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EXMO. SR. MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  
 
Mandado de Segurança Coletivo 
Com pedido de liminar 
 
Distribuição por dependência ao MS nº 33.782 
Relatoria do Min. EDSON FACHIN 

 
Greve dos Servidores do Poder Judiciário Federal 
 
Determinação do CNJ de desconto imediato dos dias de 
greve dirigida a todos os Tribunais Regionais, com 
abrangência do TRT12, TRF4 e TRE/SC 
 
Ofensa ao exercício do direito de greve (art. 37, VII, CF e 
Lei 7.793/89), bem como ao decidido pelo STF nos MI 
680, 708 e 712. Autonomia e Independência dos 
Tribunais. Limite de Atribuições do CNJ. Razoabilidade e 
Proporcionalidade. Discricionariedade. Oportunidade e 
Conveniência. Matéria afetada ao STF (RE 693.456). 
Orientação do ato administrativo que discrepa de 
qualquer dos entendimentos já manifestados no Plenário 
do Supremo Tribunal Federal. 
 
 

 
 
 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO PODER 
JUDICIÁRIO FEDERAL EM SANTA CATARINA, entidade sindical de primeiro 
grau, com sede em Florianópolis, na Rua dos Ilhéus, nº 118, sobreloja 03, Edifício 
Jorge Daux, Centro, CEP 88.010-560, CNPJ 02.096537/0001-22, pelos 
procuradores (instrumento anexo), com escritório profissional na Av. Osmar 
Cunha, nº 183, Ceísa Center, Bloco C, Sala 1102, Centro, Florianópolis/SC, CEP 
88.015-100, onde recebem intimações, vem à presença de V. Exa. impetrar 
mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, contra ato do 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO FABIANO SILVEIRA, 
INTEGRANTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, presidido pelo EXMO. 
SR. MIN. PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com endereço em 
Brasília, na Praça dos Três Poderes, CEP 70175-900, e no SEPN, Quadra 514 
Norte, Lote 7, Bloco B, CEP 70.760-542, pelos motivos e fundamentos que passa 
a expor: 
 
 
 
 
 

1 – A legitimação ativa. 

 
 
 

1.1. O impetrante é entidade sindical de primeiro grau, que 

congrega os servidores públicos civis vinculados ao Poder Judiciário Federal no 

Estado de Santa Catarina. 
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 A ele incumbe a defesa dos direitos e interesses coletivos e 
individuais da categoria, tanto em questões administrativas quanto judiciais, por 
expressa determinação da Constituição Federal (art. 8º, III) e de seu Estatuto (doc. 
anexo).   
 
 O art. 5º, LXX, “b”, da CF, especificamente, legitima as 
entidades sindicais a propor mandado de segurança coletivo em defesa dos 
interesses de seus membros. 
 
 
 
1.2. Conforme entendimento pacífico do Eg. Supremo Tribunal 
Federal, a substituição processual dos trabalhadores pelo sindicato é a mais 
ampla, prescindindo da autorização exigida aos entes associativos em geral pelo 
art. 5º, XXI, da CF e abrangendo todos os membros da categoria, 
independentemente de filiação sindical: 
 

“Sindicato de servidores federais, em uma unidade da federação, que 
vindica igualdade de vencimentos para certa categoria funcional, tendo 
em conta os vencimento d outra categoria funcional. Legitimidade ativa 
do Sindicato requerente. Constituição, art. 8º, III. (...)” (STF, Pleno, MI 
3475/400 - em 07.05.93, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, LTr. 58-09/105, 
set.94). 

 

 Não obstante rejeitada a pretensão no mérito, foi rejeitada 
prefacial de ilegitimidade ativa do Sindicato em votação unânime do Pleno do STF, 
firmando-se então o entendimento de que o art. 8º, III, da CF, constitui-se em 
regra especial, de caráter amplo e genérico, que comete ao sindicato substituição 
processual em condições distintas daquela prevista no art. 5º, XXI, razão porque 
atinge a todos os integrantes da categoria e independe de expressa 
autorização, conforme o voto do Relator: 
 

“Estipulando o art. 8º, III, da Constituição, que ao sindicato cabe a defesa 
dos direitos e interesses coletivos ou  individuais da categoria, inclusive 
em questões judiciais e administrativas, não parece, efetivamente, 
possível, na espécie, deixar de reconhecer-lhe legitimidade para pleitear, 
como o faz, na defesa do direito da categoria de servidores a que se 
refere a inicial, em ordem a lograrem condições de auferir as vantagens 
funcionais decorrentes da isonomia de vencimentos indicada na peça 
introdutória. Distinta é a situação das entidades associativas, cuja 
legitimidade para representar seus filiados, judicial e extrajudicialmente, 
depende da expressa autorização.” (ib). 

 
 
 
1.3. Nessa medida, a impetração é feita em nome dos servidores 
públicos civis federais ativos das três esferas do Poder Judiciário da União em 
Santa Catarina (Justiça Eleitoral, do Trabalho e Federal). 
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2 – A lide. 

 
 
 
2.1. Os substituídos processuais são servidores públicos civis 
federais ativos, pertencentes aos quadros de pessoal da Justiça do Trabalho da 
12ª Região, Justiça Eleitoral e Justiça Federal de 1º grau de Santa Catarina.  
 
 Como é notório, a categoria profissional dos servidores 
públicos civis do Poder Judiciário da União encontra-se em greve nacional, 
deflagrada contra os obstáculos colocados no caminho do projeto de lei de revisão 
de sua tabela salarial (PL 28/2015), que culminou, mesmo após sua aprovação 
pelo Poder Legislativo, com o veto aposto pela Presidência da República. 
 
 Em preparação à greve no Estado de Santa Catarina, o 
Sindicato autor adotou as cautelas legais, promovendo assembléias-gerais 
específicas e comunicando previamente da paralisação, nos termos do parágrafo 
único do artigo 3º da Lei 7.783/89 (docs. anexos). 
 

 

 

2.2.  Muito embora a greve tenha sido sempre parcial no Estado 
de Santa Catarina, o Exmo. Sr. FABIANO SILVEIRA, integrante do Conselho 
Nacional de Justiça, atendendo à solicitação do Conselho Federal da OAB, da 
Coordenação Nacional do Colégio de Presidentes de Seccionais e de diversas 
Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, concedeu liminar nos autos do 
Pedido de Providências nº 0003835-98.2015.2.00.0000, para determinar a 
suspensão do pagamento dos vencimentos dos servidores em greve, bem como 
outras medidas igualmente atentatórias ao livre exercício do direito de greve, a 
saber:  
 

“a)   suspendam o pagamento dos vencimentos dos servidores em 
greve na exata proporção dos dias não trabalhados, promovendo os 
devidos descontos; 
 
b)   adotem a referida medida de suspensão do pagamento e 
respectivos descontos no prazo máximo de cinco dias, ao fim do 
qual deverão prestar informações sobre o cumprimento desta 
liminar; 
 
c)  desobstruam o acesso aos prédios da Justiça, caso haja 
obstáculos ou dificuldades de quaisquer natureza impostas pelo 
movimento grevista quanto à entrada e circulação de pessoas nos 
referidos prédios; 
 
d)  adotem medidas que visem garantir a maior continuidade 
possível de todos os serviços prestados, independentemente do 
caráter urgente da solicitação ou da existência de prazo em curso.” 
(decisão liminar – grifei – cópia anexa). 
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2.3.  Como depois se veio a saber, tal decisão teve origem a partir 
de um pedido de providências da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do 
Estado da Bahia, contra a greve instaurada no Tribunal Regional do Trabalho da 
5ª Região (Bahia).  
 
 Após deferida liminar pelo Relator, para o efeito de 
determinar fossem efetuados, “nos termos da Resolução do CSJT nº 86, de 2011, 
o desconto na remuneração dos servidores relativo aos dias de paralisação 
decorrente de participação no movimento grevista”, entre outras providências, a 
decisão foi ratificada pelo Plenário do Conselho, em sessão de 01.09.2015. 
 
