
30 de setembro de 2009

Os servidores do Judiciário e do MPU
aprovaram, na assembleia-geral de 23 de
setembro, na Praça dos Tribunais, a data
da assembléia extraordinária com indicati-
vo de greve: 7 de outubro às 17h30.

Se deflagrada, a greve terá o objetivo de
garantir o envio do novo Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração dos servidores do
Judiciário e MPU ao Congresso Nacional.
Não é justificável a demora da administra-
ção do Poder Judiciário e do Ministério Pú-
blico em tomar esta providência. Desde 2008
o plano está sendo construído em conjunto
pela categoria e pela administração, que im-
plantou Comissão Interdisciplinar para cui-
dar do tema em 20 de outubro do ano pas-
sado. Ao longo desse período, o Sindjus rea-
lizou diversas reuniões com as administra-
ções de todos os tribunais para acelerar a
tramitação das propostas – construídas, num
primeiro momento, junto à categoria, e de-
pois discutidas e aprimoradas na Comissão
Interdisciplinar.

Há de se frisar que, apesar das inúme-
ras tentativas de diálogo e negociação, o

A partir da decisão tomada
no último dia 23, o Sindjus pro-
tocolou ontem, dia 28, um ofí-
cio com aviso prévio de greve.
Estão sendo tomados todos os
cuidados para garantir a para-
lisação e respaldar futuras dis-
cussões judiciais sobre a legali-
dade do movimento.

Foram documentadas todas as
tentativas de negociação com a
administração do Judiciário e do
MPU, além das assembléias seto-
riais, da assembléia geral para
votar o indicativo de greve e da
entrega do comunicado com a
decisão das assembleias. Será fei-
to, ainda, um registro paralelo de
frequência durante a greve. Essas
medidas darão à categoria as con-
dições para a paralisação.

PELA LEGALIDADE

PCCR: envio
imediato ou

Sindjus protocola ofício nos órgãos do Judiciário e
Ministério Público para prevenir sobre a paralisação

PCCR foi deixado de lado por parte da
administração do Judiciário e do Ministé-
rio Público, acarretando sérios prejuízos aos
servidores, que têm suas remunerações bas-
tante defasadas em relação a outras cate-
gorias de atribuições e responsabilidades
semelhantes.

Um analista do Banco Central, um di-
plomata, um gestor governamental, um
analista técnico da SUSEP, um inspetor e
analista (CVM), por exemplo, ganham R$
12.960,77 e R$ 18.474,65 no início e fi-
nal de carreira, respectivamente. Já um
auditor fiscal do Trabalho e um auditor fis-
cal da Receita Federal ganham inicialmen-
te R$ 13.600,00 e R$ 19.451,00 no últi-
mo estágio da carreira. Os servidores que
integram as chamadas carreiras jurídicas
recebem R$ 14.970,00 no início de carrei-
ra e R$ 19.475, no final.

Portanto, vamos à luta! E, após garan-
tir o envio do PCCR ao Congresso Nacio-
nal, corrigindo essa defasagem de salári-
os, vamos centrar forças no aprimoramen-
to da carreira e das atribuições.

greve



A greve do servidor público
é legal?

O texto original da Constituição de
1988 assegura o exercício do direito de
greve pelos servidores públicos civis, na
forma de lei complementar. Com a al-
teração promovida pela Emenda Cons-
titucional nº 19, de 1998, a exigência
passou a ser de lei específica. Como
nem a lei complementar nem a lei es-
pecífica foram editadas, durante muito
tempo entendeu-se que o exercício des-
se direito pelos servidores dependia de
regulamentação.

