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DECISÃO

 

 

Sindicato das Empresas de Segurança Privada,

Sistemas de Segurança Eletrônica, Cursos de Formação e Transportes de

Valores no Distrito Federal - SINDESP/DF ajuizou ação cautelar antecedente,

com pedido de concessão de liminar  para que "inaudita altera pars na

ocorrência de greve, os trabalhadores mantenham, até o julgamento da ação

principal a ser ajuizada, 100% (cem por cento) do efetivo trabalhando nos

postos de serviços hospitalares, postos de saúde e similares, como também

nos postos de instituições financeiras e transporte de valores. Assim como

 (ID80% (oitenta por cento) do efetivo nos demais postos de serviços"

e4635b0, p. 18).

Pois bem.

Os autos me vieram conclusos em face do disposto

no art. 32, VIII, do Regimento Interno deste Regional.

Por meio do documento ID 2715a75, o SINDESV

comunicou ao SINDESP que "os trabalhadores reunidos em assembleia em

frente ao Ministério Público do Trabalho no último dia 06/04/2017, resolveram

 defender suas reivindicações através da paralisação das atividades a partir

do dia 18.04.2017, por tempo indeterminado, caso não haja nenhum

acordo".

Não se pode ignorar o direito de greve previsto no
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art. 9º, § 1º, da Constituição Federal, que deve, contudo, ser sopesado com

as peculiaridades do sistema de vigilância e da sua condição de serviço

essencial para o atendimento da população, notadamente considerando o

quadro da segurança pública e, em especial, diante da atuação desses

profissionais em hospitais públicos e privados, no transporte de valores e na

atual demanda nas agências bancárias, mormente no que se à

movimentação do saldo das contas inativas do FGTS.

A situação, pois, exige que se imprima o equilíbrio

entre o direito constitucional à greve com a prestação de serviços essenciais

de forma segura, sem qualquer ameaça a outros direitos garantidos pela lei.

Assim, ante os fatos apresentados pelo requerente, 

 a liminar requerida para determinar que, em casoDEFIRO PARCIALMENTE

de deflagração da greve:

- em relação aos postos de serviços hospitalares,

bancários e de transporte de valores, deverá ser garantido o contingente de

100% (cem por cento) da categoria;

- quanto aos demais postos de serviços, deverá ser

observado o contingente mínimo de 30% (trinta por cento);

- em caso de descumprimento da liminar, o

requerido fica sujeito ao pagamento de multa diária de R$ 100.000,00 (cem

mil reais).

Diante das peculiaridades do caso, fica designado,

para audiência de conciliação, o dia , às , na 27/4/2017 17h sala de sessões

, no edifício sede deste egrégio Regional, oportunidade em queda 1ª Turma

o requerido deverá, querendo, apresentar defesa.

Intimem-se as partes, COM URGÊNCIA E POR

, encaminhando-se ao requerido a chave para visualização doMANDADO

processo no sistema PJe, a fim de que tome ciência da petição inicial e

documentos que a acompanham.

Dê-se ciência ao Ministério Público do Trabalho.
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BRASILIA, 20 de Abril de 2017
 

PEDRO LUÍS VICENTIN FOLTRAN
Desembargador do Trabalho
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