
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

PROCESSO nº 1001566-58.2018.5.02.0000 (DCG)
SUSCITANTE: ASSOC.DOCENTES UNIV.EST.PAULISTA-SECAO SINDICAL-ADUNESP
SUSCITADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
RELATOR: CELSO RICARDO PEEL FURTADO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Adoto o relatório do MM. Desembargador Relator sorteado.

O  Suscitante  ADUNESP  -  ASSOCIAÇÃO  DOS  DOCENTES  DA

UNIVERSIDADE  ESTADUAL  PAULISTA  "JULIO  DE  MESQUITA  F ILHO-  UNESP,  ajuizou  o

presente  Dissídio  Coletivo  de  Greve  em  face  dos  Suscitado  UNIVERSIDADE  ESTADUAL

PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO - UNESP , almejando, em apertada síntese, a fixação de

data base para a categoria e de reajuste salarial.

Deu à causa o valor de R$ 1.000,00.

Juntou  procuração,  estatuto  e  demais  documentos,  relativas  ao

dissídio, incluindo a pauta de reivindicações.

Em aditamento, Id e1b06dc, postulou o suscitante a procedência da

pretensão de que seja declarada a prática de ato antissindical pelo suscitado e indenização por

dano coletivo, por obstaculizar o direito de greve.

Contestação  apresentada,  Id  36a5f6b,  argüindo  preliminares  e  no

mérito, rebatendo cada um dos itens da pauta de reivindicações e da alegada greve.

Realizada  audiência,  Id  b86b7ed,  restou  infrutífera  a  tentativa

conciliatória.

Parecer da d. Procuradoria Regional Id e123af6.

Nova audiência restou designada, conforme Id af8b8eb, onde restou

assentado:
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"(...)

A suscitada informa que reconhece a resolução da CRUESP nº 02 de

14/06/2016 que no artigo 4º ficou estabelecido que a aplicação do percentual de 3% utilizado pela

USP e UNICAMP também eram válidas em relação à UNESP respeitando-se as disponibilidades

orçamentárias e financeiras desta Universidade.

Informa que em maio de 2018 concedeu reajuste de 1,5%, o que foi

confirmado pelo suscitante.

As partes informam que não houve desconto de dias em razão do

movimento grevista.

Venham os autos conclusos para deliberações deste Relator.

O Ministério Público nada tem a opor.

Cientes as partes.

(...)"

Apresentados Memoriais sob ID 1250dee.

Despacho ID, de seguinte teor:

"Vistos,etc

Comprove  a  suscitante  a  sua  condição  de  entidade  sindical

representante da categoria dos professores, inclusive, com a juntada de carta sindical, em dez

dias."

Intimado,  o  suscitante  apresentou  a  manifestação  ID  ffa041d,  com

documentos Ids ec302e6, 4e3d821 e e96a8f2.

Tornaram os autos em gabinete, para apreciação e análise.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
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Decidiu o MM. Relator sorteado:

Consoante  relatado,  a  suscitante  alega  que  é  uma  Associação

representativo  da  categoria  que  abrange  os  servidores  públicos  da  suscitada,  almejando  o

estabelecimento de condições sociais e econômicas de trabalho.

Infere-se da petição inicial Id 06a1df0, no que toca aos fundamentos e

rol de pedidos, que a pretensão exordial abarca questões envolvendo direito de greve (pedidos

a,  c1;  c2;  c3;  c4 e  pedido  de indenização por  ato  an ti-sindical)  e  um único  pedido,  de

reconhecimento do direito a aplicação e pagamento d o reajuste de 3% à categoria docente

retroativo à data base de 2016, sem prejuízo de 1,5%  já proposto pela CRUESP em 2018 ,

senão vejamos, em relação ao rol das páginas 22 e 23 do introito processual:

"DO PEDIDO

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:

a)  seja  deferido o  pedido de tutela provisória  de urgência,  inaudita

altera  pars,  para  determinar  à  ré  que se  abstenha  de  efetuar  desconto  na  remuneração  dos

substituídos, em razão da adesão ao movimento paredista, a partir de 30.05.2018, uma vez que a

greve  foi  motivada  por  conduta  ilícita  do  Poder  Público,  consoante  RE 693456,  julgado  pelo

Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de repercussão geral.

b) seja citada a ré, para, querendo, apresentar contestação, no prazo

legal;

c) seja julgado PROCEDENTE o pedido, a fim de:

1)  reconhecer  a  legalidade da greve,  diante  da prática  de  conduta

ilícita pela ré, ao descumprir a Resolução CRUESP 01/2016 e 02/2016 e artigo 14 , parágrafo

único, inciso I da Lei de Greve;

2) reconhecer a legalidade do não desconto dos dias paralisados na

remuneração dos substituídos, uma vez que a ré motivou a deflagração da greve, por prática de

conduta ilícita ao deixar de implementar os direitos concedidos à categoria docente desde 2016;

