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D E C I S Ã O
 
Trata-se de pedido de suspensão de liminar deferida pelo Exmo. 

Desembargador Relator do Eg. TRT da 2ª Região nos autos da Tutela Cautelar 
Antecedente nº 1003046-66.2021.5.02.0000, convertida, de ofício pelo juízo, em 
Dissídio Coletivo de Greve.

Os Requerentes afirmam que a Tutela Cautelar Antecedente foi postulada 
em face de movimento grevista marcado para o dia 20/7/2021. Sustentam que o Exmo. 
Desembargador Relator proferiu decisão liminar para deferir condições de trabalho. 
Alegam que o sindicato profissional “(...) em nenhum momento apresentou qualquer pedido de 
conversão daquele feito em dissídio coletivo de greve, muito menos requereu qualquer liminar a seu favor.” (pág. 9). 
Invocam o art. 141 do CPC/2015. Asseveram a existência de grave prejuízo à empresa 
estatal e ao Estado de São Paulo, conforme demonstrado por “Ofício de Grave 
Lesão”, com impacto imediato de R$ 71 milhões. 

Decido.
Os arts. 4º, caput, da Lei 8.437/1992 e 309 do RITST tratam da medida 

postulada:
 
Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo 

recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra 
o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de 
direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, 
e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

 
Art. 309, o Presidente, nos termos da lei, a requerimento do Ministério Público do Trabalho 

ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de 
flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia 
públicas, poderá, por decisão fundamentada, suspender a execução de liminar ou a efetivação de 
tutela provisória de urgência ou da evidência concedida ou mantida pelos Tribunais Regionais do 
Trabalho nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes.

 
No caso dos autos, o Estado de São Paulo figura como Requerente, com o 

devido cumprimento da regularidade de representação processual (Súmula nº 436 do 
TST).

Além disso, o Eg. Tribunal Superior do Trabalho reconhece a legitimidade 
excepcional de empresas estatais para postular medidas de contracautela, conforme 
decidido no TST-AgR-ED-SLAT-5151-29.2017.5.00.0000.

Cito, ainda, o seguinte julgado do Eg. Superior Tribunal de Justiça:
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 AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. 
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INTERESSE PARTICULAR. 
ILEGITIMIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. I - Nos termos da legislação de regência (Lei 
nº 8.437/1992 e 12.016/2009) e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do colendo 
Pretório Excelso, será cabível o pedido de suspensão quando a decisão proferida em ação 
movida contra o poder público puder provocar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à 
economia públicas. II - As pessoas jurídicas de direito privado possuem, excepcionalmente, 
legitimidade para formular pedido de suspensão de decisão ou de sentença nesta Corte Superior 
apenas quando buscam tutelar bens relacionados, diretamente, ao interesse público. Precedentes 
da Corte Especial. (...) (AgRg na SLS 1.956/ES, Rel. Ministro FRANCISCO 
FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 23/03/2015)

 
Admitida a legitimidade, analiso os requisitos para a concessão da 

medida.
A decisão liminar foi proferida em Tutela Cautelar Antecedente a 

Dissídio Coletivo de competência originária do Eg. Tribunal Regional do Trabalho, 
o que torna a Presidência do TST competente para apreciar o pedido de suspensão de 
liminar, porquanto o recurso cabível da decisão final no processo principal será 
apreciado por esta Corte Superior.

Eis a decisão impugnada:
 

DECIDO:
O risco de greve no serviço essencial do transporte ferroviário demandou que este Juízo, 

atuando na relatoria e no plantão judiciário, empreendesse medidas que pudessem evitar a 
paralisação, bem como que pudessem servir aos interesses das partes para a solução do conflito 
coletivo. 

Com os esclarecimentos colhidos por escrito e em audiência foi possível constatar que os 
trabalhadores estão defendendo, por essa prometida greve do dia 20.07.2021, a pauta de 
reivindicações de data-base (1º de março).

Os trabalhadores se contextualizam sob a circunstância de não terem obtido a revisão 
salarial na data-base mais recente, bem como na anterior.

 A não concessão do reajuste salarial nessa nova data-base de 2021 colocaria os 
trabalhadores sob a incomum e injurídica condição de permanecerem por 2 (dois) anos sem 
nenhum reajuste. Essa condição jurídica, de claro e notório desequilíbrio das bases contratuais, 
não encontra suporte na legislação em vigor.

 O art. 10, da Lei 10.192/2001, é categórico sobre assegurar o reajuste salarial na data-base 
anual. Trata-se de norma cogente, de caráter social, que obriga a todos que se regem por ela, 
mesmo que, em se tratando de pessoa jurídica de direito privado, conte com participação 
acionária de órgão de Estado. O cumprimento da Lei é para todos, mas deve começar pelo 
próprio Estado frente ao princípio da legalidade.

