
Cartilha - DIREITO DE GREVE - 1Dirigente bem preparado é categoria bem representada!



 2  - Cartilha - DIREITO DE GREVE Acesse nosso site - www.fesspmesp.com.br



Cartilha - DIREITO DE GREVE - 3Dirigente bem preparado é categoria bem representada!

ESCLARECIMENTOS 
E ORIENTAÇÕES

aos dirigentes sindicais 
do setor público

CARTILHA DE GREVE 
NO SERVIÇO PÚBLICO

Atualizada com a recente 
decisão do STF RE 693.456 
datada de 26/10/2016Elaborada pelo Departamento 

Jurídico da FESSPMESP
Federação dos Sindicatos dos Servidores 

e Funcionários Públicos das Câmaras 
de Vereadores, Fundações, Autarquias e 

Prefeituras Municipais do Estado de São Paulo

Revisão, diagramação, tra
tamento de imagens, 

arte capa e fechamento de arquivo: A
GSP - 

Agência de Comunicação Grita
 São Paulo. Site 

- www.grita
saopaulo.com.br - Fale conosco 

pelos telefones (11) 940.376.585 e 3681.6235.

MARÇO DE 2017



 4  - Cartilha - DIREITO DE GREVE Acesse nosso site - www.fesspmesp.com.br

E
ste material foi elaborado com base em 
greves julgadas pelo Poder Judiciário ao 
longo de nossa militância sindical, sempre 
em defesa dos direitos e interesses dos Ser-

vidores e empregados públicos municipais de inú-
meras cidades do Estado de São Paulo.

Esperamos que os dirigentes ligados à Fesspmesp, 
que é a maior Federação dos Servidores Públicos Mu-
nicipais do País, aproveitem o conteúdo enriquece-
dor sintetizado nesta Cartilha.

Encerramos esse comentário com uma frase do ju-
rista Rui Barbosa: “O advogado pouco vale nos tem-
pos calmos; o seu grande papel é quando precisa 
arrostar o poder dos déspotas, apresentando peran-
te os tribunais o caráter supremo dos povos livres”. 

BOA LEITURA!
 

Dr. Rafael Ceroni Succi e Dr. Jamir Menali

Um conteúdo enriquecedor

comentário dos autores

Dr. Rafael

Dr. Jamir
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E
sta Cartilha é mais um excelente trabalho 
do nosso Departamento Jurídico. Hoje te-
mos um dos melhores quadros do País e 
advogados verdadeiramente preparados 

para defender os interesses do Servidor municipal.

Neste material constam verdadeiras lições de 
como agir em um movimento paredista. São fun-
damentos embasados nas decisões do STF (Supre-
mo Tribunal Federal) e devem ser seguidos à risca.

Reúna sua diretoria. Leia com atenção e siga o 
passo a passo.  Não se esqueça que dirigentes bem 
preparados representam uma categoria com direi-
tos  elevados e assegurados. 

Pense nisso!

Um trabalho excelente

Palavra do presidente

Aires Ribeiro é presidente da Fesspmesp e da CSPM 
(Confederação Nacional dos Servidores Públicos Municipais).
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O 
exercício da greve constitui direito 
inalienável dos trabalhadores públi-
cos ou privados. Envolve, contudo, 
uma série de particularidades que 

devem ser observadas pela organização do movi-
mento, neste caso os Sindicatos.

A presente “Cartilha de Greve no Serviço Públi-
co” tem por objetivo contribuir para o esclareci-
mento dos Servidores e dirigentes sindicais quanto 
às questões relativas ao movimento grevista.

Não se pretende esgotar o assunto ou aprofun-
dá-lo em discussões teóricas, mas esclarecer de 
forma simples e objetiva Servidores e dirigentes sin-
dicais, contribuindo para uma adesão ampla e 
consciente ao movimento grevista.

BOA LEITURA!

Um direito inalienável

INTRODUÇÃO
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INTRODUÇÃO

S
IM. O artigo 37, inciso VII da Constituição Federal, assegura o 
exercício do direito de greve pelos Servidores públicos civis, 
o qual deveria ser regulamentado sob a forma de lei com-
plementar.  Com a Emenda Constitucional nº 19/1998, a exi-

gência passou a ser a edição de lei ordinária.

Entretanto, sob a vigência da redação original do dispositivo cons-
titucional, com suas alterações, o exercício do direito de greve dos 
Servidores públicos não foi regulamentado por lei específica.

