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PETIÇÃO.  DIREITO  ADMINISTRATIVO.  DIREITO

CONSTITUCIONAL.  OUTRAS  MATÉRIAS  DE

DIREITO  PÚBLICO.  SERVIDOR PÚBLICO  CIVIL.

DIREITO  DE  GREVE.  DISSÍDIO  COLETIVO.

COMPETÊNCIA  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE

JUSTIÇA. CORTE NO PONTO DOS SERVIDORES.

COMPENSAÇÃO DE DIAS NÃO TRABALHADOS.

DESCUMPRIMENTO  DE  ACORDOS  FIRMADOS

EM  GREVE  ANTERIOR.  LEGALIDADE  DA

PARALISAÇÃO. 

PARECER  PELA  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO

PEDIDO. 

Trata-se de petição de dissídio coletivo ajuizada

em  02  de  agosto  de  2016 pelo  SINDICATO  NACIONAL  DOS

AUDITORES  FISCAIS  DO  TRABALHO  -  SINAIT,  com  pedido  de

antecipação de tutela de urgência, pela qual se objetiva a viabilização
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do exercício do direito de greve pela categoria ora representada, com

a determinação de que a União se abstivesse de proceder ao corte

de ponto dos servidores públicos integrantes do movimento grevista,

sem que antes lhes fosse oportunizada a compensação dos dias não

trabalhados. 

Em decisão interlocutória,  a  Ministra  Relatora

indeferiu  liminarmente  o  pedido  de  tutela  de  urgência,  sob  o

argumento  de  que  não  restaram  demonstrados  os  requisitos  do

fumus boni iuris e do periculum in mora.

Devidamente  citada,  a  União  apresentou

contestação, alegando, em sede preliminar, a ausência de interesse

de agir do autor e a inexistência de prevenção em relação à Petição

nº  10.958-DF.  No  mérito,  aduziu,  em  síntese,  a  legitimidade  dos

descontos dos dias não trabalhados pela Administração Pública, em

virtude  do  exercício  do  direito  de  greve;  a  ausência  de  direito

potestativo do servidor ao regime de compensação e a existência de

acordo de compensação ainda em vigor.

Alegando  advento  de  fato  novo,  o  autor

apresentou  novo  pedido  de  tutela  provisória.  Alegou  que  o  direito

invocado na inicial voltou a se confirmar  pois o Governo insistiu no

descumprimento  dos  acordos,  mais  recentemente  com  a

inconstitucional  edição  da  Medida  Provisória  805,  de  2017,  que

postergou unilateralmente os efeitos financeiros do Termo de Acordo

4/2016,  fruto  dos  movimentos  grevistas  da  categoria.  Igualmente,

alegou que  o perigo de dano foi renovado com a determinação da

Secretaria  de  Inspeção  do  Trabalho,  que  exige  dos  grevistas  a

inserção dos relatórios de inspeção não lançados no Sistema Federal
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de Inspeção do Trabalho (SFIT)  até o dia 31 de outubro de 2017,

mesmo diante da continuidade do movimento grevista que adotou tal

estratégia  de  reivindicação,  conforme  assegura  o  artigo  9º  da

Constituição  da  República,  na  parte  em  que  diz  competir  “aos

trabalhadores  decidir  sobre  a  oportunidade  de  exercê-lo”.  Aduziu

ainda  o requerente que não se justificaria a urgência imaginada pela

Administração, fixando unilateralmente o prazo máximo para o dia 31

de outubro de 2017, dado que, não fosse suficiente a continuidade da

greve deflagrada, conforme constata a própria mensagem, os AFTs

“fizeram  relatórios  físicos  destas  ações,  protocolizando-os  e/ou

entregando, mediante recibo, à Chefia Imediata”, não sendo apenas

registrados no SFIT os dados das respectivas atividades, logo, não

há  uma  necessidade  inadiável  que  fundamente  essa  imposição

porque  o  movimento  grevista  não  põe  “em  perigo  iminente  a

sobrevivência, a saúde ou a segurança da população”, nos termos do

parágrafo único do artigo 11 da Lei 7.783, de 1989. Assim, aduz, não

obstante tenha o autor chamado à Administração para negociar essa

imposição (anexo), invocando mero interesse financeiro secundário,

mediante o Ofício 326/2017/GAB/SIT/MTb, de 7 de outubro de 2017

(anexo), a Secretaria de Inspeção do Trabalho insistiu na quebra da

forma de reivindicação legitimamente  escolhida pela  categoria.  De

resto alegou o requerente que tal assunto tem ligação direta com o

risco no corte dos salários da categoria,  vez que o SFIT pode ser

traduzido como o controle de ponto para a categoria, dada a natureza

externa  das  atividades  da inspeção  do  trabalho  que  diferencia  os

Auditores Fiscais do Trabalho daqueles que diariamente comparecem

à sede do órgão e ali resumem suas tarefas.

O novo pedido foi denegado nestes termos:

“(...)  Todavia, a presente renovação do pedido

de  tutela  de  urgência,  deixa  de  trazer,
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novamente, qualquer documento que ateste a

intenção  infundada  de  a  Administração

promover  o  desconto  dos  dias  parados  ou o

lançamento de faltas injustificadas.

Isso  porque  os  documentos  trazidos  pelo

requerente,  dizem  respeito,  tão  somente,  ao

prazo dado para lançamentos, de modo virtual,

dos  documentos  que  haviam  sido

apresentados pelos auditores, por meio físico,

atestando a realização dos trabalhos,  a título

de compensação.

Além  disso,  eventual  discussão  sobre  a

necessidade do envio de tais documentos a fim

de  cumprimento,  ou  não,  do  pactuado,

envolveria necessária dilação probatória.

Desse  modo,  a  ausência  de  qualquer  prova

nesse sentido impede a verificação do  fumus

boni  iuris  e  do  periculum  in  mora,

indispensáveis à concessão da medida.

Assim, do exame perfunctório permitido, tenho

que  não restaram,  novamente,  demonstrados

os  requisitos  necessários  à  concessão  da

tutela  provisória  de urgência,  não  se

inviabilizando, todavia, sua futura reapreciação.

Ante o exposto, nos termos do art.  34,  XVIII,

c/c  art.  288,  §  2º,  do  RISTJ,  indefiro

liminarmente o pedido de tutela de urgência.”

Em  réplica  à  contestação,  ofertada  às  fls.

275/287, ressalta novamente o requerente que o movimento grevista

decorre  do  descumprimento,  pela  Administração,  dos  Termos  de
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Acordos firmados para encerrar a greve realizada entre 24 de agosto

de 2015 e 30 de março de 2016. 