3)  reconhecer os dias de paralisação em razão da greve como de

tempo de efetivo exercício;
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4)  determinar  à  UNESP  que  se  abstenha  de  praticar  qualquer

penalidade aos substituídos que aderirem ao movimento paredista, em observância à Constituição

Federal de 1988, à Lei 7.783/89, ao RE 693456, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a

sistemática de repercussão geral, e ao entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça;

5) determinar a aplicação e pagamento do reajuste de 3% à categoria

docente retroativo  à  data  base de 2016,  sem prejuízo do aumento de 1,5% já  proposto  pelo

CRUESP em 2018 às três universidades;

d)  Alternativamente,  requer  a  Vossa  Excelência,  caso  não  seja

reconhecida  a  conduta  ilícita  da  ré,  que  não  seja  efetuado  o  desconto  na  remuneração  dos

substituídos, determinando a compensação dos dias paralisados;

e) seja a ré condenada aos ônus da sucumbência e por fim

f) seja o presente feito julgado por esta Especializada."

E em sede de emenda à inicial, o suscitante postulou, verbis:

"VI - Do PEDIDO

(...)

"c) seja julgado PROCEDENTE o pedido, a fim de:

(...)

6. seja declarada a prática de ato antisindical perpetrada pela UNESP,

condenando-se  a  mesma  à  indenização  por  dano  coletivo,  em  valor  a  ser  arbitrado  por  V.

Excelência"

Porém, antes mesmo de todas as questões preliminares abordadas,

inclusive manifestadas no brilhante parecer da d. Procuradoria Regional do Trabalho, Id e123af6,

ao  denunciar  a  inexistência  de  movimento  paredista  autorizador  do  ajuizamento  do  presente
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dissídio coletivo, observo que a presente lide não pode ser julgada por esta Seção Especializada,

em relação às pretensões relativas ao movimento paredista.

Na  última  sessão  às  partes  informaram  que  não  houve  desconto

algum nos salários dos professores.

TODAS  AS  QUESTÕES  TRAZIDAS  NO  PREÂMBULO

PROCESSUAL  E  EMENDA  REFEREM  AO  EXERCÍCIO  E  DIREITO  DE  GREVE  DOS

SERVIDORES PÚBLICOS EM FACE DA RECLAMADA, UMA AUTAR QUIA, com exceção do

pedido de reajuste salarial.

Neste  aspecto,  revelo  observar  que  a  suscitada  é  Au tarquia

criada pela Lei Estadual nº 952, de 01 de 30 janeir o de 1976, no âmbito do Estado de São

Paulo, o que impede, per si, à esta SDC, a apreciaç ão da matéria posta em juízo.

Isto porque, no julgamento do Recurso Extraordinário RE 846854, o

Plenário do C. STF, aos 01/08/2017, por maioria, de cidiu, em sede de repercussão geral, que

"O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que redigirá o

acórdão, fixou a seguinte tese de repercussão geral: "A justiça comum, federal ou estadual, é

competente para julgar  a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da

Administração  pública  direta,  autarquias  e  fundações  públicas".  Vencidos  os  Ministros

Roberto  Barroso,  Rosa Weber  e  Marco  Aurélio.  Ausentes,  justificadamente,  os  Ministros  Dias

Toffoli e Celso de Mello. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 1º.8.2017."

Notar, inclusive, que na ata de audiência realizada aos 06/12/2018

perante este Relator, a suscitada confirmou a conce ssão de 1,5% de reajuste, conforme a

sua disponibilidade orçamentária, que é inclusive a  razão limitadora imposta pela própria

Resolução  CRUESP  01/2016  de  que  se  vale  o  pedido,  r elativamente  à  hipótese  de

arrecadação fiscal por unidade a amparar a concessã o de reajustes.

Assim, por questão de disciplina judiciária e em acatamento à tese

definida em sede de repercussão geral,  voto pela declaração da incompetência da Justiça do

Trabalho para apreciar e julgar todos os pedidos elencados na presente demanda, com exceção

do pedido de aplicação do reajuste de 3% para os docentes da suscitada.

Impossibilitada a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual, por

se tratar de processo em curso em Sistema Eletrônico, e dada a incompatibilidade com o sistema
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Estadual, cabendo a suscitante a extração de certidão e cópias destes autos, para ajuizamento da

ação perante a seara competente.

Superada a questão acerca da natureza jurídica de entidade sindical,

pois  acostou  aos  autos  os  documentos  de  fls.  296  usque  360,  afastando-se  na  hipótese  a

incidência da Orientação Jurisprudencial no. 15 da SDC do C. TST.

 

Do Reajuste:

A C.  SDC,  por  decisão  de seus  membros,  reconheceu  o  presente

Dissídio  Coletivo  de  Greve  como Dissídio  de  natureza  Jurídica,   em respeito  ao  princípio  da

efetividade da prestação jurisdicional e da primazia do julgamento do mérito, e por ser o meio

indispensável  para  a  pacificação  do  conflito  trazido  ao  Poder  Judiciário.  Após  debates,  esta

Desembargadora ficou designada para redigir o acórdão, no que diz respeito ao reajuste.

