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Greve:

direitoSaiba o que
diz a lei e veja

que todos
podem aderir
à paralisação

sem medo

exerça esse
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A Constituição assegura o
direito de greve dos
servidores públicos. Como
não há lei complementar
nem lei específica para
regulamentar esse direito, o
STF aplica ao assunto a Lei
7.783, de 1989, que dispõe
sobre a greve no setor
privado. Portanto, o
exercício do direito de greve
pelos servidores está
amparado pelo STF.

O sindicato providencia
um ponto paralelo a
ser assinado e
preenchido diariamente
pelos grevistas. Essa
lista de frequência
demonstra que as faltas
não foram injustificadas
no sentido previsto por
lei: o servidor estava
exercendo seu direito.
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Os servidores em
estágio probatório
têm todos os direitos dos
demais servidores. Existe
jurisprudência sobre o
assunto. O estágio é o
meio de avaliar a aptidão
do concursado para o
serviço público. Essa
avaliação é medida por
critérios objetivos, e
fazer greve não configura
falta de habilitação.
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Medidas que garantem
a legalidade: tentativas
de entendimento ampla-
mente documentadas;
assembleia-geral para
votar o indicativo de
greve; busca de negocia-
ção constante e documen-
tada; comunicação das
decisões da assembleia
aos tribunais e órgãos
do MPU; registro de
ponto paralelo.

O STF afirma que todo
serviço público é
essencial, de modo que a
paralisação deve ser
sempre parcial. Cabe à
categoria, se possível
em conjunto com a
administração, definir o
que são os serviços
indispensáveis. Na
prática, o efetivo
mínimo considerado é
de 30% dos servidores.

Desconto de dias
parados: sobre esse
ponto, a jurisprudência
ainda é controvertida.
Para prevenir qualquer
retaliação, o Sindjus
toma todas as precauções
formais antes e durante
a greve. Isso garante
a defesa judicial da
categoria, se chegar
a ser necessária.
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A nossa greve já movimentou o processo
de negociações. No entanto, o governo insiste
em criar obstáculos para dificultar a aprova-
ção dos PL 6613 e PL 6697. Tanto que o mi-
nistro Paulo Bernardo, em audiência com par-
lamentares da CTASP, realizada no último dia
26, expôs argumentos equivocados para bar-
rar o avanço de nossa carreira. Argumentos
estes que não hesitei em refutar com a mes-
ma dureza utilizada por eles.

 Dizer que o nosso projeto precisa passar
pelo CNJ é, no mínimo, desconhecer a nossa
realidade. Segundo a LDO 2010 (Lei nº 12.017/
2009), o PL 6613/2009 não precisa apresen-
tar parecer do Conselho Nacional de Justiça.
Também foi utilizado o velho discurso de que
o impacto é muito grande. O que o governo
parece desconhecer é que somos 120 mil ser-

Argumentos do governo

vidores e que esse aumento corresponde aos
dos projetos anteriores. O valor utilizado para
corrigir a defasagem salarial imposto à nossa
categoria deve ser visto como um investimen-
to. Pois os servidores têm se esforçado de-
mais para melhorar a prestação jurisdicional
para o cidadão.

É difícil admitir que um governo preocupado
com o fortalecimento do Estado e com o desen-
volvimento da nação ache normal um servidor
do Judiciário ou do MPU ganhar 80% menos do
que servidores de carreiras correlatas.

Ainda mais porque, contrariando a argu-
mentação do governo, nossa categoria realiza
tarefas tão ou mais complexas que as que são
desenvolvidas nos outros Poderes. Quero cha-
mar os representantes do Executivo e do Le-
gislativo a conhecer as atribuições desenvol-

vidas pelas nossas carreiras. Dizer que reali-
zamos um trabalho de ordem inferior a ou-
tros servidores é, no mínimo, negar os avan-
ços e o protagonismo alcançados pela Justiça
nos últimos anos.

Tenho conversado muito com o diretor-
geral do STF, Alcides Diniz, com o secretário
de Recursos Humanos do STF, Amarildo Oli-
veira, e com ministros como o presidente do
TSE, Ricardo Lewandowski, na tentativa de re-
solver esse impasse. O que eu gostaria de dei-
xar claro é que a greve já começou a dar re-
sultado e que, por acreditar no valor da nossa
carreira, não vou recuar um milímetro sequer
na defesa de seus interesses.

Policarpo
Coordenador-geral do Sindjus

não se sustentam

Una-se aos colegas! Os benefícios são para todos!

Terça, dia 1º, às 15h, ato no Ministério do Planejamento
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