Esclarece  o  requerente  que  a  greve teve fim

com a celebração dos acordos nº 1, 2 e 04/2016 (anexos à inicial)

que, no entanto, estão sendo injustificadamente descumpridos pela

demandada. Busca o recorrente prestação jurisdicional para que a ré

se  abstenha  de    suspender  o  pagamento  da  remuneração  desses  

servidores sem antes lhes oportunizar a compensação de todos os

serviços  represados  durante  e  em  razão  da  paralisação,  quando

ocorresse o seu encerramento, por isso caracterizado o interesse de

agir,  visto  que  a  Administração  insiste  no  descumprimento  dos

acordos.  

Vieram os  autos  com vista a este  Ministério

Público Federal, fls. 289.

É o relatório. 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DAS PRELIMINARES SUSCITADAS

PELO REQUERIDO

DO INTERESSE DE AGIR

Alega  a  União  que,  como  a  pretensão  do

sindicato  visa,  basicamente,  impedir  a  Administração  Pública  de
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efetuar  descontos  dos  dias  não trabalhados durante  o  período  de

greve e que no caso em apreço,  não existe qualquer   manifestação

concreta  do  poder  público  no  sentido  de  efetuar  os  referidos

descontos, principalmente levando-se em conta o Termo de Acordo

nº 02/2016 (fls.  121/123),  prevendo a compensação dos dias não

trabalhados,  sendo que seus efeitos persistiram até o mês de junho

de 2017, não havendo, portanto, interesse na propositura da ação.

Alega ainda a requerida  que, embora  referido

termo se refira à período de greve realizada em momento anterior,

seus efeitos persistem até o mês de junho de 2017, consoante dispõe

sua cláusula nona. 

Temos  que  o  interesse  de  agir  ainda  se

configure.  

Ora,  o prazo definido para  o cumprimento dos

acordos, junho de 2017 já restou ultrapassado, de forma que se pode

vislumbrar  justo receio no corte de ponto dos servidores e por isso

não há que se falar em carência no interesse de agir, não sendo caso

de  extinção  do  processo,  com  fulcro  no  artigo  485,  inciso  VI,  do

CPC/2015.

DA   LEGITIMIDADE DA PARTE  

São  legitimados  para  instauração  de  dissídio

coletivo de trabalho, os sindicatos que representam as categorias em
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conflito. Anote-se que a representação sindical exige a totalidade da

categoria,  não  comportando  a  representação  de  um  ou  outro

seguimento. 

O sindicato  proponente representa a categoria

em testilha é legitimado para a instauração de dissídio coletivo de

trabalho,   observada  a exigência da unicidade sindical (art.  8º,  II,

CF). 

De  outra  parte,  não  se  exige  da  entidade

sindical a autorização individual de cada sindicalizado, eis que está a

atuar como representante da categoria nos termos do artigo 513,  a,

da CLT.

O  que  se  exige,  sim,  é  a  deliberação  e

aprovação  da paralisação da Assembleia  dos  servidores.  No caso

concreto o pressuposto foi cumprido porquanto se pode verificar que,

na  Assembleia Geral  Nacional,  realizada  em  19/07/2016,  foi

deliberada e aprovada a nova paralisação da categoria (fls. 158/159,

e-STJ).

 Não  havendo  se  falar  em  impossibilidade

jurídica do pedido, temos que presentes todas as condições da ação.

DA   ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE

PREVENÇÃO
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Alega  a  União  que  não  haveria  se  falar  em

vinculação desta petição à petição de número 10.958/DF, vinculação

esta que culminou na distribuição da presente ação à nobre relatora,

por prevenção. 

Sem razão à União no referido ponto. 

Veja-se  que  o  presente  dissídio  tem  como

objeto  greve  deflagrada  por  descumprimento  de  acordos  firmados

para pôr termo à  outro movimento paredista,   realizado entre 24 de

agosto de 2015 e 30 de março de 2016 que foi levada à consideração

deste Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Petição nº 10.958,

pedido de declaração acerca da legalidade daquela paralisação. 

No presente dissídio, busca-se a obtenção de

declaração  de  legalidade  de  nova  greve,  alegando-se

descumprimento de acordo firmado para por fim àquele movimento. 

Veja-se que quando da autuação e distribuição

do  presente  dissídio,  ainda  não  havia  julgamento  nos  autos  da

Petição nº 10.958. 

Destarte,  resta  perfeitamente  configurada  a

vinculação entre as duas ações e consequente distribuição à Ministra

preventa para a causa,  nos termo do artigo 55, §1º, do Código de

Processo Civil.
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DO DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS

O Supremo Tribunal  Federal, especificamente

sobre o alcance normativo do artigo 37, VII da Constituição Federal,

passou a reconhecer que o direito de greve pode ser exercido por

servidores públicos, nos termos do que dispõe a Lei no 7.783/1989. 

Com efeito, no bojo dos autos dos  Mandados

de Injunção no 670, no 708 e no 712 julgados pelo STF,  decidiu-se

pela aplicabilidade, nos casos de paralisações de servidores públicos,

da Lei de Greve aos trabalhadores da iniciativa privada. Da ementa

do  acórdão  do  julgamento do  MI  nº 712  podem  ser  extraídos  os

seguintes  trechos  que  sintetizam  o  atual  entendimento  do  STF  a

respeito do tema:

EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. ART. 5º,

LXXI  DA  CONSTITUIÇÃO  DO  BRASIL.

CONCESSÃO  DE  EFETIVIDADE  À  NORMA

VEICULADA PELO  ARTIGO  37,  INCISO  VII,

DA  CONSTITUIÇÃO  DO  BRASIL.

LEGITIMIDADE  ATIVA  DE  ENTIDADE

SINDICAL.  GREVE  DOS  TRABALHADORES

EM GERAL [ART. 9º DA CONSTITUIÇÃO DO

BRASIL].  APLICAÇÃO  DA  LEI  FEDERAL

Nº 7.783/1989  À  GREVE  NO  SERVIÇO

PÚBLICO  ATÉ  QUE  SOBREVENHA  LEI

REGULAMENTADORA.  PARÂMETROS

CONCERNENTES  AO  EXERCÍCIO  DO

DIREITO  DE  GREVE  PELOS  SERVIDORES

PÚBLICOS  DEFINIDOS  POR  ESTA CORTE.

CONTINUIDADE  DO  SERVIÇO  PÚBLICO.

9



GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO. ALTERAÇÃO

DE ENTENDIMENTO ANTERIOR QUANTO À

SUBSTÂNCIA DO MANDADO DE INJUNÇÃO.

[…]  INCUMBE  AO  PODER  JUDICIÁRIO

PRODUZIR  A  NORMA  SUFICIENTE  PARA

TORNAR VIÁVEL O EXERCÍCIO DO DIREITO

DE  GREVE  DOS  SERVIDORES  PÚBLICOS,

CONSAGRADO  NO  ARTIGO  37,  VII,  DA

CONSTITUIÇÃO  DO  BRASIL.  […]  2.  A

Constituição  do  Brasil  reconhece

expressamente possam os servidores públicos

civis  exercer  o  direito  de  greve  –  artigo  37,

inciso VII. A Lei no 7.783/1989 dispõe sobre o

exercício do direito de greve dos trabalhadores

em  geral,  afirmado  pelo  artigo  9º da

Constituição do Brasil. Ato normativo de início

inaplicável aos servidores públicos civis. […] 5.