Nos termos do Comunicado CRUESP nº 02/2016 (f. 72) o Conselho

de Reitores das Universidades Estaduais Paulista, após reunião realizada em 30 de maio de 2016,

manteve  sua  proposta  de  reajuste  de  3%  sobre  o  salário  de  maio,  sendo  que,  no  caso  da

suscitada UNESP, esta se comprometeu a conceder esse reajuste assim que suas condições

orçamentárias e financeiras permitissem.

Ressalte-se,  ainda,  que  a  suscitada  reconheceu  a  resolução  da

CRUESP nº 02/2016 quanto à aplicação do reajuste de 3% utilizados pela USP e pela UNICAMP,

no entanto, respeitando-se sua disponibilidade orçamentária e financeira (f. 223/224). A suscitada

justifica que os recursos da UNESP provêm da arrecadação do ICMS, sendo que nos últimos anos

o desempenho ruim refletiu nas disponibilidades financeiras da Universidade. Assim, assume que

não concedeu o aumento salarial porque se conduz segundo uma gestão responsável e de acordo

com os ditames legais, mormente aqueles preconizados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

No entanto,  a suscitada não trouxe aos autos quaisquer elementos

que pudessem demonstrar a alegada inviabilidade do pagamento do reajuste.

Ainda  que  assim  não  fosse,  o  artigo  10  da  Lei  nº  10.192/2001

assegura aos trabalhadores a revisão salarial na data base, por negociação coletiva, e o art. 11
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assegura essa revisão pela via judicial, na hipótese de inocorrência de acordo entre as partes.

Fundamenta,  ainda,  a  fixação  de  reajuste  aos  empregados  da

suscitada, a necessidade de preservação do princípio da isonomia, pois inaceitável a concessão

de reajustes diversos a entidades educacionais vinculadas ao mesmo Estado da federação.

Assim,  considerando  que  a  suscitada  não  comprovou

documentalmente  sua  incapacidade  financeira,  bem  como  a  necessária  isonomia  entre  os

empregados dos diversos entes educacionais da mesma entidade federativa, entendo devido aos

empregados o reajuste salarial proposto, nos termos do Comunicado CRUESP nº 02/2016.

Em 19/09/2018

CERTIFICO que a Pauta de Julgamento da Seção Especializada em

Dissídios Coletivos marcada para o dia 19 de setembro de 2018 foi disponibilizada no DeJt no

Caderno Judiciário do TRT 2ª Região do dia 10.09.2018. Enviado em 10.09.2018 16:51:35 Código

25568261.

Presidente  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Federal  do

Trabalho RAFAEL EDSON PUGLIESE RIBEIRO

Pelo  D.  Ministério  Público  do  Trabalho,  compareceu  a  Exma.  Sra.

 Procuradora MARIA JOSÉ SAWAYA DE CASTRO PEREIRA DO VALE.

Processo retirado da pauta  por determinação do i. Relator, em virtude

da ausência justificada, em razão de licença médica, da Exma. Juíza Sueli Tomé da Ponte.

Em 28/11/2018

CERTIFICO que a Pauta de Julgamento da Seção Especializada em

Dissídios Coletivos marcada para o dia 28 de novembro de 2018 foi disponibilizada no DeJt no

Caderno Judiciário do TRT 2ª Região do dia 06.11.2018. Enviado em 06.11.2018 15:44:47 Código

26841034.

Presidente  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Federal  do

Trabalho DAVI FURTADO MEIRELLES.

Tomaram parte do julgamento os Exmos. Srs. Magistrados Federais

do Trabalho: CELSO RICARDO PEEL FURTADO DE OLIVEIRA (RELATOR), SUELI TOME DA
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PONTE (REVISORA), RAFAEL EDSON PUGLIESE RIBEIRO, IVANI CONTINI BRAMANTE, DAVI

FURTADO  MEIRELLES,  CARLOS  ROBERTO  HUSEK,  RAQUEL  GABBAI  DE  OLIVEIRA,

FERNANDO  ÁLVARO  PINHEIRO,  RODRIGO  GARCIA  SCHWARZ  E  DANIEL  DE  PAULA

GUIMARÃES.

Ausente,  justificadamente,  em  razão  de  férias,  o  Exmo.

Desembargador  Francisco  Ferreira  Jorge  Neto,  sendo  substituído  pela  Exma.  Juíza  Raquel

Gabbai  de  Oliveira.  Ausente,  justificadamente,  em  razão  de  licença  médica,  a  Exma.

Desembargadora  Sônia  Aparecida  Costa  Mascaro  Nascimento.  Ausente,  justificadamente,  em

razão  de  férias,  a  Exma.  Juíza  Convocada  Maria  Cristina  Xavier  Ramos  Di  Lascio,  sendo

substituída pelo Exmo. Juiz Rodrigo Garcia Schwarz.

Pelo  D.  Ministério  Público  do  Trabalho,  compareceu  a  Exma.  Sra.

 Procuradora MÔNICA FUREGATTI.