 Igual decisão foi adotada nos autos do PP nº 0002826-
04.2015, relativo ao TRT da 1ª Região (Rio de Janeiro). 
 
 
 
2.4. Posteriormente, o Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil (CFOAB), a Coordenação Nacional do Colégio de 
Presidentes de Seccionais e as Seccionais do Amazonas, Ceará, Distrito Federal, 
Espírito Santo, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, São Paulo e 
Tocantins, pediram seu ingresso no feito, requerendo a extensão dos efeitos da 
decisão liminar proferida nos mencionados Pedidos de Providências “a todo o 
Poder Judiciário”. 
 
 As Seccionais do Mato Grosso do Sul, de Santa Catarina e 
do Rio Grande do Sul fizeram o mesmo.    
 
 
 
2.5.  Em consequência disso, nos autos do PP nº 0003835-
98.2015.2.00.0000, a extensão da liminar conferida contra os Tribunais Regionais 
do Trabalho da 1ª e da 5ª Região foi deferida por decisão monocrática do Relator, 
Sr. FABIANO SILVEIRA, essencialmente, pelos mesmos fundamentos da 
concessão inicial, o que acabou abarcando os servidores do Poder Judiciário 
Federal em Santa Catarina, no âmbito das três esferas (TRT12, TRE/SC e Justiça 
Federal de 1ª Grau da 4ª Região).  
 

 
 

2.6. Ocorre que a determinação unilateral da Administração, 
ainda que adotada por organismo de controle, é por si só frontalmente contrária 
à disciplina legal da greve, estabelecida pelo Eg. STF no julgamento dos 
Mandados de Injunção nºs. 670, 708 e 712, simultaneamente julgados no dia 
27.10.2007. 
 
 Consoante a Lei 7.783/89 (Lei de Greve), que o Supremo 
manda aplicar naquilo que cabível, o modo de garantia dos serviços essenciais ou 
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necessidades inadiáveis, deve ser feito “mediante acordo” entre o sindicato ou a 
comissão de negociação e a entidade patronal ou o empregador (art. 9º e art. 11). 
 
 Não havendo acordo, diante do impasse, não é possível o 
estabelecimento unilateral de condições, devendo ser instaurado dissídio de 
greve, a ser apreciado pelo órgão judicial competente. Conforme o entendimento 
expresso do STF, será então o órgão judicial que decidirá acerca dos percentuais 
e dos serviços a serem mantidos, decidindo igualmente a respeito do pagamento 
ou não dos dias de paralisação. 
 
 A Administração, seja por seus órgãos descentralizados 
(Tribunais), seja por seus órgãos de coordenação central (Conselhos), não pode 
simplesmente “decidir” como será feito tal atendimento, pois não estará no caso 
exercendo função jurisdicional, mas sim função administrativa.  
 
 Vale dizer, os Tribunais e Conselhos figuram, na espécie, 
não como julgadores do conflito coletivo de trabalho, mas em situação 
equivalente à do empregador! 
 
 Como é palmar, durante a greve o empregador nada pode 
impor aos empregados em greve – até porque as relações jurídicas de trabalho 
encontram-se suspensas (art. 7º) – devendo o conflito, ou as relações jurídicas 
durante a greve, ser regulado pelo Poder Judiciário, em ação específica. 
 
 
 
2.7. Por outro lado, parece evidente que a pretensão de 
estabelecer uma conduta uniforme para uma situação de greve que é 
absolutamente díspar entre as regiões do País e, quase sempre, também dentro 
da jurisdição de cada Tribunal, esbarra na ausência de suporte fático que a 
ampare. 
 
 E, mais ainda, uma decisão uniforme, centralizada, que retira 
das Administrações locais o poder de negociar um dos elementos centrais 
destinados ao encerramento da greve (pagamento ou não desconto x 
compensação dos dias parados), fere a lógica do sistema da Lei de Greve e, 
por isso mesmo, ou mais até do que isso, afronta o próprio interesse público, 
pois desarma o Administrador de um dos instrumentos mais elementares para dar 
cabo ao movimento paredista pelo método da negociação! 
 
 
 
2.8. Portanto, é nulo o ato administrativo em questão, por afronta 
à Lei de Greve, nos termos em que o STF determinou sua aplicação também às 
greves dos servidores públicos. 
 
 A necessidade de pronta suspensão do ato administrativo 
guerreado, por sua vez, decorre da óbvia circunstância de que sua manutenção 
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representaria verdadeiro cerceamento ao direito constitucional de greve, seja 
pela ameaça de não pagamento dos salários, seja pela anotação de faltas 
injustificadas e de suas conseqüências na vida funcional dos servidores 
(promoções, contagem de tempo de serviço, avaliação de estágio probatório, etc.) 
seja, ainda, pela tentativa de impor, por meio inadequado e ilegal, determinada 
conduta aos servidores grevistas.  
 
 
 
 
 

3 – Cabimento, competência e tempestividade.  

 
 
 
3.1. O mandado de segurança é remédio jurídico constitucional 
para proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato 
ilegal ou abusivo de autoridade coatora, nos termos do art. 5º, LXIX, da 
Constituição Federal de 1988, e art. 1º da Lei nº 12.016/09, elevado, pois, à 
categoria de garantia fundamental dos direitos fundamentais e coletivos. 
 
 Na hipótese dos autos, bem configurados estão os 
pressupostos que autorizam a utilização dessa medida excepcional: i) ato 
comissivo ou omissivo; ii) ilegalidade ou abuso de poder; iii) lesão ou ameaça de 
lesão; iv) caráter subsidiário da medida adotada; v) prova pré-constituída. 
 
 
 
3.2. Registre-se, entrementes, que não se desconhece o que 
dispõe o art. 5º da Lei nº 12.016/09, bem como o enunciado da Súmula 267 do 
STF, o qual obsta a utilização deste mecanismo constitucional como sucedâneo 
de recurso ou de correição, ao enunciar que “não cabe mandado de segurança 
contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 
 
 Este não é, contudo, o caso dos autos. Legitimada tal 
afirmação seja porque não há previsão, na legislação, de recurso contra o ato 
coator indicado, seja porque a hipótese de correição parcial não possui 
enquadramento ao caso em apreço.  
 
 Dessa forma, não se enquadrando a hipótese dos autos 
entre as vedações à impetração de mandado de segurança previstas no art. 5º da 
Lei 12.016/2009, resta autorizado o processamento do presente.  
 
 
 
3.3.  No que pertine à competência para processar e julgar a 
medida ora impetrada, esta pertence ao Supremo Tribunal Federal, como se infere 
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do julgamento da Ação Originária nº 1814, da relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, 
valendo transcrever a ementa:  
 

COMPETÊNCIA – AÇÃO – RITO ORDINÁRIO – UNIÃO – MÓVEL – ATO 
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cabe à Justiça Federal 
processar e julgar ação ajuizada contra a União presente ato do 
Conselho Nacional de Justiça. A alínea “r” do inciso I do artigo 102 da 
Carta da República, interpretada de forma sistemática, revela a 
competência do Supremo apenas para os mandados de segurança. (AO 
1814 QO, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado 
em 24/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2014 
PUBLIC 03-12-2014) 

 
 
 
3.4.  Por fim, resta evidente que a impetração é tempestiva, haja 
vista que a decisão ora atacada foi proferida em 16.09.2015, não tendo sido 
ultrapassado, portanto, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.  
 

 

 
 
 

4 – A decisão do STF assegurando o exercício do 
direito de greve pelos servidores públicos civis. 

 
 
 
4.1. Depois de duas décadas de paralisia legislativa, em decisão 
comemorada como verdadeira viragem da jurisprudência do STF acerca dos 
mandados de injunção, o STF entendeu, mesmo sem a edição da lei específica 
prevista na Constituição, garantir o exercício do direito de greve pelos servidores 
públicos civis (STF, Mandados de Injunção nºs. 670, 708 e 712). 
 