Diante de mora legislativa, cumpre ao Supremo

Tribunal  Federal  decidir  no  sentido  de  suprir

omissão  dessa  ordem.  Esta  Corte  não  se

presta,  quando  se  trate  da  apreciação  de

mandados  de  injunção,  a  emitir  decisões

desnutridas de eficácia.  6.  A greve,  poder  de

fato, é a arma mais eficaz de que dispõem os

trabalhadores visando à conquista de melhores

condições  de  vida.  Sua  autoaplicabilidade  é

inquestionável;  trata-se de direito fundamental

de caráter  instrumental.  […]  16.  Mandado de

injunção  julgado  procedente,  para  remover  o

obstáculo decorrente da omissão legislativa e,

supletivamente,  tornar  viável  o  exercício  do

direito  consagrado  no  artigo  37,  VII,  da

Constituição do Brasil. (MI 712, Relator(a): Min.
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Eros  Grau,  Tribunal  Pleno,  julgado  em

25/10/2007, DJe-206 Divulg 30-10-2008 Public

31-10-2008 Ement Vol-02339-03 PP-00384)

DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA

JULGAMENTO  DE  CONFLITOS  E  AÇÕES  JUDICIAIS  QUE

ENVOLVAM  A INTERPRETAÇÃO  DO  DIREITO  DE  GREVE  DOS

SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS 

Além de decidir sobre a legitimidade do direito

de greve dos agentes públicos, o STF, também, decidiu a respeito da

competência  para  o  julgamento  dos  dissídios  coletivos  em  que

servidores públicos sejam partes quando do julgamento do Mandado

de  Injunção  nº 670.  No  referido writ,  determinou-se  a  aplicação

analógica  da  Lei  no 7.701/1988,  que  cuida  da  competência  para

julgamento dos conflitos no âmbito das relações privadas, mantendo

equiparação entre instâncias respectivas. 

Além  disso,  determinou  o  STF   que  seja

aplicada,  para efeito  de determinação da competência,  a regra da

simetria em relação aos órgãos competentes na Justiça do Trabalho.

Destarte, se uma paralisação for deflagrada por

servidores públicos federais, e o seu âmbito territorial ficar adstrito a

uma única região da Justiça Federal, a competência originária para o

julgamento da sua legalidade será do respectivo Tribunal Regional

Federal. 
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De  resto,  se  os  servidores  grevistas  forem

estaduais ou municipais, a competência originária para o julgamento

do referido dissídio será do respectivo Tribunal de Justiça.

Se,  entretanto, a paralisação  for realizada por

servidores  federais  e  tiver  âmbito  que  ultrapasse  uma  região  da

Justiça  Federal,  ou  tiver  um  caráter  nacional,  será  julgada

originariamente por este Superior Tribunal de Justiça. 

Acerca da competência do Superior Tribunal de

Justiça para o julgamento de conflitos e ações judiciais que envolvam

a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis, vale

trazer à lume as  considerações da Ministra Maria Thereza de Assis

Moura, ao relatar a Reclamação n. 2.797/DF (DJe 3/6/2008):

“Saliento,  de  início,  que  o  excelso  Supremo

Tribunal Federal, tanto nos MIs (Mandados de

Injunção)  670/DF, 708/DF e 712/DF,  como na

STA  (Suspensão  de  Tutela  Antecipada)

207/RS,  estabeleceu  que  é  competência  do

Superior Tribunal de Justiça julgar os dissídios

referentes à greve do serviço público de âmbito

nacional, verbis:

"Assim, nas condições acima especificadas, se

a  paralisação  for  de  âmbito  nacional,  ou

abranger  mais  de  uma  região  da  Justiça

Federal,  ou  ainda,  abranger  mais  de  uma

unidade  da  federação,  entendo  que  a

competência para o dissídio de greve será do

Superior  Tribunal  de  Justiça  (por  aplicação

analógica  do  art.  2.º,  I,  "a",  da  Lei  n.º
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7.701/1988)".  (MI  708/DF,  Rel.  Min.  GILMAR

MENDES)

"Fica evidente, portanto, que este Tribunal, ao

determinar a aplicação da Lei n.º 7.783/1989,

não  desconsiderou  a  possibilidade  de  que,

diante do caso concreto e de acordo com as

suas peculiaridades, o juízo competente que é

o  STJ  e  não  o  TRF,  em  caso  de  greve  de

âmbito  nacional  possa  fixar  regime  de  greve

mais  severo,  em  razão  de  estarem  em  jogo

serviços  públicos  de  caráter  essencial".  (STA

207/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES)

Para  fundamentar  tal  decisão,  explicitou  a

Corte  Suprema "que  o  sistema constitucional

não repudia a ideia de competências implícitas

complementares, desde que necessárias para

colmatar lacunas constitucionais evidentes. Por

isso,  considero  viável  a  possibilidade  de

aplicação  das  regras  de  competência

insculpidas  na  Lei  n.º  7.701/88  para  garantir

uma prestação jurisdicional efetiva na área de

conflitos paredistas instaurados entre o Poder

Público  e  os  servidores  públicos  estatutários

(CF, arts. 5.º, XXXV, e 93, IX)".

Concluiu,  afirmando  que  seria  do  Superior

Tribunal  de  Justiça  a  competência  para

julgamento  de  dissídio  coletivo  de  greve,

porquanto,  "diante  dessa  conjuntura,  é

imprescindível que este Plenário densifique as

situações provisórias de competência

constitucional  para  a  apreciação  desses

dissídios  no  contexto  nacional,  regional,
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estadual  e  municipal"  (MI  670/ES,  Rel.  para

acórdão Min. Gilmar Mendes).

No  Superior  Tribunal  de  Justiça,  esta  nova

competência  estabelecida  pelo  Excelso

Pretório foi  debatida pela Corte Especial  que,

na  sessão  do  dia  07  de  maio  de  2008,

reconheceu  tal  competência  e  firmou

entendimento  de  que  cabe  à  Terceira  Seção

julgar  as  questões  referentes  a  dissídio  de

greve do serviço público.

Estabelecida a premissa competencial  para o

processo  e  julgamento  das  demandas

relacionadas  ao  movimento  grevista  de

iniciativa  de  servidores  públicos,  em  caráter

nacional,  constato  que  aludido  pressuposto

processual  abrange,  também,  as  medidas

correlatas  de  urgência,  nomeadamente  com

objetivos cautelares. É o que se depreende das

disposições contidas no art. 800 do CPC:

As medidas cautelares serão requeridas ao juiz

da  causa;  e,  quando  preparatórias,  ao  juiz

competente  para  conhecer  da ação  principal.