Em sessão de julgamento realizada em 26 de outubro de 2016, o 
Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu que a Lei n.º 7.783/89 
deve ser aplicada aos movimentos de greve do setor público, com 
adaptações a serem reguladas pelo Poder Judiciário local.

É LEGAL O SERVIDOR
 PÚBLICO FAZER GREVE?
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AS REGRAS DEFINIDAS 
PELO STF SÃO APLICÁVEIS 
A TODOS OS SERVIDORES?

S
IM. Ao apreciar o RE 
693.456 em repercus-
são geral, o Supremo 
Tribunal Federal con-

feriu efeito erga omne às suas 
decisões, a todo cidadão. 
Significa dizer que as normas 
aplicadas aos casos julgados 
devem reger o exercício do 
direito de greve de todos os 
Servidores públicos até o mo-
mento em que ocorra a edi-
ção da legislação específica.

Importa destacar que a 
recente decisão do STF da-
tada de 26/10/2016, profe-
rida nos autos do Recurso 
Extraordinário 693.456, de re-
latoria do Ministro Dias Tofoli, 
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determina a aplicação da Lei nº 7.783/89 aos Servidores públicos. A 
aplicação da legislação trabalhista, contudo, não se dará nos seus 
exatos termos, mas com adaptações predeterminadas pelo Poder 
Judiciário para cada caso analisado. Transcrevemos aqui parte do 
texto constante do julgamento do RE 693.456:

Desse modo, o exercício do direito de greve resta assegurado a 
todos os Servidores públicos, sendo-lhes aplicado o teor da Lei nº 
7.783/89, observadas as adaptações promovidas pelo STF.

“A administração pública deve proceder 
ao desconto dos dias de paralisação decor-
rentes do exercício do direito de greve pelos 
Servidores públicos, em virtude da suspensão 
do vínculo funcional que dela decorre, per-
mitida 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.” (grifo nosso)
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S
IM. Nos termos da Lei 7.783/89, artigo 4.º, é altamente reco-
mendável a observância das seguintes formalidades, a fim 
de que se evite a declaração de abusividade do movimen-
to de greve:

1º. Aprovação da Pauta de Reivindicações

A pauta de reivindicações deve ser aprovada em Assembleia Ge-
ral da categoria, observados sempre os procedimentos de convoca-
ção e os quóruns de instalação e deliberação fixados no Estatuto do 
Sindicato, nos termos do § 1.º do artigo 4.º da Lei 7.783/89.

A pauta pode ser desdobrada, se necessário, com reivindicações 
locais ligadas ao meio ambiente do trabalho.

No que diz respeito à convocação, deve-se atentar para a ampli-
tude da publicidade, o que deve ocorrer com a divulgação do Edi-
tal de Convocação da Assembleia em jornal de ampla circulação 
na área de representação do Sindicato. Ainda, a antecedência da 
Assembleia deve ser razoável (como, por exemplo, cinco dias, quan-
do ausente previsão de prazo maior no estatuto).

Observados os quóruns, é importante que seja realizada a discus-
são e a votação da pauta de reivindicações, procedimentos que 
devem constar com clareza em ata. Deve ser registrada a pauta 

EXISTEM FORMALIDADES
PARA DEFLAGRAR A GREVE?
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aprovada e a outorga de poderes negociais à Diretoria do Sindica-
to. Insta destacar que a falta de cumprimento dos requisitos acima, 
exigidos pela Lei 7.783/89, pode resultar em abusividade da greve;

2º. Apresentação da Pauta

A pauta de reivindicações aprovada pela Assembleia deve ser re-
digida e formalmente entregue à autoridade administrativa respon-
sável. Observa-se a necessidade de haver prova do recebimento do 
documento, que deve ser protocolado junto ao órgão público.