Recentemente, o STF, ao apreciar os
Mandados de Injunção nº 712, 670 e
708, a par de declarar a omissão legis-
lativa quanto ao dever de editar a lei
que regulamente o exercício do direito
de greve no setor público, decidiu apli-
car, no que couber e temporariamente,
a Lei 7.783, de 1989, que dispõe so-
bre a greve no setor privado. A tese ven-
cedora resume-se no voto do Ministro
Eros Grau, para quem a Lei 7.783 não
poderia ser aplicada ao setor público
senão com alguns acréscimos e redu-
ções. Em razão disso, o Ministro decla-
rou ser o seguinte o conjunto normativo
aplicável à hipótese, no quanto diverso
do texto dos preceitos mencionados na
Lei n. 7.783/89:

Art. 3º Frustrada a negociação ou ve-
rificada a impossibilidade de recursos via
arbitral, é facultada a cessação parcial
do trabalho.

Parágrafo único. A entidade patronal
correspondente ou os empregadores di-
retamente interessados serão notifica-
dos, com antecedência mínima de 72
(setenta e duas) horas, da paralisação.

Art. 4º Caberá à entidade sindical
correspondente convocar, na forma do
seu estatuto, assembléia geral que de-
finirá as reivindicações da categoria e
deliberará sobre a paralisação parcial da
prestação de serviço;

Art. 7º [...] Parágrafo único. É veda-
da a rescisão de contrato de trabalho
durante a greve, exceto na ocorrência
da hipótese prevista no art. 14;

Art. 9º Durante a greve, o sindicato
ou a comissão de negociação, median-
te acordo com a entidade patronal ou
diretamente com o empregador, man-
terá em atividade equipes de emprega-
dos com o propósito de assegurar a re-
gular continuidade da prestação do ser-
viço público.

Parágrafo único. É assegurado ao em-
pregador, enquanto perdurar a greve, o di-
reito de contratar diretamente os serviços
necessários a que se refere este artigo;

Art. 14 Constitui abuso do direito de
greve a inobservância das normas conti-

das na presente Lei, em especial o com-
prometimento da regular continuidade na
prestação do serviço público, bem como
a manutenção da paralisação após a ce-
lebração de acordo, convenção ou deci-
são da Justiça do Trabalho.

Assim, mesmo diante da inexistência
de lei específica, e enquanto não editada
esta, o exercício do direito de greve pe-
los servidores está amparado na norma
declarada pelo STF no julgamento dos
mandados de injunção citados.

Os direitos dos servidores em
estágio probatório são os mes-
mos dos servidores efetivos?

Embora não estejam efetivados no
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TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE A GREVE



serviço público, os servidores em está-
gio probatório têm assegurados todos
os direitos previstos para os demais
servidores. Portanto, também devem
exercer seu direito constitucional à gre-
ve. O estágio probatório é o meio ado-
tado pela administração pública para
avaliar a aptidão do concursado para o
serviço público. Tal avaliação é medida
por critérios lógicos e precisos. A parti-
cipação em movimento grevista não
configura falta de habilitação para a
função pública, não podendo o estagi-
ário ser penalizado pelo exercício de
um direito seu. Já existe jurisprudência
disciplinando o assunto.

Os dias parados podem
ser descontados?

Existe o risco de que alguma auto-
ridade, insensível à justiça das reivin-
dicações dos servidores, e numa ati-
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tude meramente repressiva, determi-
ne o desconto.

Contudo, um dos argumentos que vi-
nha sendo utilizado para a efetivação
dos descontos estava consubstanciado
justamente na ausência de norma re-
gulamentadora, de modo que os dias
de paralisação eram considerados fal-
tas injustificadas.

A jurisprudência sobre a matéria é
ainda controvertida. Porém, para preve-
nir essas situações, é essencial que o
sindicato tome todas as precauções for-
mais para a deflagração do movimento
grevista, enumeradas neste boletim, de
forma a facilitar a defesa judicial da ca-
tegoria, se for necessário.

Como se faz o registro da
frequência nos dias parados?

O sindicato vai providenciar um “ponto
paralelo” a ser preenchido e assinado di-

ariamente pelos grevistas. Essa lista de
frequência servirá para demonstrar, se ne-
cessário, que as faltas não foram injusti-
ficadas no sentido previsto na lei.

O que é considerado serviço
essencial no Judiciário e no
MPU?