Ademais, necessário firmar o entendimento de

que  a  controvérsia  relatada  na  inicial  deverá

ser examinada para além de outras legislações

aplicáveis especificamente à categoria em tela,

à  luz  das  disposições  constantes  da  Lei  n.

7.783/1989,  conforme  posicionamento

reiterado  do  excelso  Pretório,  a  exemplo  do

julgamento proferido no Mandado de Injunção

n. 670/ES (Dje 31/10/2008).

Cinge-se a controvérsia em saber se há abuso

por  parte  do  Poder  Público,  na  qualidade de
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ente empregador, ao estabelecer, de antemão,

antes  mesmo  da  deflagração  do  movimento

paredista pela categoria requerente, o corte de

ponto  daqueles  que  vierem  a  integrar  o

movimento  e  a  imposição  de  penalidades

administrativas.

Sabe-se  que  o  STF,  tratando  a  questão  de

forma conceitual, já reconheceu a greve como

um direito fundamental, estabelecendo que aos

trabalhadores  "compete  decidir  sobre  a

oportunidade  de  exercê-lo  e  sobre  os

interesses que devam por meio dela defender".

Em  tal  decisão,  fixou-se,  também,  o

pressuposto  de  que  mesmo  a  lei  não  pode

restringir  a  greve,  cabendo  à  lei,  isto  sim,

protegê-la,  tendo  consignado,  de  forma

cristalina,  que  estão  "constitucionalmente

admissíveis  todos  os  tipos  de  greve:  greves

reivindicatórias,  greves  de  solidariedade,

greves políticas, greves de protesto" (Mandado

de  Injunção  712,  Min.  Relator  Eros  Roberto

Grau).

De outro lado,  é certo que a greve pode ser

conceituada como a cessação das atividades

laborais, por tempo indeterminado, manifestada

a  partir  da  vontade  coletiva  da  categoria,  na

defesa de um direito ou interesse comum (STJ,

MS  17.405/DF,  Rel.  Ministro  Felix  Fischer,

Corte  Especial,  DJe  9/5/2012).  Como

mencionado,  a  Corte  Suprema  firmou

entendimento pela eficácia imediata do direito

de greve dos servidores públicos, que deve ser

exercido  mediante  a  aplicação  da  Lei
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7.783/1989,  observadas  as  devidas

proporções,  e,  no  que  não  for  com  ela

incompatível, até a edição de lei específica para

regulamentar  a  questão  sobre  o  exercício  do

direito de greve, deve ela ser aplicada, no que

couber,  também aos servidores  públicos  civis

(STF, MI 708/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes,

Tribunal  Pleno,  DJe  31/10/2008).Dúvida  não

há,  portanto,  sobre  a  legitimidade  e  a

possibilidade  de  deflagração  de  movimento

paredista  por  servidores  públicos,  quando  já

envidados todos os esforços necessários para

a tentativa de negociação com a administração,

ou  mesmo  o  descumprimento  de  acordos  e

tratativas  anteriores,  de  forma  a  frustrar  a

expectativa legítima da categoria laboral.

No  caso  em  testilha,  inexistem  evidências  a

afastar  a  presunção  de  legalidade  do

movimento  paredista,  fundado  na

inobservância  por  parte  da  União  do  acordo

firmado através do Instrumento  n.  13/2015(e-

STJ, fls. 55/56).

Tem-se  notícia,  ademais,  na  espécie,  de

tentativa  de  negociação,  frustrada  após

realizadas  várias  reuniões,  considerando-se,

ainda,  a  notificação  ao  empregador  com

antecedência mínima de quarenta e oito horas

da  paralisação,  bem  como  o  respeito  à

manutenção  dos  serviços  considerados

essenciais,  como se  esclarece  às  e-STJ,  fls.

72/83.

Quanto  às  atitudes  negociais,  denota-se  que

vários  são  os  expedientes  encaminhados  às
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autoridades  no  sentido  de  tentar  resolver  a

situação na via administrativa, de acordo com

as e-STJ, fls. 91/108.”

Não  há  dúvidas  portanto  acerca  da

competência  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça  para  análise  e

julgamento do pedido. 

 

DA REPERCUSSÃO  GERAL  NA CONTROVÉRSIA RELATIVA À

CONSTITUCIONALIDADE  DO  DESCONTO  NOS  VENCIMENTOS

DOS SERVIDORES PÚBLICOS  EM DECORRÊNCIA DE DIAS NÃO

TRABALHADOS E DA COMPENSAÇÃO DOS DIAS PARADOS 

O Plenário  do  STF,  no  AI  853.275/RJ,

reautuado como RE 693.456/RJ, reconheceu a repercussão geral da

controvérsia  relativa  à  constitucionalidade  do  desconto  nos

vencimentos  dos  servidores  públicos  em  decorrência  de  dias  não

trabalhados  por  adesão  a  movimento  grevista,  nos  termos  da

seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDORES

PÚBLICOS E DIREITO DE GREVE. ANÁLISE DA

LEGALIDADE  DO  ATO  QUE  DETERMINOU  O

DESCONTO DOS DIAS PARADOS, EM RAZÃO DA

ADESÃO A MOVIMENTO GREVISTA. DISCUSSÃO

ACERCA DO ALCANCE DA NORMA DO ARTIGO

37,  INCISO  VII,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.

MATÉRIA  PASSÍVEL  DE  REPETIÇÃO  EM
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INÚMEROS  PROCESSOS,  A  REPERCUTIR  NA

ESFERA  DE  INTERESSE  DE  MILHARES  DE

PESSOAS.  PRESENÇA  DE  REPERCUSSÃO

GERAL1. 

Em 02 de setembro de 2015, o Plenário do Pretório

Excelso  deu  início  ao  julgamento  do  recurso

extraordinário,  ocasião em que o Ministro Relator,

Dias  Toffoli,  proferiu  voto  dando  provimento  ao

recurso,  para  assentar  que:  a)  a  deflagração  de

greve  por  servidor  público  civil  corresponde  à

suspensão do trabalho e,  ainda que a  greve não

seja abusiva, como regra geral, a remuneração dos

dias  de  paralisação  não  deve  ser  paga; e  b)  o

desconto somente não se realizará se a greve tiver

sido  provocada  por  atraso  no  pagamento  aos

servidores  públicos  civis  ou  se  houver  outras

circunstâncias  excepcionais  que  justifiquem  o

afastamento da premissa da suspensão da relação

funcional ou de trabalho, como aquelas em que o

ente  da  Administração  ou  o  empregador  tenha

contribuído,  mediante  conduta  recriminável,  para

que  a  greve  ocorra  ou  em  que  haja  negociação

sobre a compensação dos dias parados ou mesmo

o  parcelamento  dos  descontos.  Acrescentou  que,

enquanto  não  há  o  advento  de  lei  de  regência

nacional sobre o tema, o instrumento da negociação

seria o melhor caminho para solucionar conflitos em

cada caso.2 

Ocorre  que  não  cabe,  no  caso  dos  servidores

públicos,  se  falar  em  contrato  de  trabalho  e  sua

suspensão.

