
 

 

Superior Tribunal de Justiça

PETIÇÃO Nº 12.195 - DF (2018/0090436-8)
  

RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES
REQUERENTE : SINDICATO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
ADVOGADOS : EURY PEREIRA LUNA FILHO  - DF000989A
   EXPEDITO BARBOSA JÚNIOR  - DF015799 
   DIVALDO PEDRO MARINS ROCHA  - DF023108 
REQUERIDO : UNIÃO 

DECISÃO

Vistos, etc. 
Trata-se de petição de dissídio coletivo ajuizada pelo Sindicato dos Servidores 

Administrativos do Ministério da Fazenda, com pedido de antecipação de tutela de 
urgência, pela qual se objetiva a viabilização do exercício do direito de greve pela 
categoria ora representada, com a determinação de que a União se abstenha de 
proceder ao corte de ponto dos servidores públicos integrantes do PECFAZ e 
SINDFAZENDA. 

Narra o requerente que, na data de 22 de outubro de 2015, representando os 
interesses da categoria à qual se encontra vinculado, firmou com a União o Termo 
de Acordo n. 13/2015, em que, dentre outros, se decidiu:

01 – Reestruturação financeira da categoria nos termos acordados 
previamente;
02 – Incorporação da GDAFAZ nos proventos de aposentadoria dos 
servidores;
03 – Revisão de auxílio-saúde, alimentação e pré-escolar;
04 – Constituição de um comitê provisório, composto de representantes da 
Secretaria de Relações de Trabalho – SRT, Secretaria de Gestão Pública – 
SEGEP, integrantes do SINDFAZENDA e CONDSEF, com o objetivo de 
elaborar estudos sobre o plano especial de cargos do Ministério da Fazenda, 
incluindo aí os temas reestruturação, aglutinação de cargos e reestruturação 
remuneratória, dentre outros;
05 – Retorno ao diálogo em março de 2017 na mesa nacional de negociação 
permanente (MNNP), para discussão e definições dos temas tratados no 
âmbito do comitê provisório e outros temas que poderão ser incluídos no 
Projeto de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) e no Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (PLOA) de 2018;
06 – Supressão do acordo n. 1/2015 quanto aos servidores do PECFAZ; e
07 – Adoção pelas autoridades das providências necessárias à implementação 
do presente acordo.

Contudo, firmado o acordo com a União, a requerida deixou de cumprir o 
estabelecido nas cláusulas quarta, quinta e sétima, as quais previam a criação de 
grupo de trabalho a ser instituído a fim de que se verificassem os caminhos para 
ofertar à categoria melhores condições de trabalho e salariais, além de vários 
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assuntos referentes ao vínculo laboral mantido entre as partes.
Enfatiza que a requerida se encontra em mora desde o momento em que 

deixou de nomear o grupo de trabalho para aferição das condições de trabalho e 
de emprego dos servidores ora representados.

Acrescenta, ainda, que as autoridades competentes remeteram ao Congresso 
Nacional o Projeto de Lei n. 5.864/2016, o qual, dentre outras disposições, criava 
um bônus que seria pago aos membros, ativos e inativos, da carreira de auditoria 
da Receita Federal do Brasil (RFB), carreira esta composta apenas por analistas e 
auditores tributários. Tal bônus foi denominado "bônus de eficiência".

Explica que, desde sua apresentação, o projeto de lei foi intensamente 
debatido no âmbito da Receita Federal do Brasil, visto que sua versão original 
possuía distorções que agravariam as discriminações e disparidades salariais 
existentes naquela instituição, precipuamente a disposição de que o bônus de 
eficiência somente seria atribuído aos servidores dos quadros da carreira de 
auditoria da RFB.

Dessa feita, não compactuando com a discriminação proporcionada pelo 
projeto original, apresentou o relator do projeto uma versão substitutiva, que foi 
terminantemente aprovada na comissão especial. Nessa versão aprovada, 
incluíram-se os servidores administrativos integrantes do PECFAZ entre aqueles 
contemplados com o pagamento do referido bônus pela produtividade.

Entretanto, houve recurso para que tal projeto de lei fosse ao plenário da 
Câmara dos Deputados, para apreciação e votação. Como não houve a aprovação 
do projeto de lei no ano de 2016, as categorias da carreira de auditoria da RFB, 
auditores-fiscais e analistas-tributários, intensificaram sua pressão política, 
resolvendo o Presidente da República, Michel Temer, dar prosseguimento na 
questão da maneira que reputou conveniente.