Sustentação  oral:  Dra.  Paula  Nocchi  Martins,  pelo  Suscitante,  que

dispensou a leitura do relatório.

Iniciado  o  julgamento,  após  a  sustentação  oral,  o  i.  Presidente  da

Seção, Desembargador Davi Furtado Meirelles concedeu a palavra ao i. relator para a leitura da

sua proposta de voto. O i relator votou para: "1) DECLARAR A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA

DO TRABALHO, para apreciar e decidir a presente lid e.  2) Custas fixadas em R$ 20,00 (vinte

reais), calculadas sobre o valor dado à causa, de R$ 1.000,00 (mil reais), a cargo do suscitante.

Após o trânsito em julgado e o recolhimento das custas, ao arquivo.  2.1. Deverão ser observados

os procedimentos previstos no art. 62, Provimento GP 1/08 (com a redação dada pelo Provimento

GP 1/2018, DEJT 7/5/2018). Acompanharam a proposta de voto do i. Relator os Exmos. Juízes

Sueli Tomé da Ponte, Rodrigo Garcia Schwarz e Daniel de Paula Guimarães. A seguir, o Exmo.

Desembargador Rafael Edson Pugliese Ribeiro divergiu da proposta de voto, por entender que a

liminar limita-se ao exame da legalidade da greve, e que o conflito deve ser analisado pela Justiça

do Trabalho. Acompanharam a divergência os Exmos. Desembargadores Ivani Contini Bramante,

Carlos  Roberto  Husek  e  Raquel  Gabbai  de  Oliveira.  O  Exmo.  Desembargador  Davi  Furtado

Meirelles divergiu, de forma mais ampla, para declarar a competência da Justiça do Trabalho, 

passando ao julgamento do mérito do Dissídio de greve; (sic)("DIVERGÊNCIA - COMPETÊNCIA

DA JUSTIÇA DO TRABALHO: Não declaro a incompetência da Justiça do Trabalho e julgo o

mérito  do  dissídio  coletivo  de  greve.  A  questão  não  envolve  servidor  público  estatutário

(funcionário público), de relação jurídico-administrativa. De outro lado, a liminar proferida na ADI nº

https://pje.trtsp.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/d...

8 de 20 16/08/2019 16:07



3395 diz respeito ao inciso I do art. 114 da CF (relação de trabalho), sendo, pois, inaplicável ao

caso em tela, que trata de atos decorrentes do exercício do direito de greve, nos termos do inciso

II  daquele  art.  114 da CF.  Por  fim,  o  legislador  constitucional  concedeu apenas à  Justiça  do

Trabalho o poder  normativo para julgamento de dissídios coletivos de greve.  Portanto,  com o

devido respeito, a posição do STF contraria a própria CF."). Dando prosseguimento ao julgamento,

o Exmo. Desembargador Fernando Álvaro Pinheiro pediu vista regimental para melhor análise da

matéria.  A seguir, o i. relator aceitou a sugestão para que nova Audiência fosse marcada para

tentativa de conciliação entre as partes, e determinou que o processo fosse retirado da pauta. O

Exmo. Desembargador Fernando Álvaro Pinheiro aguardará novo voto. Processo retirado da pauta

a pedido do i. relator para o agendamento de nova Audiência de Conciliação.

Em 06/02/2019

CERTIFICO que a Pauta de Julgamento da Seção Especializada em

Dissídios Coletivos marcada para o dia 06 de fevereiro de 2019 foi disponibilizada no DeJt no

Caderno Judiciário do TRT 2ª Região do dia 23.01.2019. Enviado em 23.01.2019 12:10:14 Código

28108469.

 Presidente  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Federal  do

Trabalho DAVI FURTADO MEIRELLES

 Tomaram parte do julgamento os Exmos. Srs. Magistrados Federais

do Trabalho: CELSO RICARDO PEEL FURTADO DE OLIVEIRA (RELATOR), SUELI TOMÉ DA

PONTE (REVISORA), RAFAEL EDSON PUGLIESE RIBEIRO, IVANI CONTINI BRAMANTE, DAVI

FURTADO  MEIRELLES,  RAQUEL  GABBAI  DE  OLIVEIRA,  FERNANDO  ÁLVARO  PINHEIRO,

RODRIGO GARCIA SCHWARTZ E DANIEL DE PAULA GUIMARÃES.

 Julgando processo de competência os Exmos. Juízes Raquel Gabbai

de  Oliveira  e  Rodrigo  Garcia  Schwartz,  cadeiras  3  e  2,  respectivamente.  Ausente,

justificadamente,  em  razão  de  férias,  o  Exmo.  Desembargador  Carlos  Roberto  Husek,  sem

substituto.

Pelo  D.  Ministério  Público  do  Trabalho,  compareceu  a  Exma.  Sra.

 Procuradora SUZANA LEONEL MARTINS.