1 AI 853275 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27/4/2012.
2 Informativo/STF nº 797 - 31 de agosto a 4 de setembro de 2015.
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 Servidor público é a pessoa legalmente investida

em  cargo  público,  sendo  regido  pela  Lei  nº

8.112/90, que nada dispõe a respeito de “suspensão

do cargo público”, assim, não aplicável tal analogia. 

A Lei  nº  8.112/90 dispõe que o servidor perderá a

remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem

motivo justificado (art. 44, I). Não há que se falar em

ausência  de  motivo  no  caso  de  greve.  Não

existindo  dispositivo  legal  que  autorize  a

retenção ou o não pagamento dos vencimentos

dos  servidores  públicos,  não  pode  ser

determinado  o  desconto  dos  dias  de

paralisação.

Nesse sentido, na sequência do  julgamento do RE

nº  693.456/RJ,  o  Ministro  Edson  Fachin

acompanhou  o  relator  quanto  ao  conhecimento

parcial  do  recurso,  mas,  na  parte  conhecida,  em

divergência, negou-lhe provimento. 

Conforme  o  Informativo/STF  nº  797  –  de  31  de

agosto a 4 de setembro de 2015, o Ministro Edson

Fachin:

(…)  Considerou  que  a  greve  dos  servidores

públicos  seria  direito  fundamental,  ligado  ao

Estado  Democrático  de  Direito. Nesse  sentido,

deveria  existir  separação  entre  política  e

Administração  como  condição  de  efetividade  dos

princípios constitucionais da Administração Pública.

Deveria  haver  um  aparelho  burocrático  com

capacidade  de  decidir  por  mecanismos  próprios,

alheios a fatores externos de pressão. A respeito, a

jurisprudência  da  Corte  seria  pacífica  acerca  da

possibilidade  da  realização  de  greve  no  setor
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público, apesar da mora legislativa na matéria (MI

670/ES, DJe de 30.10.2008, e MI 780/DF, DJe de

18.8.2015).  Como  a  greve  seria  o  principal

instrumento  de  reivindicações  civilizatórias  da

classe  funcional  pública  diante  do  Estado,  a

suspensão do pagamento da remuneração dos

servidores  tocaria  a  essencialidade  do  direito

em debate.  A adesão de servidor a movimento

grevista  não  poderia  representar  uma  opção

economicamente intolerável ao próprio servidor

e  ao  respectivo  núcleo  familiar.  Ademais,

consoante  os  citados  precedentes,  dever-se-ia

aplicar,  no que coubesse,  a legislação incidente à

classe  trabalhadora  privada,  uma  vez  ainda

inexistente  regulamentação  específica  no  tocante

ao setor público.  Contudo, não seria simétrica a

lógica  da  greve  nas  relações  trabalhistas

privadas  com  o  ambiente  do  serviço  público.

Seria  necessário  evitar  transposições  que não

atendessem  a  essa  diferenciação.  No  âmbito

privado,  a  greve  implicaria  prejuízo  ao

empregador  e  ao  trabalhador.  Imposto  esse

ônus a ambas as  partes, seria natural a busca

por  uma solução  célere  ao  impasse.  Isso  não

ocorreria  no  serviço  público,  entretanto.  Por

vezes, a opção do administrador seria postergar

ao  máximo  o  início  das  negociações. Assim,

permitir  o  desconto  imediato  na  remuneração

dos servidores significaria que os prejuízos do

movimento  paredista  seriam  suportados  por

apenas  uma  das  partes  em  litígio. Portanto,  a

interpretação  da  legislação  aplicável  (Lei

7.783/1989)  conforme  à  Constituição  significaria
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que as relações obrigacionais entre agente público

e  Administração  deveriam  ser  regidas  e

sindicalizadas  por  decisão  judicial,  dada  a

impossibilidade  de  acordo,  convenção  ou  laudo

arbitral.  Isso  não  significaria  falta  de

consequências  aos  grevistas,  que  deveriam

compensar as horas não trabalhadas ao fim da

greve. Dessa forma, a suspensão do pagamento

de servidores grevistas exigiria ordem judicial,

que reconhecesse a ilegalidade ou abusividade

da  greve  em  concreto. Do  mesmo  modo,  a

decisão  judicial  deveria  fixar  condições  para  o

exercício  desse  direito,  nos  termos  da  lei

mencionada, e com o  menor prejuízo possível aos

beneficiários do serviço público afetado. 

(RE 693456/RJ, rel. Min. Dias Toffoli, 2.9.2015. 

Restou então fixada a tese:

 O  Tribunal,  apreciando  o  tema  531  da

repercussão  geral,  por  unanimidade,

conheceu  em  parte  do  recurso,  e,  por

maioria,  na  parte  conhecida,  deu-lhe

provimento,  vencidos  os  Ministros  Edson

Fachin,  Rosa  Weber,  Marco  Aurélio  e

Ricardo  Lewandowski,  que  lhe  negavam

provimento.  Em  seguida,  o  Tribunal,  por

maioria, fixou tese nos seguintes termos: "A

administração  pública  deve  proceder  ao

desconto  dos  dias  de  paralisação

decorrentes do exercício do direito de greve
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pelos  servidores  públicos,  em  virtude  da

suspensão  do  vínculo  funcional  que  dela

decorre, permitida a compensação em caso

de  acordo.  O  desconto  será,  contudo,

incabível se ficar demonstrado que a greve

foi  provocada por conduta ilícita do Poder

Público.” 

No STJ,  o entendimento  majoritário  também é

no  sentido da  legalidade  do  desconto  dos  dias  parados  na

remuneração em decorrência da greve de servidores públicos. 

Nesse sentido, temos, entre outros:

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO

RECURSO ESPECIAL. GREVE. REMUNERAÇÃO.

DESCONTOS.  POSSIBILIDADE.  AGRAVO

REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.  De  acordo  com  a  jurisprudência  mais  recente

desta  Corte  Superior  de  Justiça,  é  possível  o

desconto remuneratório dos dias de paralisação de

servidores  que  aderiram  à  greve,  mesmo  que

reconhecida a legalidade do movimento paredista,

salvo  quando há acordo prevendo a possibilidade

de compensação, hipótese que não se faz presente

nos autos.