(...)
DA TRÍADE DE PROTEÇÃO AO SALÁRIO
 A garantia constitucional contra lesões ao salário não concerne apenas à irredutibilidade 

nominal, mas também a operada, não pela ação direta do empregador, mas pela ação direta da 
corrosão inflacionária. Embora essa garantia não decorra da simples literalidade do art. 7º, VI, da 
Constituição Federal - dado que sobre a não redução real, também dita redução econômica, a 
norma constitucional tutelou apenas o salário-mínimo -, decorre ela da incidência do já 
destacado art. 10 da Lei 10.192/2001. É, ademais, pacífico no sistema normativo em vigor nas 
maiores democracias mundiais, inclusive no Brasil, a incidência da tríade de conceitos de 
proteção aos salários: intangibilidade, integralidade e irredutibilidade.

DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA
 De qualquer forma, o mesmo art. 7º, inciso VI, da Constituição Federal, oferece forte 

referência normativa para estruturar todo o sistema a partir da "negociação coletiva". Em 
julgamento recente sobre a inconstitucionalidade da Lei 14.040/2020, o Egrégio Supremo 
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Tribunal Federal teve a oportunidade de enfatizar a relevância do papel das entidades sindicais 
quando o assunto é tutela ao salário e suas variadas formas de redução. Ao julgar a ADI 6363-
MC sob o aspecto da redução salarial proporcional à redução de jornada, a Suprema Corte teve a 
oportunidade de calcificar a indispensável participação dos Sindicatos, a saber:

(...)
Tem-se, assim, que em todos os aspectos que possam tocar aquela tríade consagrada 

(intangibilidade, integralidade e irredutibilidade), somente se poderá promover mediante a 
edificação de negócio jurídico que decorra de regular negociação coletiva com a respectiva 
entidade sindical.

 Vale dizer que, mesmo para que não ocorra nenhum reajuste salarial (dito reajuste "zero"), 
não se pode proceder pela força unilateral da categoria econômica, senão por indispensável 
negociação coletiva. Daí a extrema importância para que os sujeitos envolvidos na negociação 
coletiva possam compreender quanto cada um depende do outro.

DA VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO CONTROVERTIDO
 O que já vai dito já é suficiente para desvendar quais são os valores jurídicos, sociais e até 

morais aqui envolvidos, e como eles se acham regidos dentro do sistema normativo atualmente 
em vigor.

 Em arremate, dispõe o art. 114, § 2º, da Constituição Federal, que as decisões da Justiça do 
Trabalho nessas circunstâncias envolvendo interesses econômicos disputados em dissídio 
coletivo deve "respeitar as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as 
convencionadas anteriormente”.

(...)
 DA NECESSIDADE DE DECISÃO URGENTE
 O risco da greve iminente se assenta na falência do diálogo negocial das partes para a 

composição da data-base de 1º de março de 2021, agravada com a ausência de cláusulas 
econômicas da data-base do ano anterior, 2020. As partes deram valiosas informações nesta 
audiência, inclusive sobre a inexistência de qualquer processo de dissídio coletivo, de natureza 
econômica, envolvendo as mesmas partes, alusivo à data-se 1º.03.2020. 

 Portanto, a medida de urgência que se impõe como apta a solver o conflito e, 
consequentemente, evitar a greve, é justamente a medida de segurança que possa assegurar aos 
trabalhadores o que a lei estritamente lhes assegura, ou seja, o reajuste salarial na data-base, 
recompondo o equilíbrio econômico dos contratos, bem como a manutenção das condições 
anteriormente convencionadas.

 Para esta decisão de urgência, tomo em consideração que as partes firmaram um acordo 
coletivo parcial em 10.06.2021, que resolveu 59 das 82 cláusulas da pauta de reivindicações, 
tornando-se controvertidas exclusivamente as não contempladas (23 cláusulas). Também tomo 
em consideração o fato de que o mais recente Acordo Coletivo Integral firmado pelas partes foi 
na data-base de 2019, já que na data-base de 2020 o Acordo Coletivo foi também denominado 
por "parcial".