Esclarece que a pauta de reivindicações, aprovada na assem-
bleia geral extraordinária convocada pelo Sindicato, deve obrigato-
riamente constar da ata, ou seja, inserida no corpo da ata, não pode 
ser documento anexado na ata, conforme Orientação Jurispruden-
cial n.º 08 da Sessão de Dissídio Coletivo do Colendo TST; 

3º. Negociação exaustiva

O processo de negociação com a autoridade competente, bem 
como a sua comprovação, constitui importante elemento a ser ob-
servado para eventual deflagração da greve. As negociações e ten-
tativas devem ser mais de uma sempre, inclusive assembleias, tudo 
devidamente realizado através de ofícios e protocolos;

Neste sentido, importante destacar que a entidade sindical é que 
deve provar perante o Poder Judiciário que cumpriu os requisitos da 
Lei 7.783/89, assim como que esgotou todos os meios de negociação 
com o Poder Público Municipal.
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O mais indicado é que os procedimentos preparatórios para dis-
cussão da pauta de reivindicações se iniciem muito antes da data- 
base do município.

Antes da greve, deve-se buscar ao máximo o entendimento atra-
vés da negociação de boa-fé. Essa negociação deve ser tentada 
de forma exaustiva; quando possível, até que se esgotem as possi-
bilidades de acordo, seja através de negativa expressa da Adminis-
tração, seja do rechaço implícito das reivindicações do Sindicato ou 
mesmo da falta de resposta a elas.

Para tanto, é importante documentar esse processo da forma mais 
completa possível, formalizando todos os atos por escrito e entregan-
do-os mediante recibo, bem como arquivando ofícios de resposta às 
reivindicações, notícias veiculadas nas diversas mídias, certidões que 
atestem o agendamento de reuniões, atas de negociação, etc. É in-
teressante anexar documentos comprobatórios da negociação ad-
vindos de outras fontes que não o Sindicato ou imprensa sindical;

4º. Convocação da Assembleia

A deflagração da greve é decisão da categoria, motivo pelo 
qual as formalidades de convocação, instalação e deliberações 
que constam no Estatuto do Sindicato devem ser respeitadas, sendo 
convocada toda a categoria e não apenas os filiados ao Sindicato. 
Deve ser dada ampla publicidade e observada a anterioridade ra-
zoável. Em casos de urgência e necessidade, podem ser usados pra-
zos menores, mas, repita-se, o ideal é que as negociações se iniciem 
com algum tempo de antecedência da data-base da categoria;
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5º. Deliberação sobre a greve

No que tange às deliberações sobre a greve, aplicam-se as regras 
do estatuto, sobretudo no que diz respeito ao quórum. O processo de 
deliberação e as decisões devem ser registrados em ata da forma 
mais clara possível, sempre de acordo com as formalidades estatu-
tárias, devendo obrigatoriamente constar a pauta completa das rei-
vindicações da categoria no texto da ata (OJ n.º 08 do C. TST).

É pertinente, ainda, que a categoria delibere também sobre as 
medidas que serão adotadas para manter a continuidade do servi-
ço público e o atendimento dos serviços essenciais, a fim de apre-
sentar proposta ao órgão ou entidade quando da comunicação 
da greve, esclarecendo aqui que a população atingida pela gre-
ve também deve ser comunicada com antecedência de 72 horas;

6º. Comunicação da greve

Para o funcionalismo público, a realização do movimento grevista 
deve ser comunicada com antecedência mínima de 72 horas. Deve 
haver uma comunicação formal ao órgão público “empregador” 
(entregue mediante recibo), bem como divulgação em órgãos da 
imprensa de ampla circulação, para conscientização dos usuários, 
nos termos do artigo 13 da Lei 7.783/89.

Nesse momento, deve ser apresentada proposta para a manu-
tenção dos serviços, da qual deve ser dada ciência tanto ao órgão 
“empregador” quanto aos usuários de tais serviços, através de divul-
gação na imprensa local.
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Com o recente julgamento exarado pelo STF, o percentual mínimo 
de Servidores que deve permanecer em atividade em cada setor é 
de 30%, em respeito ao princípio da continuidade do serviço público 
e para a manutenção das atividades essenciais.

- Observações:

Cabe registrar que, em caso de declaração de abusividade da 
greve por não terem sido cumpridos os requisitos necessários à sua 
deflagração, o Superior Tribunal de Justiça tem fixado pesadas mul-
tas diárias a serem suportadas pelos Sindicatos, contudo, tal situação 
somente ocorrerá caso os dirigentes sindicais não sigam as orienta-
ções preparatórias e formais aqui indicadas.
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S
IM. De acordo com a recente decisão do Supremo Tribu-
nal Federal, a greve dos Servidores deve atender ao prin-
cípio da continuidade dos serviços públicos. Por esse moti-
vo, a paralisação dos serviços, quaisquer que sejam, pode 

ser apenas parcial. Não pode haver greve total no serviço público, é 
obrigatório que 30% dos Servidores permaneçam trabalhando. 