2. Agravo regimental desprovido3.

(sublinhados nossos)

3 AgRg  no  REsp  1266583  /  RS,  Rel.  Min.  Olindo  Menezes  (Desembargador
convocado do TRF 1ª Região), DJe 24/11/2015.
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Contudo, com entendimento divergente, o STJ,

no julgamento da Petição nº 10.5324, assim decidiu:

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE  DISSÍDIO  DE

GREVE  COMBINADA  COM  COMINATÓRIA  DE

OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E  NÃO  FAZER.

DEFLAGRAÇÃO DE MOVIMENTO GREVISTA DOS

SERVIDORES  DA  FUNARTE  E  DA  FBN.

LEGITIMIDADE  ATIVA  DA  UNIÃO.

REPRESENTAÇÃO  DAS  FUNDAÇÕES  PELA

PROCURADORIA-GERAL  FEDERAL.  LEI

10.480/2002.  RECONHECIMENTO  DO  DIREITO

DE GREVE AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS.

COMPETÊNCIA  DO  STJ  PARA  O

PROCESSAMENTO  E  JULGAMENTO  DAS

CAUSAS  QUE  ENVOLVAM  O  EXERCÍCIO  DO

DIREITO  DE  GREVE  PELOS  SERVIDORES

PÚBLICOS CIVIS QUANDO A PARALISAÇÃO FOR

DE ÂMBITO NACIONAL OU ABRANGER MAIS DE

UMA  UNIDADE  DA  FEDERAÇÃO.  APLICAÇÃO

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À  GREVE DOS

TRABALHADORES CELETISTAS PREVISTAS NA

LEI  7.783/89  ENQUANTO  A  GREVE  DOS

SERVIDORES  NÃO  FOR  DEVIDAMENTE

REGULAMENTADA POR  LEI  ESPECÍFICA,  NOS

TERMOS DO ART. 37 DA CF. GREVE LEGÍTIMA:

ATENDIMENTO  DOS  REQUISITOS  FORMAIS

PARA  A  DEFLAGRAÇÃO.  PROIBIÇÃO  DE

DESCONTOS  DOS  DIAS  PARADOS.  PEDIDO

JULGADO IMPROCEDENTE.

1.  A  União  possui  legitimidade  para  discutir

judicialmente  a  greve  de  Servidores  Públicos

4 Pet 10532/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 15/2/2016.
23



Federais  uma  vez  que,  embora  as  Fundações

detenham  autonomia  jurídica  e  financeira,  fazem

parte da Administração Indireta Federal.

2.  A  defesa  judicial  das  Fundações  pela

Procuradoria  Geral  federal,  estabelecida  pela  Lei

10.480/2002,  não  ofende  a  reserva  de  Lei

Complementar prevista no art. 131 da CF.

3. O STF, no julgamento do Mandado de Injunção

708/DF  (Rel.  Min.  GILMAR  MENDES,  DJe

31.10.2008),  reconheceu  a  existência  de  omissão

constitucional  e o direito  de greve aos Servidores

Públicos Civis,  sendo da competência do Superior

Tribunal  de  Justiça,  até  a  devida  disciplina

normativa,  decidir  as  ações  ajuizadas  visando  ao

exercício  do  direito  de  greve  pelos  Servidores

Públicos Civis quando a paralisação for de âmbito

nacional  ou  abranger  mais  de  uma  unidade  da

federação,  devendo  ser  aplicadas  as  disposições

relativas  à  greve  dos  Trabalhadores  Celetistas

previstas  na  Lei  7.783/89  enquanto  a  greve  dos

Servidores não for devidamente regulamentada por

lei específica, nos termos do art. 37 da CF.

4. O direito de greve previsto na Lei 7.783/89 exige:

(a) a comprovação de estar frustrada a negociação

ou  verificada  a  impossibilidade  de  recursos  via

arbitral;  (b)  a  notificação  da  paralisação  com

antecedência mínima de 48 horas ou de 72 horas

no caso de atividades essenciais;  (c)  a realização

de  assembleia  geral  com  regular  convocação  e

quorum,  para  a  definição  das  reivindicações  da

categoria e a deliberação sobre a deflagração do

movimento  grevista;  e  (d)  a  manutenção  dos

serviços essenciais; e (e) cessação da paralisação
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após  a  celebração  de  acordo,  convenção  ou

decisão da Justiça do Trabalho.

5.  In  casu,  foram atendidos  os  requisitos  formais

para a deflagração da greve: o Ministério da Cultura

foi  notificado  da  paralisação  com  48  horas  de

antecedência  e,  pela  leitura  dos  documentos

constantes dos autos,  percebe-se que os acordos

realizados  com  as  entidades  de  classe  foram

descumpridos  e  as  tentativas  de  negociação

frustradas.

6.  Não  tendo  sido  demonstrada  a  ocorrência  de

dano ao Erário decorrentes da greve, não procede o

pedido de indenização.

7. Sendo  legítima  a  greve,  inadmissível  o

desconto  dos  dias  parados,  sob  pena  de  se

tornar  letra  morta  este  direito,  garantido

constitucionalmente.

8. Pedido julgado improcedente.

Assim, de acordo com o que restou julgado no

precedente  citado o  desconto  dos  dias  não trabalhados  só  será

incabível se  ficar  demonstrado  que  a  greve  decorreu  de  conduta

ilícita do Poder Público.

Em  outros  termos:  apenas  será  possível  o

desconto  dos  dias  parados   em caso  de  ilegalidade  da  greve  ou

abuso  do  movimento  paredista.  É  o  que  se  observa  do  seguinte

precedente, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia:
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RECLAMAÇÃO.  CONSTITUCIONAL  E

ADMINISTRATIVO.  DETERMINAÇÃO  DE

PAGAMENTO DOS DIAS PARALISADOS EM

MOVIMENTO GREVISTA. ART. 7º  DA LEI  N.

7.783/1989.  ALEGADO  DESCUMPRIMENTO

DA  SÚMULA  VINCULANTE  N.  10  DO

SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL:

INOCORRÊNCIA.  RECLAMAÇÃO  JULGADA

IMPROCEDENTE.  [...]  MEDIDA  CAUTELAR

INOMINADA.  RESTITUIÇÃO  DOS

DESCONTOS  DE  DIAS  TRABALHADOS  EM

RAZÃO DE GREVE. É pacífico o entendimento

de  que  se  cuida  de  verba  alimentar  o

vencimento  do  servidor,  tanto  quanto  que  o

direito  de  greve  não  pode  deixar  de  ser

titularizado também pelos servidores públicos,

não havendo como pretender a legitimidade do

corte  dos  vencimentos  sem  que  se  fale  em

retaliação, punição, represália ou modo direto

de reduzir a um nada o legítimo direito de greve

consagrado na Constituição da República.