Presente  para  ouvir  o  voto,  pelo  Suscitante,  a  Dra.  Paula  Nocchi

Martins.
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Reiniciado o julgamento,  o i.  Presidente da Seção, Desembargador

Davi Furtado Meirelles, concedeu a palavra ao i. relator para a leitura da sua proposta de voto. O i

relator votou para:  "1) DECLARAR A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, pa ra

apreciar todos os pedidos elencados na inicial rela tivos à greve;  2)Custas fixadas em R$

20,00 (vinte reais), calculadas sobre o valor dado à causa, de R$ 1.000,00 (mil reais), a cargo do

suscitante. A seguir, o Exmo. Desembargador Rafael Edson Pugliese Ribeiro divergiu da proposta

de voto, para julgar COMPETENTE a Justiça do Trabalho para apreciar AS PRETENSÕES (pauta

de reivindicações) dos trabalhadores (celetistas), e julgar INCOMPETENTE a Justiça do Trabalho

para o julgamento da abusividade da greve, no estrito limite do que decidiu o STF no RE 846.854.

Acompanharam  a  divergência  os  Exmos.  Magistrados  Sueli  Tomé  da  Ponte,  Ivani  Contini

Bramante, Raquel Gabbai de Oliveira, Fernando Álvaro Pinheiro, Rodrigo Garcia Schwarz e Daniel

de Paula Guimarães. O Exmo. Desembargador Davi Furtado Meirelles divergiu, de forma mais

ampla, para declarar a competência da Justiça do Trabalho também para o análise da abusividade

da greve. Por maioria de votos, julgaram Incompetente a Justiça do Trabalho para o julgamento da

abusividade  da  greve,  no  estrito  limite  do  que  decidiu  o  STF  no  RE  846.854,  vencidos

parcialmente os Exmos. Desembargadores Celso Ricardo Peel Furtado de Oliveira e Davi Furtado

Meirelles. Processo retirado da pauta para análise das questões remanescentes do dissídio.

Em 13/03/2019

CERTIFICO que a Pauta de Julgamento da Seção Especializada em

Dissídios  Coletivos  marcada  para o  dia  13  de março  de 2019  foi  disponibilizada  no  DeJt  no

Caderno Judiciário do TRT 2ª Região do dia 01.03.2019. Enviado em 01.03.2019 13:16:19 Código

29041997.

  Presidente  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Federal  do

Trabalho DAVI FURTADO MEIRELLES

Pelo  D.  Ministério  Público  do  Trabalho,  compareceu  a  Exma.  Sra.

 Procuradora SILVANA MÁRCIA MONTECHI VALLADARES DE OLIVEIRA.

Processo retirado da pauta a pedido do i. Relator.

Em 07/08/2019

CERTIFICO que a Pauta de Julgamento da Seção Especializada em

Dissídios Coletivos  marcada  para o  dia  07 de agosto  de 2019 foi  disponibilizada  no DeJt  no
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Caderno Judiciário do TRT 2ª Região do dia 17.07.2019. Enviado em 17.07.2019 15:43:46 Código

32206242.

Presidente  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Federal  do

Trabalho DAVI FURTADO MEIRELLES.

Tomaram parte do julgamento os Exmos. Srs. Magistrados Federais

do Trabalho: CELSO RICARDO PEEL FURTADO DE OLIVEIRA (RELATOR), SUELI TOME DA

PONTE (REVISORA), RAFAEL EDSON PUGLIESE RIBEIRO, IVANI CONTINI BRAMANTE, DAVI

FURTADO  MEIRELLES,  CARLOS  ROBERTO  HUSEK,  RAQUEL  GABBAI  DE  OLIVEIRA,

FERNANDO  ÁLVARO  PINHEIRO,  RODRIGO  GARCIA  SCHWARZ  E  DANIEL  DE  PAULA

GUIMARÃES.

Julgando  processo  de  competência,  na  cadeira  3,  a  Exma.  Juíza

Raquel  Gabbai  de  Oliveira.  Julgando  processo  de  competência,  na  cadeira  2,  o  Exmo.  Juiz

Rodrigo Garcia Schwarz.

Pelo  D.  Ministério  Público  do  Trabalho,  compareceu  a  Exma.  Sra.

 Procuradora MÔNICA FUREGATTI.

Presente  para  ouvir  o  voto,  pelo  Suscitante,  a  Dra.  Paula  Nocchi

Martins.

Ante o exposto, ACORDAM  os Magistrados da SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS COLETIVOS
do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em:

1) por maioria, DECLARAR A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, para apreciar e
decidir os pedidos relativos à greve, vencido o Exmo.  Desembargador Celso Ricardo Peel Furtado de
Oliveira, que declarava a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e decidir a presente lide; e
vencido o Exmo. Desembargador Davi Furtado Meirelles, que declarava a competência da Justiça do
Trabalho também para apreciar e decidir os pedidos relativos à greve;

2) no mérito, por voto de desempate, Julgar PROCEDENTES os pedidos relativos à pretensão de
reajuste salarial, vencidos os Exmos. Magistrados Celso Ricardo Peel Furtado de Oliveira, Sueli Tomé da
Ponte, Raquel Gabbai de Oliveira, Fernando Álvaro Pinheiro e Daniel de Paula Guimarães, que julgavam
IMPROCEDENTES os pedidos relativos à pretensão de reajuste salarial.

