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A Associação da Advocacia Trabalhista do Pará (ATEP) vem à público manifestar seu 
repúdio à decisão abaixo referenciada e sua solidariedade aos trabalhadores rodoviá-
rios do Estado do Maranhão. 

No último dia 18 de fevereiro, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em de-
cisão monocrática exarada por uma Desembargadora Federal do Trabalho que com-
põe a corte, determinou, monocraticamente e sem prévia instauração de inquérito, do 
contraditório e da ampla defesa, a prisão dos membros que compõem a Diretoria do 
Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Maranhão 
(STTREMA), os quais exerciam, plena e legitimamente, seu direito constitucional à 
greve. 

A decisão monocrática fora tomada de forma precária, sem envolvimento de instâncias 
investigativas como a polícia judiciária ou o Ministério Público para efetivamente apu-
rar a existência de provas de cometimento de infração penal, sem individualização das 
condutas dos diretores sindicais e, ainda, sem sua prévia oitiva e oportunidade para 
apresentação de defesa técnica. 

O livre exercício do movimento grevista, a plena organização sindical, o contraditório e 
a ampla defesa e o devido processo legal são direitos constitucionais fundamentais, 
de modo que a inobservância e o desrespeito a tais direitos no caso ora em comento, 
além de potencialmente implicar no cometimento de infração disciplinar por parte da 
magistrada, representa verdadeiro ato atentatório ao Estado Democrático de Direito, 
face ao alinhamento de tal conduta a um Estado de exceção repudiado por nossa so-
ciedade. 

Em um cenário de sucessivos desmontes aos direitos dos Sindicatos e das demais 
entidades representativas de classe, esta decisão é uma verdadeira tentativa de en-
fraquecimento e silenciamento da luta sindical e do movimento de classes. 

A advocacia, porém, sobretudo aquela que militamos, jurou defender o Estado Demo-
crático de Direito, a Constituição  Federal e o livre exercício das liberdades fundamen-
tais, razão pela qual continuaremos nos posicionando contra e repudiando todo e 
qualquer tipo de retrocesso na luta pela construção de uma sociedade livre, justa e 
solidária. 

O nosso apoio e a nossa solidariedade à categoria rodoviária do Estado do Maranhão. 
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