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SUEPROCURADORIAVGERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOSADMINISTRATIVOS

PROCESSO Nº PR,00033,00206/2019—2

ORIGEM: PORTO ALEGRE

OBJETO: SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE EM VIRTUDE DE GREVE

REQUERENTE: SINDICATODOS SERVIDORES DO MINISTÉRIOPÚBLICO— SIMPE

Senhor Subprocurador-Gerai de Justiça para Assuntos

Administrativos:

Trata-se de Ofício encaminhado pelo Sindicato dos Servidores do

Ministério Público — SIMPE, por meio do qual informam que, conforme deliberação da categoria, os

servidores efetivos deste Ministério Público irão participar dos atos públicos (GREVE GERAL), junto

com as demais categorias de trabalhadores municipais, estaduais, federais, estatutários e celetistas,

no dia 14 de junho, tendo como pauta a reforma da previdência proposta pelo governo federal.

Aduzem que, tendo em vista a adesão de diversas categorias às manifestações, o transporte

coletivo em alguns municípios podera ser prejudicado, inviabilizando, assim, a presença dos

servidores ao trabalho. Desta forma, postulam a suspensão do expediente nas Promotorias de

Justiça, bem como nas unidades administrativas do Ministério Público (fis. 02/03),

É o relatório.

Inicialmente, ressalta-se, a hipótese de tutela à atividade si

no inciso XVI do artigo 64 da Lei ComplementarEstadual nº 10.098/94 (Estatuto e egime Jurídico

Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul), no qu]. reconhece como

efetivo exercício o afastamento do serviço para participação em assembleia e atividades sindicais,

vejamos:



..
ESTADODO RIO GRANDE DO SUL

MINISTERIO PUBLICO
SUEPROCURADORIAGERALDE JUSTIÇAPARA ASSUNTOSADMINISTRATIVOS

Art. 64 — São considerados de efetivo exercício os afastamentos do

serviço em virtude de:
(---)

XVI - participaçãode assembleias e atividades sindicais,

O dispositivo supramencionado preconiza serem considerados de efetivo

exercício os afastamentos do serviço em virtude de participação em assembleias e atividades

sindicais.

No mesmo sentido, no âmbito de regulamentação administrativa, o direito

acima mencionado está disciplinado pela Instrução Normativa n.0 04/2005 desta Procuradoria-Geral

de Justiça, que assim estabelece:

Art. iº - O afastamento das funções do servidor do Ministério Público, na
forma do art 64, inciso XVI, da Lei ComplementarEstadual nº 10,098/94,
tendo em conta critérios relacionados a constatação de relevante interesse
dos servidores, a necessidade de sen/iço e ao não-prejuízo do bom
andamento das funções institucionais, poderá ser autorizado mediante
manifestação prévia da Administração, com anuência das chefias
imediatas.

Ali 2º - A entidade sindical ou associativa deverá requerer ao
,/'Subprocurador—Geral de Justiça para Assuntos Administrativos o
afastamento de servidores para a participação em assembleia ou atividade
sindical ou associativa, ressaltando que este se dê sem prejuízo
remuneratório e/ou relacionado ao registro de efetividade.
Art, 3º — O requerimento deverá serprotocolado com antecedência mínima
de 05 (cinco) dias da data aprazada para a realização do evento.
5 1ª - O documento protocolado deverá conter informações quanto a
natureza, fundamentação e finalidade do evento e definição expressa de
abrangência de toda a categoria ou tão-somente de servidores de
determinadocargo ou função.
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De tal sorte, ao que se vê, o exercicio do direito ao afastamento sem

prejuizo da efetividade relaciona-se à atividade sindical de caráter assembleiar e similar. Ao mais,

condiciona—se a prévia autorização administrativa, após manifestação da chefia imediata.

Diversamente, tratando—se de movimento de cunho paredista, tal qual

sinalizado na hipótese dos autos, a paralisação não encontra guarida juridica no sentido de elidir as

consequências próprias decorrentes da não prestação das atividades funcionais inerentes ao cargo

público, seja no que concerne aos descontos correspondentes na remuneração, seja no que tange a

outros reflexos, como, por exemplo, na interrupção da formação do quinquênio de efetividade

necessário à concessão de Licença-Capacitaçãol.

Pois bem.