3) Custas fixadas em R$ 20,00 (vinte reais), calculadas sobre o valor dado à causa, de R$ 1.000,00 (mil
reais), a cargo da suscitada, de cujo recolhimento resta isenta, em razão de sua natureza jurídica.
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IVANI CONTINI BRAMANTE
Desembargadora Redatora Designada

VOTOS

Voto do(a) Des(a). CARLOS ROBERTO HUSEK / SDC - Cad eira 1

Husek acompanho o relator

Voto do(a) Des(a). CELSO RICARDO PEEL FURTADO DE OL IVEIRA / SDC -
Cadeira 10

Seção Especializada em Dissídio Coletivo

PROCESSO nº 1001566-58.2018.5.02.0000 (DCG)

SUSCITANTE:  ASSOC.DOCENTES UNIV.EST.PAULISTA-SECAO

SINDICAL-ADUNESP

SUSCITADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE

MESQUITA FILHO

RELATOR:  CELSO RICARDO PEEL FURTADO DE OLIVEIRA

VOTO VENCIDO

RELATÓRIO

O Suscitante ADUNESP - ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA FILHO- UN ESP, ajuizou o

presente Dissídio Coletivo de Greve em face dos Suscitado UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

JULIO DE MESQUITA FILHO - UNESP , almejando, em apertada síntese, a fixação de data base para a

categoria e de reajuste salarial.

Deu à causa o valor de R$ 1.000,00.

Juntou procuração, estatuto e demais documentos, relativas ao dissídio,
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incluindo a pauta de reivindicações.

Em aditamento, Id e1b06dc, postulou o suscitante a procedência da pretensão

de que seja declarada a prática de ato antissindical pelo suscitado e indenização por dano coletivo, por

obstaculizar o direito de greve.

Contestação apresentada, Id 36a5f6b, argüindo preliminares e no mérito,

rebatendo cada um dos itens da pauta de reivindicações e da alegada greve.

Realizada audiência, Id b86b7ed, restou infrutífera a tentativa conciliatória.

Parecer da d. Procuradoria Regional Id e123af6.

Nova audiência restou designada, conforme Id af8b8eb, onde restou

assentado:

"(...)

A suscitada informa que reconhece a resolução da CRUESP nº 02 de

14/06/2016 que no artigo 4º ficou estabelecido que a aplicação do percentual de 3% utilizado pela USP e

UNICAMP também eram válidas em relação à UNESP respeitando-se as disponibilidades orçamentárias e

financeiras desta Universidade.

Informa que em maio de 2018 concedeu reajuste de 1,5%, o que foi

confirmado pelo suscitante.

As partes informam que não houve desconto de dias em razão do movimento

grevista.

Venham os autos conclusos para deliberações deste Relator.

O Ministério Público nada tem a opor.

Cientes as partes.

(...)"

Apresentados Memoriais sob ID 1250dee.

Despacho ID, de seguinte teor:
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"Vistos,etc

Comprove a suscitante a sua condição de entidade sindical representante da

categoria dos professores, inclusive, com a juntada de carta sindical, em dez dias."

Intimado, o suscitante apresentou a manifestação ID ffa041d, com

documentos Ids ec302e6, 4e3d821 e e96a8f2.

Tornaram os autos em gabinete, para apreciação e análise.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Consoante relatado, a suscitante alega que é uma Associação representativo da

categoria que abrange os servidores públicos da suscitada, almejando o estabelecimento de condições sociais

e econômicas de trabalho.

Infere-se da petição inicial Id 06a1df0, no que toca aos fundamentos e rol de

pedidos, que a pretensão exordial abarca questões envolvendo direito de greve (pedidos a, c1; c2; c3; c4 e

pedido de indenização por ato anti-sindical) e um único pedido, de reconhecimento do direito a

aplicação e pagamento do reajuste de 3% à categoria docente retroativo à data base de 2016, sem

prejuízo de 1,5% já proposto pela CRUESP em 2018, senão vejamos, em relação ao rol das páginas 22 e

23 do introito processual:

"DO PEDIDO

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:

a) seja deferido o pedido de tutela provisória de urgência, inaudita altera pars,

para determinar à ré que se abstenha de efetuar desconto na remuneração dos substituídos, em razão da

adesão ao movimento paredista, a partir de 30.05.2018, uma vez que a greve foi motivada por conduta ilícita

do Poder Público, consoante RE 693456, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de

repercussão geral.

b) seja citada a ré, para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal;

c) seja julgado PROCEDENTE o pedido, a fim de:
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1) reconhecer a legalidade da greve, diante da prática de conduta ilícita pela

ré, ao descumprir a Resolução CRUESP 01/2016 e 02/2016 e artigo 14 , parágrafo único, inciso I da Lei de

Greve;