 
 
4.2. No dizer do Ministro CELSO DE MELLO, em voto proferido 
no julgamento do MI 712: 
 

“Daí a importância da solução preconizada pelos eminentes Ministros 
EROS GRAU (MI 712/PA) e GILMAR MENDES (MI 670/ES), cuja 
abordagem do tema ora em exame não só restitui ao mandado de 
injunção a sua real destinação constitucional, mas, em posição 
absolutamente coerente com essa visão, dá eficácia concretizadora ao 
direito de greve em favor dos servidores públicos civis.  
Por tais razões, Senhora Presidente, peço venia para acompanhar os 
doutos votos dos eminentes Ministros EROS GRAU (MI 712/PA) e 
GILMAR MENDES (MI 670/ES), em ordem a viabilizar, desde logo, nos 
termos e com as ressalvas e temperamentos preconizados por Suas 
Excelências, o exercício, pelos servidores públicos civis, do direito de 
greve, até que seja colmatada, pelo Congresso Nacional, a lacuna 
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normativa decorrente da inconstitucional falta de edição da lei especial a 
que se refere o inciso VII do art. 37 da Constituição da República.  
É o meu voto." (STF, Pleno, MI 712-8, Rel. Min. EROS GRAU, DJe 
30.10.08)   

 
 
 
4.3. No histórico julgamento de 25.10.2007, o STF proclamou, em 
síntese: 
 

“Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu do mandado de injunção e 
propôs a solução para a omissão legislativa com a aplicação da Lei nº 
7.783, de 28 de junho de 1989, no que couber, vencidos, em parte, o 
Senhor Ministro Maurício Corrêa (Relator), que conhecia apenas para 
certificar a mora do Congresso Nacional, e os Senhores Ministros Ricardo 
Lewandowski, Joaquim Barbosa e Marco Aurélio, que limitavam a 
decisão à categoria representada pelo sindicato e estabeleciam 
condições específicas para o exercício das paralisações. Votou a 
Presidente, Ministra Ellen Gracie. Lavrará o acórdão o Senhor Ministro 
Gilmar Mendes. Não votaram os Senhores Ministros Menezes Direito e 
Eros Grau por sucederem, respectivamente, aos Senhores Ministros 
Sepúlveda Pertence e Maurício Corrêa, que proferiram voto 
anteriormente. Ausente, justificadamente, a Senhora Ministra Cármen 
Lúcia, com voto proferido em assentada anterior. Plenário, 25.10.2007.” 
(STF, Pleno, MI 670, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, DJe 30.10.08) 
 

 
 
 
  

5 – Modo de atendimento dos serviços mínimos ou 
das necessidades inadiáveis na disciplina da Lei 7.783. 
Competência para decidir sobre o pagamento ou não 

dos dias parados em caso de dissídio de greve. 

 
 
 
5.1. A Lei 7.783/89, aplicável, estabelece de modo expresso que 
a manutenção dos serviços mínimos e o modo de atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade, durante a greve, deverão ser estabelecidos de comum 
acordo entre o empregador e os grevistas. 
 
 Nesse sentido é a regra expressa do artigo 9º da Lei de 
Greve, quanto à manutenção de equipes para salvaguardar as atividades 
essenciais à retomada das atividades “da empresa” quando da cessação do 
movimento: 
 

Art. 9º Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, 
mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o 
empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o 
propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo 
irreparável, pela deterioração irreversível de bens, máquinas e 
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equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada 
das atividades da empresa quando da cessação do movimento. 
Parágrafo único. Não havendo acordo, é assegurado ao empregador, 
enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente os serviços 
necessários a que se refere este artigo. 

 
 No mesmo sentido dispõe o artigo 11, relativamente à 
garantia das chamadas “necessidades inadiáveis da comunidade”: 
 

Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os 
empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a 
garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 
Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas 
que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a 
saúde ou a segurança da população. 

 
 
 
5.2. Não é demais observar que o Min. EROS GRAU, Relator do 
MI nº 712, inicialmente rejeitava a aplicação do artigo 11, chegando mesmo a 
transcrever em seu voto originário uma “minuta” de lei de greve já adaptada ao 
caso dos servidores, que o excluía (fl. 22 do voto do Min. Eros Grau no MI 712). 
 
 Todavia, no correr do debate, foi ele achegando-se à tese do 
Min. GILMAR MENDES, Relator dos outros dois Mandados de Injunção (670 e 
708), que dizia claramente da aplicabilidade também desse dispositivo ao caso 
dos servidores: 
 

“O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) – Assentei a 
aplicação da Lei nº 7.783 e enfatizei especialmente as regras dos artigos 
10 e 11, com todas as particularidades, claro, em relação a situações 
referentes, por exemplo, à própria competência da Justiça, coisas que 
não estamos a definir desde logo.” (fl. 546 do MI 712 – grifo do original) 
 
“O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) – Em 
relação a isso, já deixei inicialmente posto, em meu voto, que adoto a lei 
e deixo claro, a meu ver, que as regras básicas seriam as dos artigos 10 
e 11 da Lei de Greve, as quais, na verdade, consagram a idéia de 
essencialidade dos serviços.” (fl. 538 do MI 712 – grifo do original) 

 
 
 
5.3. Assim, figurando a Administração, para efeito de greve, 
como o “empregador” previsto na Lei 7.783/89, não pode impor de modo 
unilateral as condições que a lei expressamente remete para a negociação e 
acordo entre as partes interessadas! 
 
 
 
5.4. A solução legal para o caso de impasse entre a 
Administração e os grevistas, para cumprimento dos artigos 9º e 11 da Lei 
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7.783/89 foi, também ela, expressamente debatida e estabelecida pelo STF no 
julgamento dos referidos mandados de injunção: 
 

EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, 
ART. 5º, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA 
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 
DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA 
CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA 
FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO 
ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. 
EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À 
EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO 
LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. 
MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A 
APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989.  
(...) 
5. O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DE EVENTUAIS 
DISSÍDIOS DE GREVE QUE ENVOLVAM SERVIDORES PÚBLICOS 
CIVIS DEVEM OBEDECER AO MODELO DE COMPETÊNCIAS E 
ATRIBUIÇÕES APLICÁVEL AOS TRABALHADORES EM GERAL 
(CELETISTAS), NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO DA LEI No 
7.783/1989. A APLICAÇÃO COMPLEMENTAR DA LEI No 7.701/1988 
VISA À JUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS QUE ENVOLVAM OS 
SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NO CONTEXTO DO ATENDIMENTO 
DE ATIVIDADES RELACIONADAS A NECESSIDADES INADIÁVEIS DA 
COMUNIDADE QUE, SE NÃO ATENDIDAS, COLOQUEM "EM PERIGO 
IMINENTE A SOBREVIVÊNCIA, A SAÚDE OU A SEGURANÇA DA 
POPULAÇÃO" (LEI No 7.783/1989, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 11).  
5.1. Pendência do julgamento de mérito da ADI no 3.395/DF, Rel. Min. 
Cezar Peluso, na qual se discute a competência constitucional para a 
apreciação das "ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os 
entes de direito público externo e da administração pública direta e 
indireta da União, dos Estados, do Distrito Feder al e dos Municípios" 
(CF, art. 114, I, na redação conferida pela EC no 45/2004).  
5.2. Diante da singularidade do debate constitucional do direito de greve 
dos servidores públicos civis, sob pena de injustificada e inadmissível 
negativa de prestação jurisdicional nos âmbitos federal, estadual e 
municipal, devem-se fixar também os parâmetros institucionais e 
constitucionais de definição de competência, provisória e ampliativa, para 
a apreciação de dissídios de greve instaurados entre o Poder Público e 
os servidores públicos civis.  
5.3. No plano procedimental, afigura-se recomendável aplicar ao caso 
concreto a disciplina da Lei no 7.701/1988 (que versa sobre 
especialização das turmas dos Tribunais do Trabalho em processos 
coletivos), no que tange à competência para apreciar e julgar eventuais 
conflitos judiciais referentes à greve de servidores públicos que sejam 
suscitados até o momento de colmatação legislativa específica da lacuna 
ora declarada, nos termos do inciso VII do art. 37 da CF.  
5.4. A adequação e a necessidade da definição dessas questões de 
organização e procedimento dizem respeito a elementos de fixação de 
competência constitucional de modo a assegurar, a um só tempo, a 
possibilidade e, sobretudo, os limites ao exercício do direito constitucional 
de greve dos servidores públicos, e a continuidade na prestação dos 
serviços públicos. Ao adotar essa medida, este Tribunal passa a 
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assegurar o direito de greve constitucionalmente garantido no art. 37, VII, 
da Constituição Federal, sem desconsiderar a garantia da continuidade 
de prestação de serviços públicos - um elemento fundamental para a 
preservação do interesse público em áreas que são extremamente 
demandadas pela sociedade.  
6. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA 
CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO DO TEMA NO ÂMBITO DA 
JUST IÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, 
VII, DA CF. FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE 
O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO 
DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS 
LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989.  
6.1. Aplicabilidade aos servidores públicos civis da Lei no 7.783/1989, 
sem prejuízo de que, diante do caso concreto e mediante solicitação de 
entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao juízo competente a fixação 
de regime de greve mais severo, em razão de tratarem de "serviços ou 
atividades essenciais" (Lei no 7.783/1989, arts. 9o a 11).  
6.2. Nessa extensão do deferimento do mandado de injunção, aplicação 
da Lei no 7.701/1988, no que tange à competência para apreciar e julgar 
eventuais conflitos judiciais referentes à greve de servidores públicos que 
sejam suscitados até o momento de colmatação legislativa específica da 
lacuna ora declarada, nos termos do inciso VII do art. 37 da CF.  
6.3. Até a devida disciplina legislativa, devem-se definir as situações 
provisórias de competência constitucional para a apreciação desses 
dissídios no contexto nacional, regional, estadual e municipal. Assim, nas 
condições acima especificadas, se a paralisação for de âmbito nacional, 
ou abranger mais de uma região da justiça federal, ou ainda, 
compreender mais de uma unidade da federação, a competência para o 
dissídio de greve será do Superior Tribunal de Justiça (por aplicação 
analógica do art. 2o, I, "a", da Lei no 7.701/1988). Ainda no âmbito 
federal, se a controvérsia estiver adstrita a uma única região da justiça 
federal, a competência será dos Tribunais Regionais Federais (aplicação 
analógica do art. 6o da Lei no 7.701/1988). Para o caso da jurisdição no 
contexto estadual ou municipal, se a controvérsia estiver adstrita a uma 
unidade da federação, a competência será do respectivo Tribunal de 
Justiça (também por aplicação analógica do art. 6o da Lei no 
7.701/1988). As greves de âmbito local ou municipal serão dirimidas pelo 
Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal com jurisdição sobre o 
local da paralisação, conforme se trate de greve de servidores 
municipais, estaduais ou federais.  
6.4. Considerados os parâmetros acima delineados, a par da 
competência para o dissídio de greve em si, no qual se discuta a 
abusividade, ou não, da greve, os referidos tribunais, nos âmbitos 
de sua jurisdição, serão competentes para decidir acerca do mérito 
do pagamento, ou não, dos dias de paralisação em consonância 
com a excepcionalidade de que esse juízo se reveste. Nesse 
contexto, nos termos do art. 7o da Lei no 7.783/1989, a deflagração 
da greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato de 
trabalho. Como regra geral, portanto, os salários dos dias de 
paralisação não deverão ser pagos, salvo no caso em que a greve 
tenha sido provocada justamente por atraso no pagamento aos 
servidores públicos civis, ou por outras situações excepcionais que 
justifiquem o afastamento da premissa da suspensão do contrato de 
trabalho (art. 7º da Lei no 7.783/1989, in fine).  
6.5. Os tribunais mencionados também serão competentes para apreciar 
e julgar medidas cautelares eventualmente incidentes relacionadas ao 
exercício do direito de greve dos servidores públicos civis, tais como: i) 
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aquelas nas quais se postule a preservação do objeto da querela judicial, 
qual seja, o percentual mínimo de servidores públicos que deve 
continuar trabalhando durante o movimento paredista, ou mesmo a 
proibição de qualquer tipo de paralisação; ii) os interditos possessórios 
para a desocupação de dependências do s órgãos públicos 
eventualmente tomados por grevistas; e iii) as demais medidas 
cautelares que apresentem conexão direta com o dissídio coletivo de 
greve.  
6.6. Em razão da evolução jurisprudencial sobre o tema da interpretação 
da omissão legislativa do direito de greve dos servidores públicos civis e 
em respeito aos ditames de segurança jurídica, fixa-se o prazo de 60 
(sessenta) dias para que o Congresso Nacional legisle sobre a matéria.  
6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos 
termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nos 
7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam 
a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis.” (STF, 
Pleno, MI 708, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe-206 DIVULG 30-10-
2008 PUBLIC 31-10-2008 EMENT VOL-02339-02 PP-00207)  

 
 
 
5.5. A jurisprudência é igualmente esclarecedora, valendo citar 
decisão proferida pela Seção Especializada em Dissídios Coletivos do TST no 
RODC nº 784172/2001.9, da lavra do Min. GEORGENOR DE SOUZA FRANCO 
FILHO, no qual se constata que cabe ao Judiciário, diante do impasse, ditar as 
condições mínimas que deverão ser observadas pelos grevistas na manutenção 
dos serviços essenciais, in verbis:    

 
GREVE. ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
INADIÁVEIS. MULTA.  
1. Recurso ordinário em dissídio coletivo interposto pelo Ministério 
Público do Trabalho contra acórdão regional que, a despeito de declarar 
a greve abusiva, não aplicou a multa diária fixada na Ordem Judicial 
proferida pelo Presidente do Tribunal a quo.  
2. Quando o direito de greve é exercido no ramo dos transportes coletivos 
- considerado atividade essencial -, tanto os sindicatos, como todos os 
integrantes das categorias econômica e profissional são obrigados a 
garantir a prestação dos serviços mínimos, suficientes ao atendimento 
das necessidades inadiáveis da comunidade, enquanto durar a 
paralisação. Não havendo autocomposição, é lícito ao Tribunal, por 
Ordem Judicial de seu Presidente, fixar liminarmente os limites mínimos 
de trabalho a serem respeitados, sob pena de pagamento de multa diária. 
Inteligência dos arts. 9º, § 1º, da Constituição da República, 10, inc. I, da 
Lei nº 7.783/89, 461, §§ 4º a 6º, do CPC.  
3. Sobejamente comprovado o não atendimento aos requisitos formais da 
greve, como o esgotamento da negociação coletiva prévia, e o não 
atendimento às necessidades básicas da população, declara-se abusiva 
a greve. Orientações Jurisprudenciais nº

s
 11 e 38 da Seção de Dissídios 

Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho.  
4. Ao sindicato profissional cabe exercer sua liderança para esclarecer a 
categoria sobre as conseqüências danosas que podem advir da greve, 
tanto para a própria categoria quanto para os usuários dos serviços. Tal 
providência visa a propiciar a moderação das manifestações e a garantia 
de prestação dos serviços inadiáveis à população, sempre com o objetivo 
de tornar desnecessária a intervenção da Justiça do Trabalho, pela boa 
condução do movimento paredista.  
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5. Verificada a omissão da entidade sindical, senão sua participação ativa 
em ações ilegais e altamente condenáveis, dá-se provimento ao recurso 
ordinário para condenar o Sindicato ao pagamento da multa fixada em 
Ordem Judicial pela não manutenção dos serviços inadiáveis, em favor 
do FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador.” (TST, SDC, RODC 
784172/2001.9, julgado em 10.10.02, Rel. Min. Georgenor de Souza 
Franco Filho, DJ 08.11.02)  

 
 Esse acórdão consigna em sua fundamentação:  
 

“(...) 
Sem dúvida, em que pese a greve revelar-se atualmente um direito dos 
empregados reconhecido pela Constituição da República, não é absoluto 
e, pois, deve ater-se aos limites definidos pela lei. Nesse diapasão, 
ensina WILSON DE SOUZA CAMPOS BATALHA que a greve é - direito 
que deve ser exercido de maneira a não desvirtuar sua função social- (in 
Sindicatos, sindicalismo. São Paulo: LTr, 1992, p. 220).  
Na espécie, ajuizado o presente dissídio coletivo em 28.05.2001, o 
Exmo. Juiz Presidente do Eg. 2º Regional proferiu Ordem 
Judicial estabelecendo, liminarmente, as condições a serem 
observadas pelos grevistas no que tange à prestação dos serviços 
inadiáveis, enquanto durasse a paralisação e antes do julgamento 
pelo Colegiado, nos seguintes termos:  
   

"1 - No caso de eclosão da greve anunciada, determino, 
liminarmente, a manutenção de 70% (setenta por cento), das frotas 
de coletivos, operadas por empresa do setor privado, das 05:00 às 
08:00 e das 17:00 às 20:00 e, nos demais horários a manutenção de 
50% (cinqüenta por cento), com fulcro no artigo 11, da Lei nº 
7783/89, sob responsabilidade comum das partes.  