 DA TUTELA DE URGÊNCIA
 Tomando, pois, por base todo o conjunto de normas legais em vigor, regentes do 

sofisticado Direito Coletivo do Trabalho, e mais a urgência que o caso requer para que a 
população não seja privada ou prejudicada na oferta dos serviços de transporte público, decido, 
em caráter de urgência: 

(a) restabelecer integralmente todas as cláusulas do último acordo coletivo integral (de 
2.019) para essa representatividade que, estando presentes na pauta de reivindicações, não se 
encontram solucionadas no acordo coletivo parcial de 10.06.2021. As cláusulas ora 
restabelecidas do acordo coletivo de 2.019 são as seguintes:

 Reajuste Salarial; Cl. 1ª.
 Vale Alimentação; Cl. 2ª.
 Vale Refeição; Cl. 3ª.
 Auxílio-Materno Infantil; Cl. 4ª.
 Patrimônio / Taxa de Ocupação de Imóveis; Cl. 5ª.
 Salário Normativo; Cl. 6ª.
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 Uniformes; Cl. 20ª.
 Gratificação de Apontador; Cl. 29ª.
 Liberação Horário Pagamento de Salário; Cl. 54ª.
 (b) aplicar para as cláusulas econômicas do acordo coletivo ora reestabelecido os mesmos 

índices adotados nos últimos quatro dissídios coletivos, ou seja, IPC-FIPE. O reajuste ora 
estabelecido consiste na aplicação dos seguintes percentuais de aumento:

(i) 3,63% (arredondamento de 3,634730%) para 1º.03.2020; e 
(ii) 6,36% (arredondamento de 6,363840%) para 1º.03.2021. 
 (c) as cláusulas que se apresentem como novas cláusulas, sem consenso, serão 

oportunamente analisadas e decididas, uma a uma, fundamentadamente, conforme a pauta de 
reivindicações. São elas:

Cl. 69ª Previdência Privada Suplementar; 
Cl. 70ª Regulamento das Câmeras; 
Cl. 71ª. Transporte aos Aposentados pela CPTM; 
Cl. 72. Recurso Administrativo e Disciplinar; 
Cl. 73ª. Transportes Metropolitanos; 
Cl. 74ª. Adicional de Periculosidade (Controlador de Circulação de Trens I e II, Supervisor 

do Centro de Controle Operacional, Maquinistas, Técnico de Manutenção e Pessoal de Estação);
 Cl. 75ª. Procedimentos Operacionais; 
 Cl. 76ª. PCCS - Plano de Cargos, Carreira e Salários; 
Cl. 77ª. Comissão Recursal Disciplinar; 
Cl. 78ª. Vale Refeição / Alimentação; 
Cl. 79ª. Vale Refeição / Hora Extra; 
Cl. 80ª. Licença Paternidade; 
Cl. 81ª. Trabalho em Dia de Folgas ou Feriados; 
 Cl. 82ª. Escala 4x2. 
(d) determino que a empresa CPTM providencie a elaboração da folha e efetivo pagamento 

dos valores atrasados aos trabalhadores, retroativos a 1º.03.2021, no prazo de 20 (vinte) dias, sob 
pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser oportunamente destinada. (ID. 
b3e89c0, pág. 7/11)

 
Verifica-se que o Exmo. Desembargador proferiu decisão monocrática que 

consubstanciou verdadeiro exercício do poder normativo atribuído à Justiça do 
Trabalho pelo art. 114, § 2º, da Constituição da República, com a fixação de 
cláusulas e o deferimento de reivindicações de natureza econômica.

O cenário evidencia a existência de lesão à ordem pública, diante do 
exercício do poder normativo, com a criação de condições de trabalho, sem 
observância de regras processuais fundamentais.

De início, é importante registrar que o poder normativo é um instrumento 
excepcional em que a Justiça do Trabalho exerce função legiferante (anômala), como 
já reconhecido por esta Corte Superior:

 
RECURSO ORDINÁRIO - DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE - PEDIDO 

CONSTITUTIVO - FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES DE TRABALHO - PESSOA JURÍDICA DE 
DIREITO PÚBLICO EXTERNO - IMPOSSIBILIDADE (...) 2. O poder normativo é 
instrumento conferido à Justiça do Trabalho para criar normas com efeito geral para toda a 
categoria , com natureza legiferante contraposta à feição clássica da jurisdição. Trata-se de 
verdadeira intervenção estatal em seara própria ao exercício da autonomia dos sujeitos coletivos. 
Nesse contexto, admitir a fixação de condições de trabalho por Dissídio Coletivo significaria 
sujeitar o Estado estrangeiro a figura jurídica anômala em prejuízo à sua soberania. (...) 
(RO-472-12.2014.5.10.0000, Seção Especializada em Dissídios 
Coletivos, Relatora Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, 
DEJT 19/12/2016)
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Diante do caráter excepcional e peculiar do poder normativo da Justiça 

do Trabalho, seu exercício só pode ocorrer com estrita observância das regras 
processuais pertinentes aos Dissídios Coletivos.

Vale ressaltar que o devido processo legal – base de todo o sistema 
jurídico-processual - é direito fundamental expressamente reconhecido pelo art. 
5º, LIV, da Constituição da República:

 
Art. 5º, LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 

legal;
 
Com a devida vênia, o exercício do poder normativo, em decisão 

monocrática no âmbito de Tutela Cautelar Antecedente ajuizada pelo ente da 
categoria patronal - apenas com o objetivo de regular aspectos pertinentes a uma 
greve -, não se coaduna com o devido processo legal.