No que se refere ao direito de greve no serviço público, o texto

constitucional assim dispõe:

Art. 37, A administraçãopública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
(..,)
VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites"
definidos em lei específica; (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)— Grifou-se. [/,/

1 Nesse sentido, cite- se o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO ClVEL. SERVIDOR
PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. CONVERSÃO. EM PECUNlA DA LlCENÇA-PRÉMIO Ó USUFRUÍDA.

lMPOSSlB/LIDADE PERIODO AQUISITIVO NÃO COMPLETADO EM RAZÃO DE MOVIMEN GREVISTA. A

deflagração da greve corresponde, consoante assentado pelos Tribunais Superiores, a suspensão do serviço
prestado, com o que não pode o servidorpretender que aqueles dias parados sejam considerados como período
de efetivo exercício para a percepção de vencimentos e aquisição de direito a licença-prêmio o que decorre da
legalidade do movimento reivindicatório é a impossibilidade de que aquelas faltas não sejam consideradas para dns
disciplinares. Sentença improcedente na origem APELAÇÃO DESPROVID “ (.Apelação CivelNº 70049052533. Quarta
Câmara Cível Tribunal de Justiça do RS, Relator. Eduardo Uhlein Julgado em 19/03l2014).—G—rifou--se.
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Contudo, ante a persistente omissão legislativa. o Supremo Tribunal

Federal foi chamado a pronunciar-se, o que se deu pela via do Mandado de Injunção, através dos

Mandadosde lnjunção n,º 670/ES, 708/DF e 712/PA.

Desta forma, o direito a greve no serviço público vem sendo regrado pela

aplicação da Lei n.º 7.783/89, conforme parâmetros concretizados pelo egrégio Supremo Tribunal

Federal.

Assim, no que respeita aos efeitos do exercicio de greve, conclui-se que, a

exemplo do que se tem no âmbito das relações de trabalho privado, também no serviço público

cabe, em regra, o desconto concernente a efetiva paralisação do serviço,

Deste modo, a luz de todo exposto, infere-se que eventual adesão a

paralisação, prevista para o próximo dia 14 de junho, que não se amolda à hipótese permissiva

posta no inciso XVI, do artigo 64, da Lei Complementar Estadual n.º 10.098/94, desafia a incidência

das disposições que são correlatas a aplicação da Lei nº 7.783/89.

Como sabido, a hipótese de exceção do dever de assiduidade do servidor

público, prevista no artigo 64, inciso XVI, da Lei Complementarn.º 10.098/94, deve ser interpretada
em conformidade con/gs demais principios constitucionais e preceitos legais reitores da

administração publiçáfRessalte—se, em especial, o que importa aos princípios da finalidade pública,

da razoabilidad do interesse público e da enciência.

, Por conseguinte, ainda que se possa cogitar de eventuais transtornos!'
',

" ao deslocamento para o trabalho, não se vislumbra, & priori, causa suficiente para a
suªç/nsão do expediente nas Promotorias de Justiça, bem como nas Unidades Administrativas

desta instituição, como pleiteado pela entidade requerente.

Contudo, nada impede que a Administração deste Ministério Público, bem,.

como as Promotorias de Justiça, por seus diretores, venham a estabelecer soluções especincas

4



ESTADODO RIOÉRANDE DO SUL
MINISTERIO PUBLICO

SUBPROCURADORIA-GERAI.DE JUSTIÇAPARA ASSUNTOSADMINISTRATIVOS

para o funcionamentoda atividade deste Ministério Público, em atenção às peculiaridades locais que
decorrem dinâmica da aventada greve geral.

POSTO ISSO, pelos fundamentos deduzidos, propugna—se pelo

INDEFERIMENTO do pedido de suspensão de expediente nas Promotorias de Justiça, bem como

nas UnidadesAdministrativas desta Instituição, em virtude da anunciada greve geral prevista para o

dia 14 de junho, formulado pelo Sindicato dos Servidores do Ministério Público — SIMPE.

É o Parecer.

Porto Alegre, 11 de junho de 2019

/0%
' N CARVALHOLEITE,

AFJCUREFG
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PROCESSONº PR.00033.00206/2019-2

ORIGEM: PORTO ALEGRE

OBJETO: SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE EM VIRTUDE DE GREVE

REQUERENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO— SIMPE

APROVO o Parecer retro, pelo que INDEFIRO o pedido de suspensão de

expediente, formulado pelo Sindicato dos Servidores do Ministério Público — SIMPE.

Remota-se o presente expediente à Divisão de Recursos Humanos para
IMEDIATA cientiãcação do sindicato requerente.

Cumprido isso, arquive-se.

Porto Alegre, 12 d '

Subprocurad r- ustiça ar Ass ntos Administrativos.


