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SUSCITANTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
HUMANO - INDSH 
SUSCITADO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARA 

DECISÃO

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano e Social –
ajuizou Dissídio Coletivo de Greve, com pedido liminar, em face do Sindicato dosINDSH 

Enfermeiros do Estado do Pará – SENPA, informando que possui contrato de gestão
com o Estado do Pará, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde Pública –
SESPA, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de
saúde no seguintes hospitais: Hospital Regional Público do Marajó; Hospital Geral de
Tailândia; Hospital Jean Bitar; Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – CIIR;
Hospital Geral de Ipixuna do Pará e Hospital Regional dos Caetés. Que “No dia 17.09.22,
sábado, sem expediente administrativo, o réu enviou e-mail para o Fale Conosco
(contato@indsh.org.br) do autor, portanto, só foi recebido pelo autor no dia 19.09.22,
2ªf., primeiro dia útil e com expediente administrativo: (…) No anexo do e-mail estava o
ofício 735/2022-SENPA14, com notificação sobre a primeira paralisação das atividades
dos enfermeiros no estado do Pará, conforme se lê: (…). Durante a Assembleia Geral, a
categoria deliberou pelo seguinte: paralisação de 24h no dia 21/09/2022 (quarta-feira),
de 07h até 07h do dia seguinte. No dia da paralisação, conforme decisão majoritária,
30% dos enfermeiros permanecerão em atividade, competindo ao empregador
organizar e/ou remanejar a equipe em atividade, conforme cautelas e os critérios de
continuidade do serviço”.

Alega que o indicativo de paralisação não atende as exigências
estabelecidas na Lei de Greve (Lei nº7.783/89), pois sequer houve negociação frustrada
ou foi verificada a impossibilidade de recursos via arbitral; não há comprovação de
comunicação aos usuários dos serviços de saúde , nem apresentação da ata da
Assembleia Geral que teria deliberado sobre a paralisação.

Afirma que o primeiro motivo para a paralisação “é a suspensão
do piso de enfermagem instituído pela lei 14.434/2022 pelo Supremo Tribunal Federal!
Ou seja, se insurge o réu em face da decisão judicial do STF não pelos meios
republicanos, legais, mas por atalho utilizando-se ilegalmente do direito de greve para
confronto político com o STF, distorcendo a sua finalidade, o que é absolutamente
ilegal e abusivo”.
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Diz, ainda, que a paralisação de 70% (setenta por cento) dos
enfermeiros coloca em risco de morte centenas de pacientes, “quiçá milhares, de
pacientes internados nas UTI's e da mesma forma atendidos em Prontos Atendimentos
/Prontos-Socorros diariamente”.

Requer a concessão de liminar, inaudita , “paraaltera pars
determinar que o réu assegure que todos os empregados do autor mantenham-se
cumprindo com as suas obrigações laborais de atendimento à população em todas as
unidades acima referidas, sob pena de multa diária de R$50.000,00 por unidade de
saúde”; bem como para “declarar a ilegalidade e abusividade da greve”.

Por fim, requer a procedência da presente ação e a efetivação
da tutela pretendida.

É o relatório.

.Da tutela de urgência pretendida – pedido liminar

Greve, segundo o texto da Lei nº 7.783 de 28.6.1989, é a
“suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de
serviços a empregador” (art. 2º).

A greve é meio de autotutela, é instrumento direto de pressão
coletiva, mas o exercício desse direito deve obedecer as regras estabelecidas na lei que
o regulamenta, sob pena ser considerada abusiva.

No presente caso, as atividades dos trabalhadores representado
pela entidade sindical demandada, cuja paralisação foi anunciada por meio do Ofício
de ID 8d2e6be para o dia , de acordo com o disposto no art. 10, II, da Lei de21/09/2022
Greve (Lei nº 7.783, de 28/6/1989), são atividades essenciais: assistência médica e
hospitalar. 

Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os
empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir,
durante o movimento paredista, a prestação dos serviços indispensáveis ao
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. “São necessidades inadiáveis
da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a

” (art. 11 da Lei de Greve).sobrevivência, a saúde ou a segurança da população

Além disso, em se tratando de serviços ou atividades essenciais,
as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, ficam obrigados a
comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de
72 (setenta e duas) horas da paralisação (art. 13 da Lei nº 7.783/89).
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O art. 14 dessa mesma lei, adverte que “constitui abuso do
bem como adireito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, 

manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da
Justiça do Trabalho .”

No presente caso, de acordo com o que consta dos autos, no dia
17/09/2022 (sábado), o Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará encaminhou ao
ora demandante, via e-mail, o Ofício nº 735/2022-SENPA, que tem, em resumo, o
seguinte conteúdo:

“(…)

No exercício de sua prerrogativa constitucional em
defesa da categoria dos enfermeiros (art. 8º da CRFB/88), esta entidade
sindical convocou regularmente Assembleia Geral Extraordinária para

 e dos Dissídiosdeliberar sobre a suspensão da Lei nº 14.434/2022
Coletivos 2022/2023. A convocação foi direcionada aos enfermeiros
filiados e não filiados atuantes no Estado do Pará (grifamos).

