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TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE Nº 5001082-06.2021.8.24.0000/SC

REQTE: MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

REQDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERV. PUBL.MUN.DE FPOLIS

DESPACHO/DECISÃO

I) Tratam-se de pedidos de antecipação de tutela formulados pelo Município de
Florianópolis, nos autos da "ação declaratória de ilegalidade de greve/paralisação de servidor
público cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência antecipatória",
ajuizada em face do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de
Florianópolis - SINTRASEM.

Relatou que, pela terceira vez consecutiva, o demandado descumpriu a
determinação judicial, tumultuando os serviços de coleta de lixo e cometendo os mais
diversos atos de vandalismo. 

É o relato necessário.

II) Confere-se dos autos que há uma liminar que permanece sendo desrespeitada
pelo ente sindical e não posso mais crer que será espontaneamente cumprida.

Não é aceitável que se use de uma greve ilegal para coagir a Municipalidade a
diligenciar o abandono da reforma administrativa e intimidar a população quanto aos efeitos
dessa paralisação.

A multa aplicada não cumpriu seu efeito dissuasório e opto por aqueles que estão
sendo prejudicados concretamente pela irresponsabilidade do SINTRASEM com a causa, a
sociedade florianopolitana.

Por conta disso, amplio os meios indiretos para reforçar a decisão antecipatória e
faço, em alguma proporção, até de ofício.

III) Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar e, por
consequência, determino:

a) o bloqueio online via SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder
Judiciário (arts. 854 e 536, § 1º, ambos do CPC) do montante suficiente para fazer frente à
multa até agora vencida - R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais);

b) a majoração da astreinte diária para o patamar de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais), a contar da data do descumprimento do comando de Evento 26;

Ademais, DE OFÍCIO:
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c) ordeno a suspensão dos repasses de recursos do Município de Florianópolis ao
Sindicato, ora requerido;

d) autorizo que a Municipalidade efetue descontos nos vencimentos dos servidores
paralisados pelos dias não trabalhados, bem como que as faltas ao trabalho sejam consideradas
para todos os fins funcionais, inclusive para instauração de reprimendas administrativa ou de
cessação dos contratos temporários;

e) amplio a responsabilidade patrimonial pelas reprimendas ao Sindicato em
desfavor dos seus dirigentes, que responderão solidariamente.

Posterga-se a análise do pedido formulado no item 'e' da petição de Evento 41,
uma vez que se aguarda a efetividade da compensação dos valores bloqueados no Evento 26,
via SISBAJUD.

Restando infrutífera tal diligência, retornem os autos conclusos imediatamente.

Oficie-se a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina para que promova a
escolta dos veículos de coleta de lixo da empresa terceirizada contratada pelo autor enquanto
estiverem trabalhando em prol da sociedade.

Mantenha-se os demais termos das decisões anteriores.

Intimem-se, com a urgência que o caso requer.

 

Documento eletrônico assinado por JÚLIO CÉSAR KNOLL, Desembargador Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 613197v10 e do
código CRC d6169d22. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): JÚLIO CÉSAR KNOLL 
Data e Hora: 25/1/2021, às 16:28:46 
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