhã.  
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O vídeo juntado pela Requerente (protocolo às fls. 69) demonstra algumas pessoas em um 

palanque se dirigindo aos trabalhadores, sendo que uma dessas pessoas, em um telefone celular, 

afirma “ou vocês vem prá cá ou vai ficar parado o dia todo... nós vai juntar 2, 3 

ônibus pra porta da nossa garagem e vamo parar”. 

  

O vídeo termina com essa mesma pessoa afirmando: “pessoal, nem vou falar mais nada, 

vamos ficar parado”. 

  

Já o boletim de ocorrência de fls. 70/72 noticia que às 03:30 da manhã do dia 17/02/2021, houve 

ato turbulento do Secretário de Comunicação do Sindicato Requerido, Sr. Cristino de Almeida 

Porangaba, sendo que citada pessoa teria decidido por mera liberalidade impedir o funcionamento 

da Requerente, ameaçando colocar dois ônibus na porta de saída da garagem.   

  

Em uma simples busca pelo site de busca Google, localizamos notícias da paralisação ocorrida na 

data de hoje.  

  

A primeira, denominada “Paralisação surpresa em garagem de ônibus da Sambaíba 

prejudica passageiros nas zonas Norte e Oeste de São Paulo” (disponível em 

https://diariodotransporte.com.br/2021/02/17/paralisacao-surpresa-em-garagem-de-onibus-

dasambaiba-prejudica-passageiros-nas-zonas-norte-e-oeste/) indica que houve uma paralisação 

surpresa de funcionários de uma garagem, sendo que apenas pouco antes das 07:00 os ônibus 

começaram a deixar a garagem, tendo a SPTrans informado: “A SPTrans informa que os ônibus 

de 18 linhas da garagem Vila Amália da empresa Sambaíba estão retornando 

gradativamente à circulação, após permanecerem paralisados entre 3h30 e 6h50, desta 

quarta-feira, 17 de fevereiro, afetando o atendimento nos bairros de Santana, Imirim, 

Pinheiros, Lapa, Jardim Peri Alto,  Barra Funda, entre outros. 

  

Outra notícia, com o título “Greve de ônibus atinge a Zona Norte de São Paulo na manhã 

desta quarta (17)” (disponível em https://viatrolebus.com.br/2021/02/greve-de-onibus-atingezona-

norte-de-sao-paulo-na-manha-desta-quarta-17/) também notícia a paralisação, que teria durado 

das 03:30 às 07:00.  

Portanto, há provas de que houve a paralisação, não havendo elementos para se perquirir se 

ocorrerá nova paralisação, seja na data de hoje, seja nos dias seguintes. 
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Diante destes elementos, em sede de cognição sumária, ante os termos do art. 305, CPC/2015, 

tem-se a necessidade da imposição de medidas assecuratórias, objetivando, assim, evitar o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo.  

  

O direito de greve é uma garantia constitucional, contudo, que se entrelaça com outros direitos, 

como o direito de ir e vir, além de inúmeros outros matizes de direitos, das mais variadas 

tipificações, para os milhões de paulistanos que necessitam do serviço executado pela Requerente 

para a sua locomoção. 

  

É ínsito a tutela provisória, em especial, a de urgência, o caráter da fungibilidade face à tutela 

requerida, respeitando-se o direito de greve, mesmo que de cunho político, como os direitos difusos 

da comunidade face ao transporte público.  

  

Pelo caráter da fungibilidade, determina-se: (a) no caso de continuidade da paralisação, deve ser 

mantido, nos horários de pico (5:00 às 9:00 e das 15:00 às 20:00): 80% da frota; demais horários – 

60%. Multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); (b) determina-se, ainda, que o Requerido 

abstenha-se da prática de qualquer ato que impossibilite ou crie obstáculos ao acesso dos 

trabalhadores, veículos nas vias e nas garagens da Requerente, bem como que impeça o livre 

trânsito dos veículos do transporte público nas vias públicas. 

  

Por fim: eventuais prejuízos materiais e ou morais, como excessos de responsabilidade cível ou 

penal, refogem ao âmbito da própria tutela provisória de urgência cautelar antecedente. Em 

querendo, que tais pedidos sejam requeridos com a própria tutela principal (art. 308, CPC). 

  

Caso se tenha a imposição concreta das multas, o destinatário do valor será deliberado quando do 

exame final do mérito da tutela provisória de urgência cautelar antecedente pela SDC deste 

Tribunal. 



 

IV. Conclusão. 

  

Ante os termos acima, determina-se que: (a) no caso de continuidade da paralisação, deve ser 

mantido, nos horários de pico – 80% da frota; demais horários – 60% (5:00 às 9:00 e das 15:00 às 

20:00). Multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); (b) que o Requerido abstenha-se da prática 

de qualquer ato que impossibilite ou crie obstáculos ao acesso dos trabalhadores, veículos nas vias 

e nas garagens da Requerente, bem como que impeça o livre trânsito dos veículos do transporte 

público nas vias públicas. 

  

Determinação a ser cumprida pela Secretaria da SDC: (a) que as partes sejam cientificadas, por 

telefone e por Oficial de Justiça, quanto ao conteúdo da presente determinação; (b) citação 

IMEDIATA da entidade sindical - Requerida para eventual contestação no prazo de cinco dias.  

  

Cumpra-se. 

  

SAO PAULO/SP, 17 de fevereiro de 2021. 

FRANCISCO FERREIRA JORGE NETO 

Desembargador(a) do Trabalho 
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