 
2 - O descumprimento de tal determinação acarretará aos 
responsáveis uma multa diária no valor de R$ 70.000,00 (setenta 
mil reais), que deverá ser repassada ao FAT, Fundo de Amparo ao 
Trabalhador.  

 
 3 - No caso de ocorrer manifestações que possam constranger 

ou ameaçar direitos de terceiros, causar ameaça ou dano à 
propriedade ou pessoa ou bloqueio de trânsito, acarretará aos 
responsáveis multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além da multa 
prevista no item 2. (fls. 103/104 - sem destaques no original)”   

   
 Assim, resta evidente que, diante do impasse ou do 
encerramento das tratativas por uma das partes, caberia ao Judiciário, através do 
dissídio de greve processado no órgão competente, estabelecer as condições 
mínimas para que se desenvolva a greve, e não ao próprio “empregador”, como 
ocorreu aqui, com o deferimento de liminar pelo Conselho Nacional de Justiça, 
intervindo diretamente na greve nacional dos servidores públicos do Poder 
Judiciário Federal.  
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5.6. De igual modo, a decisão do STF é expressa quanto à 
competência do órgão julgador dos dissídios de greve para deliberar acerca 
do pagamento ou não dos dias parados. 
 
 Extrai-se do voto do Min. GILMAR MENDES, Relator do MI 
708, passagem bastante clara a esse respeito: 
 

“(...) 
Revela-se importante, nesse particular, ressaltar que a par da 
competência para o dissídio de greve em si – no qual se discute a 
abusividade, ou não, da greve – também os referidos tribunais, nos seus 
respectivos âmbitos, serão competentes para decidir acerca do mérito 
do pagamento, ou não, dos dias de paralisação em consonância 
com a excepcionalidade com a qual esse juízo se reveste.” (fl. 253 do 
MI 708 – grifei)   

 
 
 Além disso, o Supremo Tribunal Federal também atribuiu 
exclusivamente ao Judiciário, na apreciação de eventual dissídio de greve, adotar 
inclusive decisões de natureza cautelar ou incidental, a fim de regular os 
interesses das partes envolvidas no litígio:  
 

“(...) Os tribunais mencionados também serão competentes para apreciar 
e julgar medidas cautelares eventualmente incidentes relacionadas ao 
exercício do direito de greve dos servidores públicos civis, tais como: 
i) aquelas nas quais se postule a preservação do objeto da querela 
judicial, qual seja, o percentual mínimo de servidores públicos que deve 
continuar trabalhando durante o movimento paredista, ou mesmo a 
proibição de qualquer tipo de paralisação;  
ii) os interditos possessórios dependências dos órgãos públicos para a 
desocupação de eventualmente tomados por grevistas; e 
iii) demais medidas cautelares que apresentem conexão direta com o 
dissídio coletivo de greve.” (trecho do voto do Min. Gilmar Mendes no MI 
708) 

 
 
 
5.7. Ora, como é palmar, descabe Conselho Nacional de Justiça, 
exercer atribuições tipicamente jurisdicionais, conforme deliberou o Eg. Supremo 
Tribunal Federal ao apreciar o âmbito de suas competências, no emblemático 
julgamento da ADI 3.367:    
 

[...] 2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Emenda Constitucional 
nº 45/2004. Poder Judiciário. Conselho Nacional de Justiça. Instituição e 
disciplina. Natureza meramente administrativa. Órgão interno de controle 
administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura. 
Constitucionalidade reconhecida. Separação e independência dos 
Poderes. História, significado e alcance concreto do princípio. Ofensa a 
cláusula constitucional imutável (cláusula pétrea). Inexistência. 
Subsistência do núcleo político do princípio, mediante preservação 
da função jurisdicional, típica do Judiciário, e das condições 
materiais do seu exercício imparcial e independente. Precedentes e 
súmula 649. Inaplicabilidade ao caso. Interpretação dos arts. 2º e 60, § 
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4º, III, da CF. Ação julgada improcedente. Votos vencidos. São 
constitucionais as normas que, introduzidas pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 8 de dezembro de 2004, instituem e disciplinam o Conselho 
Nacional de Justiça, como órgão administrativo do Poder Judiciário 
nacional. [...] (ADI 3367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 
13/04/2005, DJ 17/03/2006) 

 
 Nessa linha, a doutrina explica a inconstitucionalidade de 
deliberações do Conselho Nacional de Justiça em matérias reservadas à 
apreciação jurisdicional: 

 
“(...) Ressalte-se que entre tais atribuições não figura qualquer função 
legislativa ou jurisdicional, haja vista o quadro constitucional normativo ao 
qual está submetido e que não permite leitura diversa. [...] Da mesma 
forma, ao Conselho é dada a atuação como uma corte de cassação ou de 
revisão de decisões judiciais, pois suas atribuições não se confundem 
com a função jurisdicional, típica do Judiciário, e das condições materiais 
do exercício imparcial e independente dos magistrados (MS 28.537 e ADI 
3.367) (...).” O Conselho Nacional de Justiça está limitado a atuar nos 
campos decisórios não pendentes de decisão judicial.

1 

 
 
 
5.8. Ainda, não é admissível que pretenda o Conselho Nacional 
de Justiça, a pretexto do exercício de suas atribuições, fulminar a mais elementar 
delas, a própria razão de sua existência, que é a de assegurar a própria 
autonomia e independência do Poder Judiciário, que reside precisamente nos 
Tribunais. 
 
 Ora, a melhor condução das relações com os movimentos 
grevistas, sempre que não agrida a legalidade, é tarefa que se insere dentre os 
poderes discricionários de cada Tribunal, protegida portanto pelas garantias de 
autonomia e independência, constitucionalmente firmadas ( 
 
 Ora, o CNJ, no exercício das atribuições conferidas pelo inc. 
II do §4º do artigo 103-B da Constituição, ou seja, no controle da atuação 
administrativa e financeira do Poder Judiciário e no dever de zelo pela observância 
do art. 37 da Constituição, tem como limite o autogoverno dos Tribunais! 
 
 Assim, como é cediço, enquanto a administração local opera 
na forma da lei ou no regular exercício de poder discricionário decorrente de lei, 
não haverá espaço para atuação do CNJ, sob pena de usurpação da competência 
constitucional dos demais órgãos do Poder Judiciário. 
 
 Não podem os Conselhos substituir os Tribunais - 
autônomos em termos administrativos - no exercício das atribuições que 
lhes são próprias, mesmo as discricionárias, exceto quando houver ofensa 
aos princípios inscritos no art. 37 da Constituição. 

                                            
1
 CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.) 

Comentários à Constituição do Brasil: São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1436/1440 
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 Nessa seara, a atuação dos Conselhos destina-se ao 
controle da legalidade da atuação administrativa, não, porém, ao controle do 
mérito (juízo de oportunidade e conveniência) dos atos administrativos 
praticados pelos Tribunais, quando forem de sua competência. 
 