2) reconhecer a legalidade do não desconto dos dias paralisados na

remuneração dos substituídos, uma vez que a ré motivou a deflagração da greve, por prática de conduta ilícita

ao deixar de implementar os direitos concedidos à categoria docente desde 2016;

3) reconhecer os dias de paralisação em razão da greve como de tempo de

efetivo exercício;

4) determinar à UNESP que se abstenha de praticar qualquer penalidade aos

substituídos que aderirem ao movimento paredista, em observância à Constituição Federal de 1988, à Lei

7.783/89, ao RE 693456, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de repercussão geral, e ao

entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça;

5) determinar a aplicação e pagamento do reajuste de 3% à categoria docente

retroativo à data base de 2016, sem prejuízo do aumento de 1,5% já proposto pelo CRUESP em 2018 às três

universidades;

d) Alternativamente, requer a Vossa Excelência, caso não seja reconhecida a

conduta ilícita da ré, que não seja efetuado o desconto na remuneração dos substituídos, determinando a

compensação dos dias paralisados;

e) seja a ré condenada aos ônus da sucumbência e por fim

f) seja o presente feito julgado por esta Especializada."

E em sede de emenda à inicial, o suscitante postulou, verbis:

"VI - Do PEDIDO

(...)

"c) seja julgado PROCEDENTE o pedido, a fim de:

(...)

6. seja declarada a prática de ato antisindical perpetrada pela UNESP,
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condenando-se a mesma à indenização por dano coletivo, em valor a ser arbitrado por V. Excelência"

Porém, antes mesmo de todas as questões preliminares abordadas, inclusive

manifestadas no brilhante parecer da d. Procuradoria Regional do Trabalho, Id e123af6, ao denunciar a

inexistência de movimento paredista autorizador do ajuizamento do presente dissídio coletivo, observo que a

presente lide não pode ser julgada por esta Seção Especializada, em relação às pretensões relativas ao

movimento paredista.

Na última sessão às partes informaram que não houve desconto algum nos

salários dos professores.

TODAS AS QUESTÕES TRAZIDAS NO PREÂMBULO PROCESSUAL

E EMENDA REFEREM AO EXERCÍCIO E DIREITO DE GREVE DOS SERVIDOR ES PÚBLICOS

EM FACE DA RECLAMADA, UMA AUTARQUIA, com exceção do pedido de reajuste salarial.

Neste aspecto, revelo observar que a suscitada é Autarquia criada pela

Lei Estadual nº 952, de 01 de 30 janeiro de 1976, no âmbito do Estado de São Paulo, o que impede, per

si, à esta SDC, a apreciação da matéria posta em juízo.

Isto porque, no julgamento do Recurso Extraordinário RE 846854, o Plenário

do C. STF, aos 01/08/2017, por maioria, decidiu, em sede de repercussão geral, que "O Tribunal, por

maioria e nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que redigirá o acórdão, fixou a seguinte tese

de repercussão geral: "A justiça comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de

greve de servidores públicos celetistas da Administração pública direta, autarquias e fundações públicas".

Vencidos os Ministros Roberto Barroso, Rosa Weber e Marco Aurélio. Ausentes, justificadamente, os

Ministros Dias Toffoli e Celso de Mello. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,

1º.8.2017."

Notar, inclusive, que na ata de audiência realizada aos 06/12/2018 perante

este Relator, a suscitada confirmou a concessão de 1,5% de reajuste, conforme a sua disponibilidade

orçamentária, que é inclusive a razão limitadora imposta pela própria Resolução CRUESP 01/2016 de

que se vale o pedido, relativamente à hipótese de arrecadação fiscal por unidade a amparar a concessão

de reajustes.

Assim, por questão de disciplina judiciária e em acatamento à tese definida

em sede de repercussão geral, voto pela declaração da incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e

julgar todos os pedidos elencados na presente demanda, com exceção do pedido de aplicação do reajuste de
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3% para os docentes da suscitada.

Impossibilitada a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual, por se tratar

de processo em curso em Sistema Eletrônico, e dada a incompatibilidade com o sistema Estadual, cabendo a

suscitante a extração de certidão e cópias destes autos, para ajuizamento da ação perante a seara competente.

Superada a questão acerca da natureza jurídica de entidade sindical, pois

acostou aos autos os documentos de fls. 296 usque360, afastando-se na hipótese a incidência da Orientação

Jurisprudencial no. 15 da SDC do C. TST.

Do Reajuste:

Continuando, em relação a pretensão de reajuste de 3% para os docentes da

suscitada, melhor sorte não assiste a associação suscitante.

No que toca ao perseguido reajuste salarial, ao contrário das disposições

regulamentares da empresa anteriormente estipuladas, e trazidas à colação pelo Suscitante, o Comunicado

CRUESP nº 2/2016 (documento ID 0671e84), restou assim assentado, verbis:

"São Paulo, 30 de maio de 2016

O Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas (Cruesp), após

reunião realizada em 30 de maio, mantém a sua proposta de reajuste de 3% sobre o salário de maio.