O STF afirmou no julgamento dos
mandados de injunção que todo serviço
público é essencial, de modo que a pa-
ralisação deve ser sempre parcial e nun-
ca total, assegurando-se a continuida-
de do serviço público, conforme artigo
9ª da Lei 7.783, na forma declarada
pelo Supremo (item 1).

Assim sendo, cabe à categoria, se
possível, em conjunto com a adminis-
tração, definir o que sejam os “serviços
indispensáveis ao atendimento das ne-
cessidades da comunidade” ou os “ser-
viços cuja paralisação resulte em preju-
ízo irreparável”, garantindo-se a manu-
tenção de um efetivo mínimo de servi-
dores em atividade.

Na prática, tem-se entendido que o
efetivo mínimo deve ser de 30% dos
servidores em atividade.

Que precauções o sindicato
tomou para deflagrar a greve?
Para respaldar uma futura discussão ju-
dicial sobre a legalidade da greve, o sin-
dicato tomou os seguintes cuidados:

• Fez tentativas prévias de
entendimento da nossa reivindica-
ção – o envio imediato do PCCR;

• Documentou amplamente as tentati-
vas;

• Convocou assembléia-geral para
votar o indicativo de greve.

Se houver greve, o sindicato:

• Buscará sempre a negociação,
documentando-a ao máximo;

• Comunicará a decisão da assembleia
aos tribunais e órgãos do Ministério
Público;

• Manterá um registro de frequência
paralelo.



SINDJUS • Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no DF • (61) 3212-2613 • www.sindjusdf.org.br

BOLETIM ESPECIAL • 30/09/2009

Dia 4 é dia de escolher o conselheiro tutelar da sua cidade
para o exercício de 2009 a 2012. O Sindjus gostaria de contar
com a participação de todos os servidores do Judiciário e do
MPU, para votar e escolher o melhor representante da sua cida-
de. Caso você não conheça o candidato de sua região, pode
entrar em contato com Ivete, funcionária do Sindjus, nos telefo-
nes 3212-2611 e 9303-5608, ou ligar diretamente para o Con-
selho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Fede-
ral (CDCA/DF), nos números 3905-1353 e 3905-1252.

Votação para conselheiro
tutelar será domingo

Uma oportunidade para mostrar a sua força no es-
porte e, de quebra, se integrar com os colegas do Judici-
ário e do MPU: assim serão as Olimpíadas da Justiça
2009. O evento, organizado pelo Sindjus, terá 17 moda-
lidades tanto masculinas quanto femininas, como atletis-
mo, basquete, ciclismo e muito mais. A abertura será no
dia 4 de dezembro com um show muito especial da can-
tora Cláudia Leite, no Ginásio Nilson Nelson.

“O esporte e o companheirismo com os colegas de

UM EVENTO QUE VAI MEXER COM VOCÊ
trabalho são essenciais para a qualidade de vida dos
servidores. Por isso o Sindjus abraçou essa iniciativa”,
afirma o coordenador-geral do Sindjus, Roberto Policar-
po. “Aproveitamos para convidar todos os servidores a
participar. Não é necessário ser atleta profissional, bas-
ta ter espírito esportivo e motivação”, reforça.

Inscreva-se no site www.olimpiadasdajustiça.com.br
até o dia 30 de outubro. Em caso de dúvida entre em
contato com o Sindjus no número 3212-2613.

A vida imita a arte, a vida é luta e prazer, a vida
é bela. Venha lutar pelo nosso PCCR nesta sexta,
às 17h30, na Praça dos Tribunais. É lá que nós,
servidores, vamos mostrar nosso talento e nossa
união pela viabilização imediata do novo plano de
carreira. Compartilhando esse espaço criativo, va-
mos também fortalecer nossos laços, sensibilizar
os colegas e trocar ideias em
favor dos nossos objeti-
vos. Venha conhecer os
talentos da categoria.
Quem não se inscre-
veu até esta quarta-
feira também poderá
dar uma “palhinha”...
Não perca!

Sarau da Luta
nesta sexta

PARTICIPE!