 Em síntese, a existência dos Conselhos não eliminou a  
autonomia administrativa nem o âmbito de discricionariedade administrativa de 
cada órgão judiciário, no âmbito de suas competências, como a própria 
jurisprudência do Conselho sempre reconheceu. 

 

 Fixadas essas premissas, logo se vê o transbordamento 
destes limites e a clara invasão da seara de autonomia administrativa, 
orçamentária e financeira dos Tribunais. 
 
 
 
5.9. Ora, os modos pelos quais os Tribunais responderão à greve 
dos servidores integrantes de suas secretarias, para atendimento das 
necessidades essenciais, ou mesmo para solução final da greve, e, bem assim, 
para a reposição do trabalho não prestado durante o movimento paredista, não é 
questão que possa ser retirada da órbita da autonomia administrativa de cada 
Corte.  
 
 Não se trata apenas da prerrogativa formal de autonomia 
administrativa, mas de permitir que a Administração de cada Tribunal possa agir 
do modo mais adequado com a realidade local, observadas a extensão e 
profundidade da greve, a conduta dos grevistas, a existência ou não de acordo 
entre cada Tribunal e a entidade sindical respectiva, no que tange ao atendimento 
das necessidades inadiáveis, a busca ou não de soluções negociadas para o 
impasse, etc., etc. 
 
 Não pode o Conselho retirar dos Tribunais a possibilidade 
de, obviamente que nos limites da lei, buscar as soluções mais adequadas para 
enfrentamento dos naturais transtornos causados por uma greve. A preservação 
dessa autonomia é fundamental, até mesmo para que se evitem exacerbações, 
que se mantenha o diálogo, que se possa com relativa flexibilidade também 
negociar saídas e alternativas para o encerramento do movimento grevista.  Tudo 
isso se fará, como parece óbvio, em respeito às especificidades culturais, sociais, 
econômicas e normativas de cada quadro. 
 
 Eventual cometimento de ilegalidade ou excesso, claro, 
permitiria uma atuação corretiva do Conselho, não porém esse 
precondicionamento, que retira dos Tribunais toda margem de atuação local, 
focada nos interesses locais e na dinâmica de cada situação. 
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5.10. Aduza-se em reforço, que a greve é uma prerrogativa dos 
sindicatos locais, que detêm a representação da categoria perante cada 
Tribunal local. 
 
 Mesmo no caso das chamadas "greves nacionais", quem 
detém a titularidade do direito de greve é o sindicato local. 
 
 Essa questão (pacífica na jurisprudência trabalhista) já foi 
submetida à análise específica do Superior Tribunal de Justiça no que respeita à 
greve dos servidores públicos (e, mais especificadamente ainda, em relação à 
greve dos servidores do Poder Judiciário da União, envolvendo portanto as 
próprias entidades sindicais ora requerentes). Na ocasião, o STJ concluiu, 
acertadamente, que a greve é uma prerrogativa sindical das entidades de base, 
que os sindicatos estaduais é que detêm a titularidade do exercício desse direito 
constitucional: 
 

PETIÇÃO Nº 7.939 - DF (2010/0088406-8) 
RELATOR : MINISTRO CASTRO MEIRA 
R.P/ACÓRDÃO : MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA 
REQUERENTE : UNIÃO 
REQUERIDO : FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO 
JUDICIÁRIO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO - 
FENAJUFE 
ADVOGADO : PEDRO MAURÍCIO PITA DA SILVA MACHADO E 
OUTRO(S) 
REQUERIDO : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER 
JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO 
FEDERAL - SINDJUS/DF 
ADVOGADO : JEAN PAULO RUZZARIN E OUTRO(S) 
EMENTA 
ADMINISTRATIVO. GREVE DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO. FEDERAÇÃO SINDICAL. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA. 
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FENAJUFE. INCOMPETÊNCIA DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA DECIDIR 
ORIGINARIAMENTE QUESTÕES RELACIONADAS À GREVE DE 
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS LOTADOS APENAS NO 
DISTRITO FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL 
REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO PARA QUE DÊ REGULAR 
PROSSEGUIMENTO AO FEITO. 
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Injunção 
708/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 25/10/07, limitou a 
competência do Superior Tribunal de Justiça para decidir originariamente 
questões relacionadas à greve de servidores públicos (a) de âmbito 
nacional, (b) que abranjam mais de uma região da justiça federal e (c) 
que compreendam mais de uma unidade da federação. Nos demais 
casos, em se tratando de servidores públicos federais, a competência 
será do respectivo Tribunal Regional Federal. 2. Nos termos da 
legislação de regência, cabe aos sindicatos a representação da 
categoria dentro da sua base territorial. A legitimidade das 
federações é subsidiária, ou seja, somente representam os 
interesses da categoria na ausência do respectivo sindicato. 3. No 
caso, a parte autora não comprovou a existência de localidade em 
que os servidores da Justiça do Trabalho não possuam sindicato 
organizado, pelo que a Federação Nacional dos Trabalhadores do 
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Judiciário Federal e Ministério Público da União – FENAJUFE não 
possui legitimidade para figurar no polo passivo.  4. Com a exclusão 
da FENAJUFE da lide, remanesce apenas a discussão da legalidade da 
greve dos servidores da Justiça do Trabalho lotados no Distrito Federal, 
representados pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do 
Ministério Público da União no Distrito Federal – SINDJUS/DF, o que 
afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento 
da ação. 5. Ação julgada extinta, com relação à FENAJUFE, sem 
resolução do mérito, por ilegitimidade passiva. Declarada a 
incompetência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento da lide 
e determinada a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, para que dê regular prosseguimento ao feito. (DJe 21.06.2011). 

 
 A discussão da matéria foi brilhante e exaustivamente 
travada nos votos convergentes do Ministro CASTRO MEIRA e ARNALDO 
ESTEVES LIMA, do STJ, bem demonstrando que tanto do ponto de vista formal 
quanto material a greve será sempre um fenômeno local, jurídica ou socialmente 
falando. Em anexo, cópia integral desse erudito acórdão, a que se reportam os 
requerentes, para evitar transcrição excessiva. 
 
 
 
5.11. Ora, se a greve é um fenômeno local, tanto sociológica 
quanto juridicamente falando, não faz nenhum sentido o Conselho pretender impor 
uma conduta padronizada aos Tribunais locais, eliminando seu espaço de 
manobra para a solução do conflito coletivo de trabalho instaurado e que, como 
visto, somente perante cada um dos sindicatos se resolve! 
 
 Além da clara afronta à garantia constitucional da autonomia 
administrativa dos Tribunais, há verdadeira vulneração aos princípios 
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, pois os Tribunais 
necessitam de flexibilidade para encontrar alternativas que reduzam o impacto, a 
duração e eventuais conseqüências posteriores da greve realizada em cada 
Tribunal, o que logicamente envolve (a) o modo de atendimento das necessidades 
essenciais durante a greve, (b) a ocorrência ou não de descontos dos 
vencimentos durante e após o movimento grevista e (c) o modo de reposição dos 
serviços não realizados durante a parede. 
 
 Retirar-se dos Tribunais essa autonomia significa, ainda, 
mais do que afronta àquela garantia e àqueles princípios: implica também numa 
investida frontal contra um dos mais comezinhos e caros princípios do Direito 
Sindical, que é a exaustiva negociação e a busca permanentes da conciliação! 
 
 
 
5.12. Diante desses elementos, é de se ratificar que não pode o 
Conselho invadir atribuição própria dos Tribunais, sob pena de infração aos artigos 
96 e 99 da Constituição, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade 
e do elemento fundante do Direito Coletivo Laboral:  a busca permanente da 
conciliação. 
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 Os precedentes do CNJ, às mancheias, sempre revelaram 
pacífico entendimento de que a autonomia administrativa dos Tribunais deverá ser 
sempre respeitada e que o Conselho não poderá usurpar tais funções, sob pena 
de afronta àqueles dispositivos constitucionais.  
 
 
 
5.13. Importante assinalar por fim que as decisões do CNJ, acima 
referidas, nada mais fazem do que respeitar e reproduzir o entendimento do 
Supremo Tribunal Federal na mesma matéria. 
 
