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Fortaleza (CE), 26 de abril de 2017. 

 

Ofício - Circular nº 006/2017 

 

Assunto: Possibilidade de Greve no Transporte Público na sexta, dia 28/04/2017 – 

Como proceder em relação aos funcionários que se utilizam do mesmo. 

 

 

Estimados Colegas, 
 

 
Como vem sendo divulgado na mídia, na próxima sexta-feira, dia 

28 de outubro do corrente ano, vários setores estão ameaçando uma paralisação geral 
em seus serviços, dentre estes, o transporte público – que afeta diretamente o ir e vir 
de muitos de nossos funcionários aos seus postos de trabalho. 

 
Diante disso e em virtude do silêncio da Lei sobre como devemos 

proceder nesses casos, servimo-nos do presente para trazer as seguintes orientações: 
 

1. A legislação determina que a instauração do movimento grevista em atividades 
essenciais como a do transporte coletivo, deve ser comunicada, por parte do 
sindicato profissional ou dos trabalhadores, com antecedência mínima de 72 
(setenta e duas) horas aos usuários (art. 13 da Lei 7.783/89). 

  
2. A comunicação da greve pode ser feita através da imprensa escrita (jornais de 

abrangência) ou falada (TV e rádio) de modo que atinja toda a região afetada 
pela greve. 

  
3. A referida lei prevê ainda que nos serviços ou atividades essenciais, os 

sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados de comum 
acordo a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Esta garantia deve 
ser de no mínimo 30% (trinta por cento) dos serviços em funcionamento. 

  
4. O fato de não haver transporte coletivo para o empregado se deslocar da 

residência até o local de trabalho não o isentará de sofrer prejuízos salariais em 
caso de falta. 
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5. Se há antecipadamente a comunicação do movimento grevista, cabe ao 

empregado se precaver de forma que possa se apresentar ao trabalho, mesmo 
que a greve venha a se confirmar. 

  
6. É sabido que em qualquer cidade de grande porte há meios alternativos para 

que o empregado se utilize para chegar ao local de trabalho, como peruas, 
caronas ou outras linhas de transporte que estejam operando.  

 
7. Em que pese possa se admitir que a greve deva ser tratada como motivo de 

força maior, a falta ao trabalho por este motivo não está prevista no rol de 
motivos estabelecidos pelo art. 473 da CLT. 

  
8. Não obstante, cabe ao empregado comunicar antecipadamente ao empregador 

que poderá se atrasar em função da greve. Com os meios de comunicação 
atuais como telefone celular, e-mail, telefone público e etc. Não há como o 
empregado alegar que não foi possível esta comunicação. 

  
9. A greve do transporte coletivo não justifica a falta ao trabalho ou o atraso 

(injustificado) por parte do empregado. Não cabe ao empregador sofrer a 
consequência ou suportar um ônus do qual não deu causa. 

 
10. Para que o empregador evite tais fatos, prudente seria estabelecer um 

regulamento interno na empresa que especifique quais os procedimentos o 
empregado deve adotar quando se depara impossibilitado de chegar no horário 
do trabalho por falta de transporte coletivo. 
 

11. Importante deixar claro no regulamento que cabe ao empregado esgotar todas 
as possibilidades de meios alternativos de transporte para se chegar ao 
trabalho. Se a linha que o mesmo utiliza não está operando, mas se há uma ou 
duas outras que, embora mais demoradas, o levam ao local de trabalho, estas 
deverão ser utilizadas. 
 

12. Por fim, caberá a cada Cartório definir internamente, dentro de suas rotinas 

administrativas, como será o deslocamento dos funcionários que se utilizam 

única e exclusivamente do transporte público, e em caso de paralização total 

(100% da frota) definir, caso a caso, formas alternativas de chegada e retorno 

desses empregados ao trabalho, utilizando-se sempre do bom senso para 

essas definições. 
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Vale destacar ainda que, em contato com o Governo do Estado e 
o Tribunal de Justiça do Ceará para saber da existência de alguma Portaria sobre 
possível ponto facultativo na sexta, nos fora comunicado seus normais 
funcionamentos, não sendo diferente para este Sindicato dos Notários, Registradores e 
Distribuidores do Estado do Ceará e seus Filiados. 

 
Sem mais para o momento, renovamos protestos de elevada 

consideração e distinto apreço, ficando à disposição os esclarecimentos necessários. 
 
 

Grande abraço, 
 
 
 
 
 

Denis Anderson da Rocha Bezerra 
Presidente do SINOREDI/CE 