Alega, assim, que, ao arrepio e confronto do que restou outrora estabelecido 
pelos congressistas, na data de 30 de dezembro de 2016, foi publicada a Medida 
Provisória n. 765/2016, posteriormente convertida na Lei n. 13.464, de 10 de julho 
de 2017, a qual, dentre outros assuntos, versou sobre a criação de um bônus de 
eficiência e produtividade na atividade tributária e aduaneira para os servidores 
inseridos na carreira de auditoria na Receita Federal do Brasil. 

Argumenta o requerente, porém, existirem servidores não integrantes da 
carreira de auditoria da RFB que desempenham atividades relacionadas à 
arrecadação, fiscalização e cobrança do crédito tributário que, apesar de se 
enquadrarem no disposto do caput  do art. 5º da MP 765/2016, não terão direito de 
perceber o bônus de produtividade, entre eles os servidores PECFAZ. 

Assevera que todo o trabalho desempenhado pelos servidores administrativos 
contribui, em sua plenitude, para o alcance do objetivo estatal da Receita Federal, 
na medida em que esses processos de trabalho são complementares e 
diametralmente ligados à atuação dos servidores do cargo de Auditor-Fiscal da 
Receita Federal. Pontua que, sem a atuação dos servidores do Plano Especial de 
Cargos Ministério da Fazenda, a eficiência desejada para o alcance das metas, 
indubitavelmente, não é atingida.

Obtempera que, a partir do momento em que a União deixa de cumprir 
acordos livremente firmados, bem como desrespeita preceitos inseridos no âmbito 
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constitucional, certamente, nasce para a categoria, representada pelo competente 
sindicato, o direito de buscar o cumprimento deles.

No entanto, como forma de coibir o direito dos servidores, "a requerida tem 
apresentado ameaças diretas e indiretas aos servidores integrantes do PECFAZ, 
sob o argumento de que, como certo, caso estes sequer pensassem em realizar a 
greve, o ponto de seus dias seriam imediatamente cortados" (e-STJ, fl. 13).

Apregoa, nesse contexto, que (e-STJ, fls. 17/18):

[...] o inciso VII do art. 37 da Constituição Federal de 1988 garante aos 
servidores públicos o exercício do direito de greve, nos termos e limites 
definidos em lei específica; contudo, considerando a ausência de 
regulamentação, o Supremo Tribunal Federal – STF ao decidir os Mandados 
de Injunção 670/ES, 708/DF e 712/PA determinou a aplicação da Lei 7.783/89, 
que regula o direito de greve na iniciativa privada.

No mesmo passo, vem a Lei 7.783/89, em seu art. 14, parágrafo único, prever 
a possibilidade de deflagração de greve para requerer o cumprimento de 
cláusula ou condição na vigência de acordo, convenção ou sentença 
normativa, conforme se verifica abaixo. Assim, o exercício do direito de greve 
por servidores públicos é reconhecido pelos Tribunais pátrios, tanto que 
decidido inclusive pela Suprema Corte em diversos julgamentos.

Como visto, a partir da decisão proferida pelo Excelso Pretório, apenas poderá 
acontecer o corte de ponto dos servidores grevistas caso a greve não tenha 
motivação legal, ou não decorrer de quebra de acordo firmado perante o órgão 
tomador dos serviços.

Esclarece estarem preenchidos os requisitos legais para a deflagração do 
movimento grevista, quais sejam: 1) tentativa de negociação, frustrada mesmo 
após várias reuniões e também pela publicação da MP 805/2017, que postergou o 
pagamento do reajuste dos salários para o ano seguinte, como demonstrado; e 2) 
notificação ao empregador com antecedência mínima de quarenta e oito horas da 
paralisação.

Quanto às atitudes negociais, afirma serem vários os expedientes 
encaminhados às autoridades no sentido de tentar resolver o presente impasse na 
via administrativa, todavia nada foi adotado pela administração.

Diante disso, conclui que ameaçar o corte de ponto dos servidores 
substituídos, bem como propiciar um verdadeiro terrorismo aos servidores é 
atitude, além de desleal, completamente ilegal por parte das autoridades 
integrantes do quadro da requerida.

Baseia o pedido de tutela de urgência na finalidade de preservação dos 
vencimentos dos servidores, quanto à percepção integral, ante a inconteste 
ameaça pela administração pública, que firma entendimento de ser possível o 
corte de ponto em razão de movimento grevista.