 Para não alongar-se demais, refira-se apenas o trecho do 
julgamento pelo STF, em Plenário, da ADI 2.097-0-AM, onde se discutiu e se 
definiu, com bastante ênfase, que não podem os Conselhos (naquele caso, não 
podia o próprio CNJ) avançar sobre "tema que se insere na faculdade de 
autogoverno dos tribunais”: 
 

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (PRESIDENTE) – É sobre 
funcionamento de órgão jurisdicional e órgão administrativo. O 
autogoverno da magistratura está exatamente aí. 
 
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: O núcleo do autogoverno 
da Magistratura concentra-se no art. 96 da Constituição da República. 
 
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (PRESIDENTE) – O núcleo do 
poder de autogoverno está aí. 

 

 
 
 
5.14. Evidente, portanto, o equívoco da decisão da Administração 
Centralizada do Poder Judiciário (CNJ) pois não é a Administração órgão 
competente para ditar as condições mínimas em que se desenrolará a greve, 
sendo esta tarefa restrita ao Tribunal competente para julgamento do dissídio de 
greve.   
 
 Mais grave ainda é o fato de que a referida decisão, em 
atitude francamente castradora do direito de greve, busca impor diretamente e de 
modo uniforme, sem permitir que as autoridades locais sopesem as condições 
efetivas da realidade vivenciada em cada Tribunal ou região, as consequências 
individuais decorrente do exercício do direito de greve, e, fundamentalmente, 
tolhendo a discricionariedade administrativa dos Tribunais, que, obviamente, dela 
necessitam para dar o melhor encaminhamento, de acordo com a situação 
concreta de cada localidade, para o bom desenrolar e o próprio término negociado 
do movimento paredista, sendo inegável que uma das principais, senão a principal 
condição negociada de encerramento de uma greve é, precisamente, a 
negociação em torno do pagamento dos dias não trabalhados e o modo de 
reposição do trabalho não realizado! 
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6 – Greve no serviço público e modo de deliberação  
sobre descontos, compensação ou parcelamento. 

Matéria em debate do Supremo Tribunal Federal (RERG 693.456). 
Posições com as quais, em qualquer caso, não se amolda o ato coator.  

 
 
 
6.1. O ato coator também revela grande dose de inadequação e 
inoportunidade, na medida em que é pública e notória a circunstância de que se 
encontra extremamente acesa neste exato momento, no Supremo Tribunal 
Federal, a polêmica acerca do modo de deliberação sobre descontos e 
compensação do trabalho decorrente da greve no serviço público civil brasileiro. 
 
 
 
6.2. Como ninguém ignora, a matéria foi recentemente levada a 
Plenário, tendo sido incialmente proferido voto pelo Relator, Ministro DIAS 
TOFFOLI, inclinando-se, somente em aparência, pela mesma solução preconizada 
pelo ato coator. 
 
 Diz-se que o entendimento defendido pelo Ministro DIAS 
TOFFOLI apenas em aparência se afeiçoa à decisão do CNJ porque também S. 
Exa., em seu voto, fez questão de ressalvar a possibilidade da compensação 
como exceção à realização dos descontos, salientando, outrossim, que a 
solução negociada deverá ser sempre e a qualquer tempo buscada: 
 

Relator 

O ministro Dias Toffoli destacou que a deflagração de greve pelo servidor 
público se equipara à suspensão do contrato de trabalho e, por esse 
motivo, os dias não trabalhados não devem ser pagos. Salientou ainda 
que a Constituição brasileira admite greve no serviço público, mas há 
países democráticos que não o permitem. Destacou também que, nos 
países que permitem a paralisação, em geral existe um fundo de greve 
para custear dias parados e não onerar o Estado. 
Para o relator, ainda que o movimento grevista não seja considerado 
abusivo, a regra deve ser o não pagamento de salários, a não ser 
que haja a compensação dos dias parados e o parcelamento dos 
descontos sejam objeto de negociação. O desconto não será realizado 

se a paralisação for provocada por atraso no pagamento ou se, em 
situações excepcionais, justificar-se o afastamento da relação de 
trabalho. O ministro citou como exemplo situações em que o ente público 
ou o empregador tenha contribuído, mediante conduta recriminável para 
que a greve ocorresse. “A negociação sempre será a melhor solução 
para resolver os efeitos de movimentos paredistas”, afirmou o 
Ministro Dias Toffoli.  
(www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=298959). 
 

 Assim, bem apreendida a posição defendida pelo Relator do 
RE 693456, percebe-se que o ato coator também a ela não se amolda,  na medida 
em que suprime a possibilidade de que mediante negociação (“a melhor solução 
para resolver os efeitos de movimentos paredistas”), sejam evitados os descontos, 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=298959
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dando lugar à compensação ou mesmo ao parcelamento dos descontos para 
aqueles que não compensares (“a não ser que haja a compensação dos dias 
parados e o parcelamento dos descontos sejam objeto de negociação”), mas 
nunca mediante a imposição direta e irretorquível de descontos em folha, sem a 
possibilidade de prévia negociação, como quer o ato coator! 
 
 
 
6.3. É bem de ver, ademais que tal orientação sequer 
prevaleceu no Plenário do Supremo, tendo sido imediatamente aberta 
divergência, com pedido de vistas formulado pelo Exmo. Sr. Ministro EDSON 
FACHIN: 
 

Divergência 
O ministro Edson Fachin considera que a adesão do servidor público a 
movimento grevista não pode representar opção econômica de 
renúncia ao pagamento. Segundo ele, a greve é o principal instrumento 
de reivindicações do servidor público frente ao Estado e, por esse motivo, 
a suspensão da remuneração é um fator essencial na relação jurídica 
instalada a partir da deflagração do movimento paredista e não pode ser 
decidida unilateralmente. Entende também que o direito fundamental à 
greve está intrinsecamente ligado à consolidação do estado democrático 
de direito. (loc. cit.). 

 
 Para o Ministro FACHIN, ao contrário do que vem sendo 
muitas vezes praticado pela Administração, o desconto não pode ser automático, 
pois “a adesão de servidor a movimento grevista não pode representar uma 
opção economicamente intolerante ao próprio grevista e ao núcleo familiar”. 
 
 Salientando as diferenças entre o trabalho no setor público e 
privado e, especialmente, os modos de solução do conflito coletivo colocados à 
disposição num e noutro campo, o Ministro sustentou que apenas mediante 
autorização judicial, quando reconhecida a ilegalidade do movimento, poderia 
haver descontos: 
 

Para o ministro Facchin, enquanto não houver lei que regulamente o 
direito de greve no serviço público, deve ser aplicada a legislação válida 
para o setor privado, conforme já decidido pelo STF. Entretanto, 
observa o ministro, a regra para a suspensão de pagamento não 
pode ser aplicada, pois os servidores públicos não contam com o 
instrumento do dissídio coletivo nem com a possibilidade de 
intervenção da Justiça do Trabalho para mediar o conflito. 
No seu ponto de vista, apenas a partir de determinação judicial, não 
havendo acordo entre as partes ou sendo constatada a ilegalidade 
ou abusividade da paralisação, é possível o corte nos salários. O 
ministro observou que esse entendimento não representa ausência de 
consequência para os grevistas, pois deverá haver compensação 
dos dias parados ao final do movimento. 
Para o ministro, a paralisação no setor privado causa prejuízos 
econômicos a ambas as partes em decorrência da situação de perigo em 
que se coloca a atividade econômica o que, em geral, leva os 
interessados a buscarem acordo no menor tempo possível de forma a 
reduzirem as perdas. Em seu entendimento, no setor público a lógica é 
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diferente e, embora haja setores mais essenciais que outros, muitas 
vezes, o poder público posterga ao máximo o início das negociações. 
“Permitir o desconto imediato no salário dos servidores públicos 
significa que os prejuízos do movimento paredista serão suportados 
apenas por uma das partes em litígio. Essa lógica praticamente 
aniquilaria o direito de greve no setor público”, concluiu o ministro 
Facchin. 