Não houve qualquer pedido da empresa Requerente para a fixação de 
condições de trabalho no âmbito da Tutela Cautelar Antecedente (petição inicial no 
ID. 95de38f). Também não consta requerimento do sindicato profissional em resposta 
preliminar apresentada (ID. 1fbd666, pág. 14/22).

Não obstante, foi determinado na decisão impugnada “(...) retificação da 
autuação como dissídio coletivo de greve;” (ID. b3e89c0, pág. 11), com o exercício do poder 
normativo para fixar diversas condições de trabalho.

Nos termos do art. 492 do CPC/2015, “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa 
da pedida (...)”, previsão legal que, por si só, impede que o Poder Judiciário exerça 
o poder normativo no âmbito de Tutela Cautelar Antecedente ajuizada pela empresa 
apenas para fixar os aspectos pertinentes a uma greve.

Tal providência implica violação direta do art. 141 do CPC/2015:
 

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado 
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

 
A evidenciada violação ao devido processo legal, em situação de 

flagrante desrespeito às bases do sistema jurídico-processual nacional, configura 
ofensa à ordem pública, como já reconhecido pelo E. STF: 

 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR: 

LIMINAR. Lei 8.437, de 30.06.92, art. 2º e art. 4º, § 4º, redação da Med. Prov. 1.984-19, hoje 
Med. Prov. 1.984-22. ORDEM PÚBLICA: CONCEITO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: 
C.F., art. 37. ECONOMIA PÚBLICA: RISCO DE DANO. Lei 8.437, de 1992, art. 4º. I - Lei 
8.437, de 1992, § 4º do art. 4º, introduzido pela Med. Prov. 1.984-19, hoje Med. Prov. 1.984-22: 
sua não suspensão pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn 2.251-DF, Ministro Sanches, 
Plenário, 23.08 .2000. II - Lei 8.437, de 1992, art. 2º: no mandado de segurança coletivo e na 
ação civil pública, a liminar será concedida, quando cabível, após a audiência do representante 
judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas 
horas. Liminar concedida sem a observância do citado preceito legal. Inocorrência de risco de 
perecimento de direito ou de prejuízo irreparável. Ocorrência de dano à ordem pública, 
considerada esta em termos de ordem jurídico-processual e jurídico-administrativa. III - 
Princípios constitucionais: C.F., art. 37: seu cumprimento faz-se num devido processo legal, 
vale dizer, num processo disciplinado por normas legais. Fora daí, tem-se violação à ordem 
pública, considerada esta em termos de ordem jurídico-constitucional, jurídico-
administrativa e jurídico-processual. IV - Dano à economia pública com a concessão da 
liminar: Lei 8.437/92, art. 4º. V - Agravo não provido. (Pet 2066 AgR, Relator Min. 
Carlos Velloso, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2000, DJ 
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28/2/2003 – destaquei)
 
Além da lesão à ordem pública, também se verifica o risco de lesão à 

economia pública, já que a decisão impugnada tem a aptidão para gerar um impacto 
de R$ 71 milhões. Nesse sentido, transcrevo trecho de documento oficial assinado 
pelo Secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo:

 
Todavia, além de ter o potencial de comprometer a viabilidade da prestação de um serviço 

público de natureza essencial, com prejuízo a toda a população, a decisão judicial tem também 
importante impacto de natureza econômico-financeira.

A empresa traz que de agosto a dezembro de 2021 se prevê o dispêndio de R$ 
71.107.855,00 adicionais (...) (ID. 96b2ca1, pág. 2)

 
Vale destacar que o risco de lesão à economia pública se materializa, 

sobretudo, pela constatação de que a decisão judicial gera elevado custo 
financeiro a empresa estatal que presta serviço público sem a observância do 
devido processo legal.

 
  
Ante o exposto, defiro o pedido para suspender integralmente os efeitos 

da decisão liminar proferida pelo Exmo. Desembargador do Eg. Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região nos autos do processo nº 1003046-66.2021.5.02.0000.

Os efeitos desta decisão perdurarão até o trânsito em julgado da decisão 
de mérito a ser proferida no julgamento do Dissídio Coletivo, nos termos do art. 
4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.

Dê-se ciência do inteiro teor desta decisão às Requerentes, ao sindicato 
profissional, à Presidência do Eg. TRT da 2ª Região e ao Desembargador Relator.

Intime-se o D. Ministério Público do Trabalho, na forma da lei.
Transcorrido in albis o prazo para interposição de recurso, arquive-se.
Publique-se.
Brasília, 28 de julho de 2021.
 
 

MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI
Ministra Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
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