Fundamenta o fumus boni iuris  na demonstração de que estão presentes 
todos os requisitos necessários à deflagração do movimento paredista, a saber:
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A uma, pois, como visto, a requerida descumpriu inquestionavelmente o termo 
de acordo firmado com a categoria representada pelo requerente. A duas, 
pois, como visto, princípios constitucionais foram desrespeitados, a saber o da 
isonomia e porque não da razoabilidade, ao não ser concedido o bônus 
eficiência aos servidores integrantes do PECFAZ e lotados na Receita Federal 
do Brasil. A três, restou demonstrada a vasta existência de negociação 
frustrada no âmbito administrativo, para a instituição do Comitê Provisório e 
para o pagamento do bônus de eficiência, legitimando-se, pois, o movimento 
paredista. A quatro, como visto, o requerente cientificou regulamente a 
requerida acerca da deflagração do movimento, explicitando, dessarte, os 
modos com que este ocorrerá, inclusive com o percentual de servidores que 
restarão em atividade.

Pleiteia, em suma:

A concessão da Tutela de Urgência, independentemente de oitiva da Ré, para 
determinar que a requerida se abstenha de proceder quanto ao corte de ponto 
dos servidores públicos integrantes do PECFAZ e ora representados pelo 
SINDFAZENDA, tendo por observância o movimento paredista a se realizar 
pelo prazo determinado de 60 dias, sendo deflagrado a partir do dia 26 de abril 
de 2018, inclusive, sendo que as demais paralizações dos servidores 
integrantes da categoria dar-se-ão em todas as terças e quintas-feiras, até o 
dia 25 de junho de 2018, ante os motivos alhures mencionados, como de 
direito.

No mérito, requer-se a confirmação da tutela postulada, julgando legal o 
movimento paredista informado, e, por certo, confirmando o direito dos 
servidores quanto à abstenção da requerida no que concerne ao corte de 
ponto dos dias de paralização dos servidores vinculados ao PECFAZ e ora 
substituídos pelo requerente, em razão do preenchimento dos requisitos legais 
para a deflagração do movimento paredista, afastando-se, inclusive, qualquer 
atitude da requerida tendente a prejudicar os servidores grevistas, mesmo que 
de forma indireta, como de direito (e-STJ, fl. 23).

Registrados, os autos vieram a mim distribuídos.
É o relatório.
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento consolidado 

pelo Excelso Pretório, formou a compreensão segundo a qual compete a esta 
Corte o processo e julgamento das demandas relacionadas à greve no serviço 
público, com âmbito nacional.

Trago à colação as ponderações 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 
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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 
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 idéia 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, 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 
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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 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 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 autoridades no sentido de tentar 
resolver a situação na via administrativa, de acordo com as e-STJ, fls. 91/108.

De outro lado, não resta dúvida quanto à natureza alimentar dos vencimentos 
dos servidores públicos. 
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Em idêntica direção:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VERBA 
SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM HARMONIA COM A 
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. APLICAÇÃO A RECURSO 
FUNDADO NA ALÍNEA 'A' DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NATUREZA 
JURÍDICA DO DÉBITO. SÚMULAS N. 282/STF E 7/STJ.
[...]
2. É incabível a penhora de percentual de valores recebidos a título de 
subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e 
pensões, entre outros, em virtude da natureza alimentar da verba. Aplicação 
do art. 649, IV, do CPC. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
[...]
5. Agravo desprovido.
(EDcl no AREsp 677.135/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
TERCEIRA TURMA, DJe 15/9/2015)

ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. MILITAR DAS 
FORÇAS ARMADAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DO 
PERCENTUAL MÁXIMO DE DESCONTO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INDICAÇÃO 
GENÉRICA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERCENTUAL MÁXIMO. INAPLICABILIDADE 
DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 10.820/2003 E DO DECRETO 6.386/2008. 
INCIDÊNCIA DO ART. 14, § 3°, DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. 
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
4. É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que frente à 
natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos 
com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a 30% (trinta por 
cento) dos vencimentos do trabalhador. Interpretação das disposições da Lei 
10.820/2003 e do Decreto 6.386/2008, que regulamentou o art. 45 da Lei 
8.112/1990.
[...]
12. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1.521.393/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, DJe 12/5/2015)

Consoante entendeu o STF, o art. 7º da Lei n. 7.783/1989 determina que, 
durante a participação em greve, o contrato de trabalho fica suspenso, inexistindo, 
por via de regra, a obrigação de pagamento de remuneração. 

Eis o teor do aludido dispositivo legal:

Art. 7º Observadas as condições previstas nesta Lei, a participação em greve 
suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais, durante o 
período, ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da 
Justiça do Trabalho.
Parágrafo único. É vedada a rescisão de contrato de trabalho durante a greve, 
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bem como a contratação de trabalhadores substitutos, exceto na ocorrência 
das hipóteses previstas nos arts. 9º e 14. 