DEVE SER GARANTIDO O 
FUNCIONAMENTO MÍNIMO 

DAS ATIVIDADES?
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A regularidade na prestação de serviços deve ser mantida, sob 
pena de que se configure o abuso de direito, atentando-se espe-
cialmente para o atendimento das necessidades inadiáveis da co-
munidade. O Poder Judiciário tem decidido, reiteradas vezes, que o 
quantitativo mínimo para manutenção da legalidade do movimen-
to grevista é de 30%. 

É indiferente que a manutenção dos serviços ocorra através de Ser-
vidores que não aderirem ao movimento ou com a instituição de es-
calas entre os grevistas. É imperioso, contudo, que a entidade tome as 
devidas precauções para comprovar, documentalmente, a ininterrup-
ção, ou seja, que 30% do serviço público estejam em atividade.

Observa-se que a Lei 7.783/89 (art. 9º) assegura ao empregador, 
enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente os ser-
viços necessários para assegurar a manutenção das atividades cuja 
paralisação resulte em prejuízo irreparável. 

Assim, na adaptação da norma feita pelo STF para os Servidores 
públicos, os órgãos poderiam, na vigência da greve, contratar os ser-
viços necessários para assegurar a continuidade do serviço público, 
contudo, é obrigação dos Sindicatos frustrar tais tentativas, principal-
mente utilizando-se da imprensa falada e escrita da cidade.
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P
elo entendimento do STF prevalece a ideia de que todo o 
serviço público é essencial, motivo pelo qual a greve não 
pode implicar sua paralisação total. 

Esse regime mais rigoroso pode ser determinado pelo Poder Judi-
ciário, a pedido do órgão interessado, mediante liminar.

Ainda assim, alguns Ministros do Supremo Tribunal Federal enfatiza-
ram a relação de serviços essenciais constante no artigo 10 da Lei de 
Greve em seus votos, a qual não deve ser esquecida pelo movimen-
to. Cabe lembrar que o artigo citado tem o seguinte teor: 

Art. 10 - São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribui-
ção de energia elétrica, gás e combustíveis; II - assistência médica 
e hospitalar; III - distribuição e comercialização de medicamentos 
e alimentos; IV - funerários; V - transporte coletivo; VI - captação e 
tratamento de esgoto e lixo; VII - telecomunicações; VIII - guarda, 
uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e mate-
riais nucleares; IX - processamento de dados ligados a serviços es-
senciais; X - controle de tráfego aéreo; XI compensação bancária.

OS SERVIÇOS ESSENCIAIS 
SÃO OS MESMOS DA 

LEI DE GREVE?



 20  - Cartilha - DIREITO DE GREVE Acesse nosso site - www.fesspmesp.com.br

S
IM. Ainda que todos os setores funcionem de forma míni-
ma, as necessidades inadiáveis devem ser reconhecidas e 
preservadas em cada serviço essencial. Entende-se como 
necessidades inadiáveis da comunidade aquelas que, ao 

deixarem de ser atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevi-
vência, saúde ou a segurança da população.

O verdadeiro desafio consiste em equilibrar o direito de greve 
com a continuidade da prestação dos serviços públicos mínimos e 
o atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade nos ser-
viços considerados essenciais, esse é o ponto-chave do movimento 
de greve, que deve sempre permanecer na condução dos dirigen-
tes sindicais (Sindicato).

É PRECISO ATENDER ÀS 
NECESSIDADES INADIÁVEIS 

DA COMUNIDADE?
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E
M TERMOS. Os tribunais não possuem competência para jul-
gar as reivindicações dos Servidores públicos em greve de 
natureza econômica, diversamente do que ocorre com as 
greves da iniciativa privada. Isso porque não há poder nor-

mativo para os Servidores públicos. Contudo, quando provocados, 
os tribunais podem manifestar-se sobre:

a) A abusividade da greve;

b) O pagamento dos dias de paralisação;

c) A imposição de regime de greve mais severo que o da lei, de 
acordo com as peculiaridades de cada caso concreto e mediante 
solicitação de órgão competente;

OS TRIBUNAIS PODEM 
JULGAR AS REIVINDICAÇÕES 

DOS GREVISTAS?
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d) As medidas cautelares incidentes como, por exemplo, o per-
centual mínimo de Servidores em atividade e interditos possessórios 
(retomada de prédios públicos invadidos).