Reconhecida,  na  ação  principal,  a  não

abusividade do movimento paredista, defeso é

o  desconto  dos  dias  paralisados.  [...]  II  -

Havendo  mostras  de  que  o  movimento

paredista  derivou  da  inércia  contumaz  da

alcaide do Município de Valparaíso de Goiás,

que  negava  à  composição  dos  interesses  e

direitos, de naturezas econômico-jurídicos, dos

professores  da  rede  pública  municipal,  como

modo de alienação à força de trabalho, sendo

dela a atitude reprovável, não se pode declarar

abusiva  greve  que  se  arrima  justamente  na
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busca  desses  direitos  negados  e  interesses

desatendidos; movimento esse que se mostrou

único  meio  de  impulsionar  a  devida  garantia

constitucional. III - Apesar do art. 7º da Lei n.

7.783/89  dispor  que  a  participação em greve

suspende o contrato de trabalho, assentando a

ausência de segurança quanto ao desconto ou

não dos dias parados, certo é que, no caso em

comento,  o  dissídio  levantado  em  sede

coletiva, cuja abusividade não se reconheceu,

descabe o desconto dos dias não trabalhados

[...].

(STF - Rcl: 11.536/GO, Rel. Ministra CÁRMEN

LÚCIA,  Data de Julgamento:  13/3/2014,  Data

de  Publicação:  DJe-054  DIVULG  18/3/2014

PUBLIC 19/3/2014)

Nessa linha,  em hipótese semelhante, decidiu

também esta Corte de Justiça. Confira-se:

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE  DISSÍDIO  DE

GREVE  COMBINADA  COM  COMINATÓRIA

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER.

DEFLAGRAÇÃO DE MOVIMENTO GREVISTA

DOS SERVIDORES DA FUNARTE E DA FBN.

LEGITIMIDADE  ATIVA  DA  UNIÃO.

REPRESENTAÇÃO DAS FUNDAÇÕES PELA

PROCURADORIA-GERAL  FEDERAL.  LEI

10.480/2002.  RECONHECIMENTO  DO

DIREITO  DE  GREVE  AOS  SERVIDORES

PÚBLICOS  CIVIS.  COMPETÊNCIA  DO  STJ

PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO

DAS  CAUSAS  QUE  ENVOLVAM  O
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EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE PELOS

SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS QUANDO A

PARALISAÇÃO FOR DE ÂMBITO NACIONAL

OU ABRANGER MAIS DE UMA UNIDADE DA

FEDERAÇÃO.  APLICAÇÃO  DAS

DISPOSIÇÕES  RELATIVAS  À  GREVE  DOS

TRABALHADORES CELETISTAS PREVISTAS

NA LEI 7.783/89 ENQUANTO A GREVE DOS

SERVIDORES  NÃO  FOR  DEVIDAMENTE

REGULAMENTADA  POR  LEI  ESPECÍFICA,

NOS TERMOS DO ART.  37  DA CF.  GREVE

LEGÍTIMA: ATENDIMENTO DOS REQUISITOS

FORMAIS  PARA  A  DEFLAGRAÇÃO.

PROIBIÇÃO  DE  DESCONTOS  DOS  DIAS

PARADOS.  PEDIDO  JULGADO

IMPROCEDENTE.

1.  A  União  possui  legitimidade  para  discutir

judicialmente  a  greve  de  Servidores  Públicos

Federais uma vez que, embora as Fundações

detenham  autonomia  jurídica  e  financeira,

fazem parte da Administração Indireta Federal.

2.  A  defesa  judicial  das  Fundações  pela

Procuradoria  Geral  federal,  estabelecida  pela

Lei 10.480/2002, não ofende a reserva de Lei

Complementar prevista no art. 131 da CF.

3.  O  STF,  no  julgamento  do  Mandado  de

Injunção 708/DF (Rel. Min. GILMAR MENDES,

DJe 31.10.2008),  reconheceu a existência  de

omissão constitucional e o direito de greve aos

Servidores  Públicos  Civis,  sendo  da

competência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,

até  a  devida  disciplina  normativa,  decidir  as

ações ajuizadas visando ao exercício do direito
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de  greve  pelos  Servidores  Públicos  Civis

quando a paralisação for de âmbito nacional ou

abranger mais de uma unidade da federação,

devendo ser aplicadas as disposições relativas

à greve dos Trabalhadores Celetistas previstas

na  Lei  7.783/89  enquanto  a  greve  dos

Servidores não for devidamente regulamentada

por lei específica, nos termos do art. 37 da CF.

4. O direito de greve previsto na Lei 7.783/89

exige: (a) a comprovação de estar frustrada a

negociação ou verificada a impossibilidade de

recursos  via  arbitral;  (b)  a  notificação  da

paralisação  com  antecedência  mínima  de  48

horas  ou de 72 horas  no caso de atividades

essenciais;  (c)  a  realização  de  assembleia

geral com regular convocação e quorum, para

a definição das reivindicações da categoria e a

deliberação sobre a deflagração do movimento

grevista;  e  (d)  a  manutenção  dos  serviços

essenciais; e (e) cessação da paralisação após

a celebração de acordo, convenção ou decisão

da Justiça do Trabalho.

5.  In  casu,  foram  atendidos  os  requisitos

formais  para  a  deflagração  da  greve:  o

Ministério  da  Cultura  foi  notificado  da

paralisação com 48 horas de antecedência e,

pela  leitura  dos  documentos  constantes  dos

autos,  percebe-se  que  os  acordos  realizados

com  as  entidades  de  classe  foram

descumpridos  e  as  tentativas  de  negociação

frustradas.
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6. Não tendo sido demonstrada a ocorrência de

dano  ao  Erário  decorrentes  da  greve,  não

procede o pedido de indenização.

7.  Sendo  legítima  a  greve,  inadmissível  o

desconto  dos  dias  parados,  sob  pena  de  se

tornar  letra  morta  este  direito,  garantido

constitucionalmente.

8. Pedido julgado improcedente.

(Pet  10.532/DF,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO

NUNES  MAIA  FILHO,  PRIMEIRA  SEÇÃO,

julgado em 9/9/2015, DJe 15/2/2016)

DOS PEDIDOS

Importa  tecer  algumas  considerações  sobre

pedidos insertos na inicial relacionados à condenação da requerida à

devolução  em  folha  suplementar  de  valores  eventualmente

descontados  dos servidores,  relativamente  à  paralisação  anterior,

bem  assim  aquele  relativo  à  condenação  da  reclamada  ao

pagamento de honorários advocatícios.

Com efeito, os  pedidos são incabíveis:

Quanto ao pedido de condenação de devolução

em  folha  suplementar  de  valores  eventualmente  descontados  de

servidores, acrescidos de juros e correção monetária, verifica-se de

plano que o mesmo não tem cabimento no âmbito do dissídio coletivo
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porque importa na análise de desconto e de compensação dos dias

parados  relativos  a  servidores  específicos,  individualmente.,  tudo

dependendo de provas a serem produzidas.

Veja-se  que  neste  ponto,  o  pedido  assume

característica  de  pleito  individual,  eis  que  cada  servidor  acordou

diferentemente,  a  maioria  com  a  própria  chefia,  os  termos  da

compensação de dias parados. 