Nada obstante, devido à necessidade de transposição do referido regramento 
para as greves no serviço público, estabeleceu-se uma controvérsia jurídica 
complexa sobre a possibilidade, ou não, de a administração pública proceder ao 
desconto dos dias parados em virtude da deflagração de movimentos paredistas.

Sobre o tema, especificamente, a Suprema Corte já se posicionou no sentido 
de que o desconto dos dias paralisados por força de greve só pode ocorrer diante 
da constatação de ilegalidade ou abuso do movimento paredista. 

É o que se observa do seguinte precedente, de relatoria da Ministra Cármen 
Lúcia: 

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 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 
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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 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 
assembléia 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.
6. Não tendo sido demonstrada a ocorrência de dano ao Erário decorrentes da 
greve, não procede o pedido de indenização.
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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)

Malgrado os precedentes acima citados, noto que a controvérsia ainda não foi 
definitivamente solucionada no plano constitucional, tanto assim que, no Supremo 
Tribunal Federal, o tema está afetado ao debate sob o rito da repercussão geral, 
no que diz respeito ao alcance do art. 37, VII, da Constituição Federal, ou seja, ao 
exercício do direito de greve dos servidores públicos. 

Este é o acórdão de afetação:

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 INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DE 
INTERESSE DE MILHARES DE PESSOAS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO 
GERAL. (STF, AI 853.275-RG, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 26/4/2012)

Verifico, desse modo, um cenário de indefinição, pelo menos na esfera 
constitucional, sobre a constitucionalidade de tais descontos, tema que será 
definitivamente apaziguado por ocasião do julgamento da repercussão geral 
referida.

Em vista de todas essas circunstâncias, considerando, na hipótese, a 
ausência de indícios, por ora, e, nesse juízo perfunctório, de atos de ilegalidade ou 
de abuso do direito de greve pela categoria requerente, bem como a inércia da 
administração em promover qualquer tipo de diálogo com os substituídos, impondo 
obstáculo a eventual negociação, de maneira a constranger a categoria 
profissional ao não exercício de seu direito constitucional à greve, sob pena de 
imediato corte de vencimento dos participantes do movimento, mostra-se prudente 
o deferimento da tutela de urgência pleiteada, como forma de preservar a situação 
ora existente e impedir que os servidores substituídos sejam submetidos, nesse 
momento, a deduções em sua remuneração, verba de índole alimentar.

Entretanto, não é conveniente que a mencionada tutela de urgência seja 
deferida por tempo indeterminado, sob pena de favorecer-se uma eventual e 
indesejada radicalização do movimento grevista, com seu prolongamento, em 
prejuízo à continuidade dos serviços públicos, dificultando-se, assim, a celebração 
de um entendimento entre as partes.

Nesse diapasão, tendo em vista que o movimento grevista se encontra em 
iminência de deflagração, a tutela provisória de urgência deverá vigorar pelo prazo 
de 30 dias, a contar da publicação da presente decisão.

Em tal período, deverão as partes dialogar e esforçar-se no sentido de 
celebrar acordo que ponha fim ao movimento grevista ou, ao menos, que firme a 
Documento: 83067003 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 09/05/2018 Página  1 0 de 11



 

 

Superior Tribunal de Justiça

possibilidade de compensação dos dias não trabalhados, evitando-se, dessa 
forma, os descontos remuneratórios.

Com efeito, observo que, ao longo de toda a peça inicial, reclama o 
requerente da total ausência de diálogo da União com a categoria, limitando-se 
aquela a ameaçar e a constranger os substituídos com o corte de vencimentos, de 
maneira a obstar, unilateralmente, o movimento paredista, instrumento legítimo na 
busca de seus direitos.

Reforço, pois, a necessidade de que as partes se abram para a discussão de 
eventual acordo, com vistas à compensação dos dias de paralisação.

Ante o exposto, defiro em parte o pedido de tutela provisória de urgência, a 
fim de determinar que, pelo prazo de 30 dias, a contar da publicação da presente 
decisão, a União se abstenha de promover os descontos dos dias não trabalhados 
pelos servidores em virtude da adesão ao movimento paredista em tela. 

Cite-se a União para, querendo, no prazo legal, apresentar contestação.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal. 
Publique-se. Intimem-se.
Brasília (DF), 08 de maio de 2018.

Ministro Og Fernandes 
Relator
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