Com referência aos Servidores e trabalhadores no âmbito muni-
cipal, a competência jurisdicional do Poder Judiciário funciona do 
seguinte modo:

- Servidores Estatutários

A Justiça Estadual (comum) é competente para julgamento dos dis-
sídios coletivos de greve de Servidores estatutários, através do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, em seu órgão especial, conforme previsão do 
artigo 13, inciso ‘I’, letra ‘L’ do Regimento Interno do Tribunal;

- Trabalhadores Celetistas

Já para os trabalhadores celetistas, a competência é da Justiça 
do Trabalho, através do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 
15.ª Região-Campinas, nos termos do artigo 222 do Regimento In-
terno do referido Tribunal, combinado com o artigo 858 da CLT;

- Regime Jurídico Misto

Quando o regime do ente público municipal é misto, ou seja, 
possui Servidores estatutários e trabalhadores celetistas, a compe-
tência jurisdicional do Poder Judiciário será definida pelo regime 
predominante, com maior número de Servidores.
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O 
art. 14 da Lei 7.783/89, combinado com a decisão re-
cente dada pelo STF, constitui abuso do direito de gre-
ve a inobservância das normas contidas na presente 
Lei, em especial o comprometimento da regular con-

tinuidade na prestação do serviço público, bem como a manuten-
ção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou 
decisão da Justiça do Trabalho ou Justiça Estadual.

Considerando as normas contidas na Lei de Greve, poderia ser 
tido como abusivo movimento deflagrado sem a observância da 
comunicação prévia de 72 horas ao empregador e aos usuários, 
que não preservem os contingentes mínimos de 30% de Servidores 
necessários ao atendimento dos serviços ou que não tenha esgo-
tado previamente os meios pacíficos de negociação, além da au-
sência de cumprimento de qualquer requisito formal aqui indicado.

Observa-se que os requisitos para a deflagração da greve são 
cumulativos, de forma que a não observância de apenas um deles 
já pode ensejar a declaração de ilegalidade do movimento. Cum-
pre referir, ainda, que existem indícios de dispensa de tratamento 
diferenciado ao movimento grevista a depender do fato que o en-
sejou, ou seja, a realidade de uma determinada cidade não pode 
dar suporte ao mesmo tipo de negociação com outro município.

QUANDO O MOVIMENTO GREVISTA 
PODE SER CONSIDERADO ABUSIVO 

E, PORTANTO, ILEGAL?
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Assim, greves realizadas para pleitear o cumprimento de acor-
dos já existentes normalmente ensejam menos discussão quanto à 
sua legalidade. Aliás, nesse sentido, o próprio parágrafo único do 
art. 14 da Lei 7.783/89 dispõe que na vigência de acordo, conven-
ção ou sentença normativa não constitui abuso do exercício do 
direito de greve a paralisação que: I – tenha por objetivo exigir o 
cumprimento de cláusula ou condição; II - seja motivada pela su-
perveniência de fato novo ou acontecimento imprevisto que modi-
fique substancialmente a relação de trabalho.

Na mesma direção, movimento grevista deflagrado em razão de 
falta de pagamento de remuneração ou desconto relativo aos dias 
parados dos grevistas, conforme decisão do STF. Por outro lado, mo-
vimentos para novas demandas, ou para aprovação de projetos 
de lei que concedam direitos, devem ser deliberados e encami-
nhados com maior cuidado e rigor, pois têm maior chance de se-
rem considerados abusivos.

Quanto ao exercício do direito de greve, as manifestações e 
atos de persuasão utilizados pelos grevistas não poderão impedir 
o acesso ao trabalho nem causar ameaça ou dano à proprieda-
de ou pessoa (art. 14, § 3º da Lei 7.783/89). Podem ser empregados, 
contudo, meios pacíficos tendentes a persuadir os trabalhadores a 
aderirem à greve (art. 6º, inciso I da Lei 7.783/89). É importante que 
essas determinações sejam observadas, sob pena de caracterizar 
a abusividade do exercício do direito.
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N
ÃO. O exercício da greve constitui direito constitucional-
mente assegurado aos Servidores públicos, motivo pelo 
qual o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendi-
mento de que a mera adesão ao movimento grevista 

não pode constituir falta grave, nos termos da Súmula nº 316, que re-
sulte em punição administrativa.