 
 
 
6.4. Como também se sabe, após manifestar simpatia por 
solução intermediária, também o Ministro ROBERTO BARROSO pediu vista dos 
autos, devendo prosseguir em breve o julgamento. 
 
 
 
6.5. Assim, nesse quadro, mostra-se não apenas precipitada a 
decisão adotada pelo CNJ mas largamente equivocada e inoportuna, por 
dissentir até mesmo da posição mais conservadora preconizada no Plenário 
do Supremo,   devendo, também por esse motivo, ser afastada. 
 
 
 
 
 

7 – Cabimento e necessidade de concessão da liminar. 
Art. 7º, III, da Lei 12.016/09.  

 
 

 

7.1. O impetrante almeja obter liminar, para que seja suspenso o 
ato administrativo ora atacado, até o julgamento do mérito do presente pelo 
Colegiado.   

 
 
 

7.2. Sobre a possibilidade de suspensão do ato impugnado, 
liminarmente, explica CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO2 que:  

 
A Lei nº 12.016, de 7.8.2009, que regula o mandado de segurança, prevê 
no art. 7º, III, a possibilidade de suspender-se o ato impugnado no próprio 
início da lide. A medida cabe quando forem relevantes os 
fundamentos do pedido e a falta de suspensão do ato possa resultar 
na ineficácia da segurança, se a final concedida. 

 
 
 

                                            
2
MELLO, Celso Antônio Bandeira de.  Curso de direito Administrativo. 27ª ed. rev. atual. São Paulo: 

Malheiros, 2010. P. 613. 
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7.3. Quanto à relevância dos fundamentos do pedido (“fumus 
boni iuris”), resta suficientemente demonstrada a partir da comprovação de que o 
Exmo. Sr. Conselheiro Relator, ao conceder a liminar aqui questionada, incorreu 
em múltiplas ilegalidades, invadindo a esfera de competência própria de cada 
Tribunal, no âmbito administrativo (autonomia e independência dos órgãos do 
Poder Judiciário) ou do Poder Judiciário (para fins de heterocomposição), 
praticando ato que não se amolda aos cânones da razoabilidade e 
proporcionalidade, que diverge dos termos da Lei de Greve, naquilo em que 
aplicável ao serviço público, e dissentindo também de qualquer das orientações 
até aqui adotadas nos votos já proclamados no Plenário do STF em julgamento de 
repercussão geral sobre a matéria! 
 
 Assim, inescondível a importância dos fundamentos 
declinados no presente mandamus, os quais demonstram que o ato decisório é 
abusivo e eivado de ilegalidade. 
 
 
 
7.4.  No que tange ao “periculum in mora”, este é também 
evidente: diante da autoexequibilidade imanente a todos os atos administrativos, 
os substituídos processuais encontram-se desde logo submetidos aos ilegais 
termos da liminar concedida nos autos do Pedido de Providências nº 0003835-
98.2015.2.00.0000. 
 
 
 A liminar determina a suspensão do pagamento dos 
vencimentos dos servidores em greve, determinando aos Regionais que 
promovam os devidos descontos, o que representa privação de parcela 
significativa de seus estipêndios, assomando dificuldades econômicas para os 
substituídos, sendo consabidamente penosa e demorada a hipótese de restituição 
dessa parcela de natureza alimentar. 
 
 
 O justo receio de sofrer, por via transversa, sanções por 
participar de uma greve levada a cabo de modo legítimo, por outro lado, 
compromete o próprio exercício do direito de greve, como já se disse, pois parte 
significativa da categoria poderá ser tentada a dobrar-se à pressão patronal, 
ditada pelo Conselho Nacional de Justiça, diante da negativa da perspectiva de 
negociar, ou mesmo de ver apreciada pelo órgão jurisdicional competente, uma 
sempre possível pretensão ao pagamento dos dias parados. 
 
 
 Tanto é verdade que o TRT da 12ª Região, já em 
18.09.2015, cientificou o Sindicato-impetrante da decisão adotada pelo CNJ, 
informando que daria cumprimento à mesma, com corte nos salários programado 
para a próxima folha: 
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 Do mesmo modo, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina fez saber aos seus servidores, através do correio eletrônico, que também 
na próxima folha implantará os descontos determinados pelo CNJ: 
 

 
 

 Assim também a Seção Judiciária de Santa Catarina da 
Justiça Federal encaminhou ao Sindicato e-mail igual ao remetido a todos os 
servidores, com cópia encartada da decisão do CNJ, denotando o intento de lhe 
dar imediato cumprimento: 
 

 
 

 
7.5. Daí porque impositiva a concessão de liminar, a fim de 
suspender o ato administrativo atacado, na medida em que desatende ao 
disposto nos arts. 9, 10 e 11 da Lei de Greve (7.783/09), bem como as decisões 
proferidas pelo STF em sede de mandados de injunção, nas quais se atestou que 
compete aos Tribunais, em dissídio de greve, estabelecer as condições mínimas a 
serem observadas pelos grevistas para continuidade da parede.     
 
 Nessas condições, consoante a doutrina especializada3, 
deve ser concedida a tutela ora requerida: 

 

                                            
3
 HELY LOPES MEIRELLES, Mandado de Segurança, Ação Popular e Ação Civil Pública”, Ed. 

Revista dos Tribunais, 11ª edição, p. 47/48 
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A liminar não é uma liberalidade da justiça; é medida acauteladora 
do direito da impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem 
os seus pressupostos, como também não deve ser concedida 
quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade. 
O Juiz Desembargador ou Ministro que conceder a liminar poderá 
revogá-la a qualquer tempo, desde que verifique a desnecessidade dessa 
medida, como poderá restabelecê-la se fatos supervenientes indicarem a 
sua conveniência. 

 
 
 
 
 

8 – Requerimentos.  

 
 

  
 EM FACE DO EXPOSTO, observada a relevância das 
alegações do impetrante, requer digne-se V. Exa.: 
 
 a) distribuir o presente por dependência ao MS nº 33.782, da 
relatoria do Min. EDSON FACHIN; 
 
 b) receber o presente mandado de segurança e ordenar, 
liminarmente, em caráter de urgência, porque preenchidos os pressupostos do 
o inc. III, art. 7º da Lei 12.016/09, a suspensão dos efeitos da liminar deferida nos 
autos do Pedido de Providências nº 0003835-98.2015.2.00.0000, até a concessão 
definitiva da segurança, elaborando-se, se necessário, folha suplementar para 
pagamento dos vencimentos eventualmente retidos em decorrência do ato 
administrativo ora atacado; 
 
 b) determinar a intimação da autoridade coatora, enviando-
lhe a segunda via apresentada com cópias dos documentos, a fim de que, cumpra 
a decisão liminar e, no prazo de 10 dias, preste informações;  
 
 c) a notificação da Advocacia Geral da União, órgão de 
representação judicial das pessoas jurídicas de direito público interessadas, para 
que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7º, I e II, da Lei 12.016/09;  
 
 d) a intimação do representante do Ministério Público para 
intervir no feito (art. 12 da Lei nº 12.016/09); 
 
 e) seja, ao final, concedida em definitivo a ordem, para 
declarar a nulidade do ato administrativo atacado, determinando-se a devolução 
das quantias eventualmente descontadas em razão do mesmo, monetariamente 
atualizadas e acrescidas dos juros legais.  
 
 PROTESTA pela produção de provas pelos meios em direito 
admitidos, em especial a prova documental.  
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 ATRIBUI à causa o valor de R$ 10.000,00 para efeitos 
fiscais.   
 
 Brasília, 21 de setembro de 2015.   
 
 
 
P.p.   P.p. 
      Pedro Maurício Pita Machado     Fabrizio Costa Rizzon 
         OAB RS 24.372  - SC 12.391-A - DF 29.543       OAB RS 47.867 – SC 19.111-A 
 
 
 
 

P.p.    P.p.  
      Luciano Carvalho da Cunha          Brendali Tabile Furlan  

          OAB RS 36.327 – SC 13.780-A                   OAB RS 61.812 – SC 28.292-A 
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