No caso da Unesp, a instituição se compromete a conceder esse reajuste assim

que as suas condições orçamentárias e financeiras permitirem.

Ficou acordado ainda o futuro agendamento de reuniões técnicas para

acompanhar a situação financeira das universidades públicas paulistas.

JOSÉ TADEU JORGE

Presidente do CRUESP Conselho de Reitores das Universidades

Estaduais Paulistas"

Ora, ficou evidenciado que para a Suscitada, o referido comunicado impôs,

taxativamente, que "a instituição se compromete a conceder esse reajuste assim que as suas condições

orçamentárias e financeiras permitirem".
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Neste aspecto, o Suscitante não trouxe aos autos qualquer comprovação de

folga orçamentária hábil a comprovar a viabilidade do pagamento do reajuste pleiteado.

Pelo contrário, em livre pesquisa no sítio Google.com, este relator encontrou

vasta informação midiática no sentido de que a Suscitada passa por severos cortes orçamentários oriundos do

Governo do Estado, a exemplo da reprodução da manchete do jornal "O Estado de São Paulo", na edição de

12 de fevereiro de 2019, verbis:

"Em crise e com 13º atrasado, Unesp suspende vestibular de meio de ano e

pede socorro a Doria.

Segundo a reitoria, houve prejuízo de R$ 1 milhão nos últimos cinco anos

com a prova e a baixa oferta de vagas não justifica a oferta do processo seletivo extra"

Fonte: https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,em-crise-e-com-13-

atrasado-unesp-suspende-vestibular-de-meio-de-ano-e-pede-socorro-a-doria,70002718625 - Data da

pesquisa: 25 de abril de 2019 - às 14h13min

Ainda no bojo da colação jornalística, infere-se plena ciência do Suscitante ao

déficit orçamentário experimentado pela Suscitada, extraindo-se este excerto:

"(...)

Atraso em salários de servidores

É o segundo ano consecutivo que a Unesp atrasa o pagamento do 13º salário

dos servidores. Em 2017, ele só foi pago em janeiro. Neste ano, a Reitoria diz que conseguiu negociar com as

secretaria do Desenvolvimento Econômico e da Fazenda e Planejamento a antecipação de R$ 130 milhões do

repasse financeiro, relativo às dotações orçamentárias de 2019, para pagar os servidores. O Termo de

Compromisso da antecipação, no entanto, ainda não foi assinado.

A reitoria informou que vai pagar a primeira parcela de 50% ainda em

fevereiro e a segunda, em maio. Como contrapartida ao adiantamento, a universidade colocará em prática as

medidas propostas de reforma acadêmica e administrativa.

João da Costa Júnior, presidente da Associação de Docentes da Unesp

(Adunesp), diz ver com apreensão a negociação feita pela universidade, já que as ações propostas nas

reformas não foram discutidas com a comunidade acadêmica. "Acabaram com o vestibular de meio de ano,
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vão fechar cursos, sacrificar ainda mais a situação acadêmica. Ações que trazem uma economia pífia que não

resolvem o problema financeiro da universidade, só agravam o desprestígio da instituição", diz.

Para ele, a universidade deveria discutir uma nova forma de financiamento,

com aumento de recursos e o compromisso de que o governo estadual arque com a insuficiência da

previdência. Atualmente, um terço da folha de pagamentos da Unesp é destinado ao pagamento dos

aposentados - são 2,1 mil professores e 4,7 mil inativos.

As duas categorias consomem R$ 900 milhões ao ano, mas apenas R$ 220

milhões vêm de contribuições de funcionários que ainda estão na ativa - o restante é arcado pela instituição.

"Pela lei, quem deveria pagar essa diferença é o governo estadual. O Estado não cumpre, os reitores não

pressionam e acabam estrangulando a universidade" diz Costa Júnior.

(...)"

Assim é que, não tendo havido qualquer regulamentação que impusesse o

reajuste de 3%, sequer mesmo qualquer prova de sobra orçamentária apta a alavancar o reajuste almejado no

libelo, de rigor a improcedência da pretensão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

1) DECLARO A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO ,

para apreciar e decidir os pedidos relativos à greve;

2) Julgo IMPROCEDENTES  os pedidos relativos à pretensão de reajuste

salarial.

3) Custas fixadas em R$ 20,00 (vinte reais), calculadas sobre o valor dado à

causa, de R$ 1.000,00 (mil reais), a cargo do suscitante.

Em caso de não pagamento das custas, a Secretaria da SDC deverá observar

os procedimentos previstos no art. 62 do Provimento GP 1/2008 (com a redação dada pelo Provimento GP

1/2018, DEJT 7/5/2018, alterada pelo Provimento GP 2/2019, DEJT 03/06/2019). Após o trânsito em julgado

e o recolhimento das custas, ao arquivo.

CELSO RICARDO PEEL FURTADO DE OLIVEIRA
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Relator

VOTO VENCIDO

Assinado eletronicamente. A
Certificação Digital pertence
a:
[IVANI CONTINI
BRAMANTE]
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