Do modo contrário, podem ser punidos os abusos e excessos co-
metidos no exercício do direito de greve. Por isso, imperioso que o 
movimento grevista esteja organizado, a fim de assegurar os per-
centuais mínimos de Servidores ativos, a manutenção dos serviços 
essenciais e o atendimento das necessidades inadiáveis.

O SERVIDOR PODE SER 
PUNIDO POR TER 

PARTICIPADO DE GREVE?
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S
IM. Ainda que não efetivado no serviço público, o Servidor 
em estágio probatório tem assegurados todos direitos pre-
vistos aos demais Servidores. Não há, assim, qualquer restri-
ção ao exercício do seu direito constitucional à greve.

Portanto, embora no período da greve ocorra suspensão do vínculo 
funcional (equivalente à suspensão do contrato de trabalho), tal fato 
não poderá repercutir negativamente na avaliação do Servidor.

O SERVIDOR EM ESTÁGIO 
PROBATÓRIO PODE 

FAZER GREVE?
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S
IM. No que tange ao direito de greve, os ocupantes de car-
gos em comissão possuem os mesmos direitos daqueles que 
desempenham suas funções em cargos de provimento efe-
tivo e, desse modo, não podem ser punidos pela participa-

ção em movimento grevista.

É indispensável ressaltar que a exoneração de cargo em comis-
são ou a dispensa de função de confiança pode dar-se pelo mero 
juízo da autoridade competente, a qualquer tempo e independen-
temente de motivação.

Entretanto, se a exoneração for decorrente da participação em 
movimento grevista, e desde que seja possível fazer prova deste 
fato, poderá restar caracterizada a prática de assédio moral, sen-
do viável ação judicial que pleiteie não apenas a recondução ao 
cargo comissionado, mas também indenização.

O SERVIDOR OCUPANTE 
DE CARGO EM COMISSÃO 

PODE FAZER GREVE?
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S
EMPRE. Entre as precauções do movimento, encontra-se 
a necessidade de comparecimento dos Servidores grevis-
tas ao local de trabalho durante a greve, cumprindo, desse 
modo, sua jornada de trabalho.

Ainda, recomenda-se a instituição de um Ponto Paralelo a ser 
preenchido diariamente pelos grevistas. Essa providência, eventual-
mente, poderá auxiliar na discussão acerca da remuneração relati-
va aos dias de paralisação, afastando a eventual tentativa de con-
figuração dos dias parados como faltas injustificadas ao trabalho.

O SINDICATO DEVE REGISTRAR 
A FREQUÊNCIA DO SERVIDOR 

DURANTE A GREVE?
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OS DIAS PARADOS SERÃO 
DESCONTADOS APÓS 

DECISÃO DO STF?

O 
pagamento dos dias parados, via de regra, tem sido 
objeto de negociação durante a própria greve, situa-
ção que favorece os Servidores quando presente o 
diálogo, atitude esta que deve ser buscada pelos Sin-

dicatos cada vez mais, principalmente após a decisão do STF.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal na recente decisão estabe-
leceu que a greve de Servidores suspende o contrato de trabalho 
(ou seja, suspende o vínculo funcional) e, consequentemente, o al-
cance da remuneração. A despeito disso, a manutenção do repasse 
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deverá ocorrer sempre que a greve tenha sido provocada justamente 
por atraso no pagamento e outras situações excepcionais.

Com o julgamento do tema greve no serviço público pela Corte Su-
prema, foi reconhecida a repercussão geral, vinculando os juízes, de-
sembargadores e tribunais a seguirem este posicionamento, entretan-
to, as instâncias do Poder Judiciário abaixo do STF não estão obrigadas 
a seguir este entendimento, devendo as mesmas utilizar tais argumen-
tos como referência para julgamento em cada caso específico.

 
Nesse ponto, é importante atentar para a ressalva consistente na 

definição de “outras situações excepcionais”. Ela abre a possibilida-
de de discussão quanto à excepcionalidade de diversas situações, 
o que permite, nesses casos, o pagamento da remuneração mesmo 
no período de greve, esta é a maior inovação da decisão do STF.