Destarte,  a  pretendida  devolução  de  valores

eventualmente descontados deveria se dar no âmbito da respectiva

ação individual,  no âmbito da qual o magistrado de primeiro grau,

autorizado a analisar fatos e provas, decidirá para cada autor, o que

for de direito. 

Especificamente  quanto  ao  pedido  de

condenação da demandada  ao pagamento  integral  de  honorários

advocatícios, melhor sorte não assiste ao requerente.

Ora,  a  condenação  ao  pagamento  de

honorários  advocatícios,  ao  nosso  ver,  apenas  têm incidência  nas

hipóteses  de  assistência  judiciária  prestada  pelo  sindicato  em

dissídios de natureza individual. 

Quando, porém, o sindicato  profissional ajuíza

dissídio coletivo, não atuando na qualidade de assistente judiciário

(leis nº 1.060/50 e 5.584/70), mas efetivamente como representante
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da categoria nos termos do artigo 513, a,  da CLT, neste caso dotado

de  legitimação  ordinária  para  defesa  de  interesses  gerais  deste

grupo, resta configurada hipótese  de descabimento de condenação

ao pagamento de honorários advocatícios. 

DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA DEFLAGRAÇÃO

DO MOVIMENTO GREVISTA

Da  análise  dos  autos  podemos  constatar  o

atendimento aos pressupostos de legalidade da greve:

1.  DA  COMPROVAÇÃO  DE  ESTAR

FRUSTRADA A NEGOCIAÇÃO

A comprovação  de  que  na  hipótese  restou

frustrada a negociação com a parte requerida está feita nos autos às

fls. 158 e-STJ, em assim na ata de fls. 161.

2. DA NOTIFICAÇÃO DA PARALISAÇÃO

A notificação da paralisação com antecedência

mínima de 48 horas ou de 72 horas no caso de atividades essenciais

foi feita, como se pode conferir à fl. 160 dos presentes autos.

3. DA ASSEMBLEIA E SUAS DELIBERAÇÕES
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Houve  também  a  realização  de  assembleia

geral  com  regular  convocação  e  quorum,  para  a  definição  das

reivindicações da categoria e a deliberação sobre a deflagração do

movimento  grevista  como  se  pode  ver  às  fls.  161/162,  com  a

definição  das  reivindicações  da  categoria,  a  deliberação  sobre  a

deflagração do movimento.

Na  ata  respectiva,  também  se  observa  que

restou decidido que os serviços essenciais seriam mantidos. 

Os itens da pauta apreciados  restaram assim

decididos:

l  -  Retomada  da  paralisação  a  partir  do  dia

02/08/2016; 

II  –  Manutenção  apenas  de  atividades

essenciais  (denúncias  sobre  não  pagamento

e/ou  atraso  de  salários  e  relacionados  às

situações de risco grave e iminente), a partir de

02/08/2016; 

III  -  Autorização  para  ajuizamento  de  ações

necessárias  para  a  defesa  dos  direitos  e

interesses dos AFT. Brasília-DF, 15 de julho de

2016." 

Os  itens  da  pauta  foram  apreciados  e

deliberados  na  seguinte  forma:  Item  l  -

Aprovado  com  83,36%  dos  votos,  conforme

apuração:  Sim  (601),  Não(57);  Item  III  -

Aprovado  com  94,59%  dos  votos,  conforme

apuração: Sim (682), Não (10), Abstenção (29);
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Ao todo,  721 filiados participaram da AGN. A

foram de  execução  da  paralisação  e  demais

orientações aos Auditores-Fiscais  do Trabalho

serão  definidas  pelo  Comando  Nacional  de

Mobilização.”

4.  DA  INEXISTÊNCIA  DE  SERVIÇOS

ESSENCIAIS

Como a atividade desenvolvida pelos grevistas

não está incluída entre aquelas previstas no artigo 10 da lei 7.783/89

como atividade essencial, não haveria, de toda sorte, obrigatoriedade

de estabelecimento de um mínimo de servidores trabalhando, para

garantir-se o serviço.

Com  se  pode  ver,  foram  atendidos,  os

requisitos formais para a deflagração da greve.

DA INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO NO MOVIMENTO

GREVISTA

Explica  o  autor,  na  inicial,  que  a  categoria

deflagrou movimento grevista que durou de 24 de agosto de 2015 a

30  de  março  de  2016.  Para  pôr  termo  à  greve,  foram  firmados

acordos (anexos à inicial).
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Ocorre  que,  conforme  se  alega  na  inicial,

houve,  por  parte  da  requerida,  descumprimento  dos  acordos  na

oportunidade firmados.

Traz  à  baila  o  requerente,  como  prova  do

descumprimento dos acordos: 

a)Nota  Informativa  nº

014/2016/CGFIT/DEFIT/SIT; 

b)  Memorando-Circular  nº

13/2015/CGRH/SPOA/SE/MTE,  de  24  de

agosto  de  2015,  da  Coordenadoria  Geral  de

Recursos Humanos do MTPS e 

c)  Nota  Informativa  Nº

575/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP,  de

2012,  da  Secretaria  de  Gestão  Pública  do

Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e

Gestão.

Em contestação, a União longe de expugnar os

termos da inicial, limita-se a expor considerações sobre o direito de

greve e a possibilidade de corte no ponto de servidores grevistas. 

Não se olvida aqui que a Fazenda Pública não

se sujeita ao ônus da impugnação específica dos fatos declinados na

peça atrial. 
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Entretanto,  na  hipótese  concreta,  em  sua

fundamentação,  a  requerida  não  procedeu  sequer  à  impugnação

genérica  dos  fatos  constitutivos  do  direito  alegados  na  inicial,

limitando-se a trazer considerações sobre a matéria de fundo a ser

debatida.  Não  negou  que  os  acordos  firmados  estivessem  sendo

descumpridos.  Não  trouxe  à  lume,  repita-se,  qualquer  fato

modificativo daquele direito alegado. 

De todo o exposto,  não se pode verificar ação

do movimento grevista conducente à caracterização de ilegalidade ou

abuso. 

Ante  todo  o  exposto,  não  se  vislumbrando

qualquer  ilegalidade  ou  abuso no  movimento  grevista,  opina  o

Ministério Público Federal pela procedência  parcial  do pedido, para

que  se  dê  a  declaração  formal  da  legalidade  da  paralisação,

determinando-se à ré que se abstenha de promover todo e qualquer

ato que possa acarretar prejuízo administrativo, funcional e financeiro

aos  servidores,  mediante  regular  compensação  dos  dias  de

paralisação, sob pena de reposição ao erário dos vencimentos pagos.

Brasília, 1º de junho de 2018

     Wagner Natal Batista

       Subprocurador-Geral da República

cra 
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