Durante a Assembleia Geral, a categoria deliberou
pelo seguinte: realização de paralisação de 24h no dia 21/09/2022 (quarta-
feira), de 07h até 07h do dia seguinte. No dia da paralisação, conforme
decisão majoritária, 30% dos enfermeiros permanecerão em atividade,
competindo ao empregador organizar e/ou remanejar a equipe em
atividade, conforme as cautelas e os critérios de continuidade do serviço.

É importante pontuar que a aprovação da
paralisação no dia 21/09 não decorre unicamente do descontentamento
da categoria com a suspensão da Lei nº 14.434/2022, mas também (e
principalmente) pela contínua desvalorização da categoria, que está à
mercê de jornadas excessivas, alterações contratuais lesivas, reajustes
salariais inexpressivos e até ausência de reajustes salariais.

Os patronais, a exemplo do Sindicato dos
Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado (Sindesspa), têm
recusado expressamente em negociar com o Senpa, sob a mera
justificativa de estar aguardando a decisão judicial da Lei nº 14.434/2022.
No caso do Sindesspa, aliás, a situação é ainda mais grave: há dois anos o
patronal de recusa a negociar e há dois anos os enfermeiros estão sem
reajuste.

Dessa forma, em observância ao art. 13 da Lei 7.783
/89 (Lei de Greve), ESTA ENTIDADE SINDICAL NOTIFICA E INFORMA QUE NA
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DATA 21/09/2022, POR 24H, COM INÍCIO DE 07H ÀS 07H (24H), OCORRERÁ
A PRIMEIRA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ENFERMEIROS ATUANTES

” (grifos próprios), ID 8d2e6be.NO ESTADO DO PARÁ

Pelo que se verifica do conteúdo do ofício encaminhado pelo
sindicado ao Instituto demandante, um dos principais motivos para a alegada
convocação de Assembleia Geral extraordinária foi para “deliberar sobre a suspensão

tendo a categoria deliberado “pelo seguinte: realização deda Lei nº 14.434/2022”, 
paralisação de 24h no dia 21/09/2022 (quarta-feira), de 07h até 07h do dia seguinte”. 

Trata-se de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal,
que nos autos da ADI 7222 MC/DF - DISTRITO FEDERAL, concedeu a medida cautelar
para suspender os efeitos da Lei nº 14.434/2022, que instituiu “o piso salarial nacional
do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira”.

Definitivamente, a paralisação dos serviços essenciais não é o
meio adequado, nem legal de se insurgir contra uma decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal ou por qualquer outro órgão do poder judiciário. Além disso, a
paralisação, ainda que por um dia, põe em risco a saúde e a vida dos pacientes em
tratamento nas unidades hospitalares.

Considerando todos esses aspectos, e a comprovação de
indicativo de paralisação dos serviços da categoria, anunciada pelo Sindicato
demandado, verifica-se, sem sombra de dúvidas, violação aos arts. 11 e 13 da Lei de
greve.

Assim sendo, restaram demonstrados os requisitos
autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, “a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”,
pelo que  requerida para determinar que o Sindicato demandado defiro a liminar se
abstenha de realizar a paralisação das atividades dos trabalhadores integrantes da

, sob pena de pagamento de multa diáriacategoria profissional por eles representados
de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por unidade de saúde, conforme pleiteado na
petição inicial.

,  tutela de urgência requerida paraAnte o exposto defiro
determinar que o Sindicato demandado se abstenha de realizar a paralisação das
atividades dos trabalhadores integrantes da categoria profissional por eles
representados, determinando, ainda, o seguinte:

a) em caso de desobediência desta determinação, a entidade
sindical demandada e seus dirigentes responsáveis pelo cumprimento da obrigação,
pagarão uma multa diária no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por unidade
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de saúde, a ser revertia em favor da instituição de caridade ou de promoção social que
vier a ser indicada, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, a ser suportada
pelos responsáveis pelo descumprimento;

b) em caso de paralisação dos serviços, determino ao Sindicato
dos Enfermeiros do Estado do Pará - SENPA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a
partir da deflagração do movimento paredista, que informe nos autos deste processo
os nomes e qualificação de seus dirigentes (presidente, vice-presidente e demais
membros da diretoria administrativa e/ou financeira, se houver), como endereço
residencial, números de RG e CPF, sob pena de ser caracterizado crime de
desobediência (art. 330 do Código Penal);

c) dê-se ciência desta decisão às partes, com urgência, por meio
do Oficial de Justiça, citando o Sindicato demandado para, querendo, contestar o
pedido, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Cumpra-se.

BELEM/PA, 21 de setembro de 2022.

JOSE EDILSIMO ELIZIARIO BENTES
Desembargador do Trabalho
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