Exemplificativamente, pode ser caracterizada como excepcio-
nal a situação dos docentes, que têm obrigação de cumprir a car-
ga horária anual fixada pelo ordenamento jurídico. Dessa forma, a 
despeito de fazerem greve, terão que recuperar os dias parados, 
sem receber remuneração extra por isso. Portanto, não há qualquer 
justificativa para o corte da remuneração; antes pelo contrário, há 
a obrigação de alcançá-la, já que as aulas serão necessariamente 
recuperadas e esse trabalho não pode ser prestado gratuitamente.

Também em outras situações a necessidade de posterior com-
pensação do serviço, inclusive fora do horário, é motivo que pode 
ser alegado como justificativa para o pagamento da remuneração 
do período de greve, já que o trabalho será necessariamente rea-
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lizado a posteriori e tanto a Constituição Federal quanto a legis-
lação ordinária vedam a prestação de trabalho gratuito.

Esse é um aspecto importante a ser analisado em eventuais 
ações judiciais que tratem da questão da remuneração relativa 
ao período de greve, de caso a caso.

Por fim, cabe salientar que, nas situações em que o Judiciário 
entender pela necessidade de devolução ao Erário dos valores re-
cebidos em relação aos dias parados na greve, é possível ao Servi-
dor fazer requerimento para que isso ocorra de forma parcelada, 
nos termos do art. 46 da Lei 8.112/90, em parcelas equivalentes a 
dez por cento da remuneração, provento ou pensão (§ 1º).
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N
ão. A greve configura-se pela suspensão da prestação de 
serviços, seja por tempo determinado ou indeterminado. A 
suspensão dos serviços por tempo determinado (24 ou 48 
horas, por exemplo) é comumente denominada como pa-

ralisação e, de modo contrário, a suspensão indeterminada é chama-
da de greve, sendo a paralisação o meio mais seguro de obter do Po-
der Público o cumprimento das reivindicações da categoria.

Assim sendo, a paralisação nada mais é do que uma greve por 
tempo determinado, inclusive para fins legais, meio este mais eficaz, 
após a decisão do STF. Por esse motivo, para a deflagração de qual-
quer greve, seja ela por tempo determinado ou não, mostra-se ne-
cessária, por precaução, a observância dos requisitos e passos antes 
elencados, a fim de evitar a declaração de ilegalidade do movi-
mento ou abusividade do exercício do direito.

HÁ DIFERENÇA ENTRE
 GREVE E PARALISAÇÃO?
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D
iante de todo o exposto, resta a recomendação de que 
todos os envolvidos no processo de greve, tanto Sindica-
tos quanto Servidores procurem tomar ciência dos proce-
dimentos a serem adotados e ajam de maneira a segui-los, 

a fim de garantir o regular exercício desse direito social tão relevante.

Esclarecendo que a Lei 7.783/89 regulamenta o direito do exercí-
cio de greve no serviço público, com a recente decisão do STF no 
julgamento do RE 693.456, estando garantido ainda que não have-
rá desconto nos salários dos grevistas por falta ou atraso no paga-
mento de salários, assim como caso ocorra algum tipo de ilegalida-
de do Poder Público.

Nossa recomendação, enquanto entidade federativa de segun-
do grau, é no sentido de que os Sindicatos iniciem todos os proce-
dimentos preparatórios e formais exigidos pela Lei 7.783/89, e, antes 
de iniciar movimento paredista, ingresse com ação judicial no foro 
local competente, comprovando que o Sindicato, legítimo repre-
sentante dos Servidores e trabalhadores públicos municipais, cum-
priu com o rito da Lei 7.783/89, obtendo, desse modo, provimento 
(liminar) da autoridade judicial para proceder aos encaminhamen-
tos da pretensa e inevitável greve.

CONCLUSÃO
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1) Lei de Greve 7.783/89.

2) Decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) datada de 
26/10/2016 no julgamento do RE 693.456.

3) Modelo de edital de convocação de assembleia.

4) Modelo de ata de assembleia de pauta de reivindicações.

5) Modelo de ofício administrativo.

ANEXOS
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ANEXO 1
Lei de Greve 7.783/89;
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ANEXO 2
Decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) datada de 

26/10/2016 no julgamento do RE 693.456
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ANEXO 3
Modelo de edital de convocação de assembleia;
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ANEXO 4
Modelo de ata de assembleia de pauta de reivindicações
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ANEXO 5
Modelo de ofício administrativo
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ANOTAÇÕES
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