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CARTILHA DE GREVE DO SISMA -MT 

 

1 – ORIENTAÇÕES POR LOCAIS DE TRABALHO 

As presentes orientações servem de guia para que se evitem situações 

que coloquem em risco o serviço e o atendimento as necessidades inadiáveis a 

população e garantam aos servidores o direito à manifestação e à greve.  

Contudo, as informações são gerais de modo que situações pontuais 

deverão ser levadas ao conhecimento do Sindicato por meio de seus diretores e 

representantes regionais, assim como a Assessoria Jurídica.  

Casos de assédio ou intimidação devem ser imediatamente noticiados 

para que o sindicato tome as providências. 

O movimento é legítimo, legal e direito de todo servidor, o sindicato 

está trabalhando para garantir que todos tenham seus direitos e garantias 

observados. 

 

1.1 – CIAPS ADAUTO BOTELHO  

UNIDADES I, II e III (INTERNAÇÕES)  

Neste local de trabalho deverão paralisar suas atividades os servidores 

lotados em atividades administrativas, bem como os serviços não ligados a Urgência e 

Emergência, observando as normas da lei de greve (Lei nº 7.783/1989), no que diz 

respeito à manutenção dos serviços mínimos. 

As escalas de plantão que visam garantir o atendimento ininterrupto dos 

pacientes internados na unidade e os casos de urgência e emergência devem ser 

mantidas em sua totalidade.  
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CAPS AD e INFANTIL 

Nos CAPS considerando a natureza dos serviços, ambulatoriais e por 

agendamento, permitem que todos os servidores possam aderir à greve por tempo 

indeterminado a partir da data deliberada em assembleia da categoria. 

Considerando que os servidores trabalham também em regime de plantão, 

mas que existe a possibilidade de encaminhamento de pacientes classificados como 

casos de urgência e emergência para outras unidades da rede de saúde, também é 

possível sua adesão à greve.  

 

1.2 – HOSPITAIS REGIONAIS  

Todos os procedimentos ambulatoriais e eletivos, ou ainda, que 

funcionam com agendamento, devem paralisar suas atividades, garantindo o 

funcionamento no mínimo de 30% (trinta por cento). 

Nos setores em que houverem terceirizados e contratados , os 30% (trinta 

por cento) devem ser garantidos por esses funcionários. Desta forma os efetivos 

(concursados) devem aderir à greve em sua totalidade. 

Somente devem permanecer em seus postos de trabalho em sua 

totalidade os servidores lotados nos locais de atendimento de urgência e emergência. A 

exemplo de servidores que trabalham em regime de plantão de atendimento em urgência 

e emergência e em UTI´s, restringido o atendimento aos pacientes classificados como 

Urgência e Emergência (vermelho e amarelo). 

 

1.3 – ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE SAÚDE 

Nos 16 (dezesseis) Escritórios Regionais de Saúde, todos os servidores 

que estão ligados a atividades administrativas devem aderir à greve.  

Somente deverão permanecer em atividade os servidores que trabalham 

em regime de plantão, garantindo o atendimento no fornecimento de vacinas, 
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medicamentos e serviços de regulação de pacientes no SUS, mantendo assim o 

atendimento às necessidades inadiáveis dos usuários. 

 

1.4 – HEMOCENTRO  

Também nesta unidade os servidores que exercem atividades 

administrativas devem aderir à greve.  

Considerando que os servidores trabalham também em regime de plantão, 

mas que existe a possibilidade de reagendamento de procedimentos eletivos, também é 

possível sua adesão à paralisação.  

Serviços a exemplo de coleta, transfusão de sangue e derivados deverá ser 

mantido funcionando com pelo menos 30% do efetivo. 

 

1.5 - CRIDAC E CEOPE  

Considerando que estas unidades não trabalham em regime de plantão nem 

aos finais de semana, todos os servidores devem aderir à paralisação, com a observância 

de manter o mínimo de 30% de pessoal necessário para informar a população quanto 

aos reagendamentos.  

 

1.6 - TDF  

Considerando que a unidade não faz atendimento de urgências e 

emergências, de modo que permanece fechada em finais de semana e feriados, todos os 

servidores devem aderir a paralização.  

Contudo, o atendimento mínimo deverá ser mantido na unidade com 30% 

do efetivo, a fim de resguardar o atendimento à população deve se restringir ao setor de 

passagens, com o cuidado de esclarecer à população sobre a suspensão dos serviços.  
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1.7 -  CAF, REGULAÇÃO E REDE DE FRIO  

Considerando que a Regulação garante a efetividade do atendimento das 

urgências e emergências, os servidores que eventualmente trabalhem em regime de 

plantão, somente poderão aderir ao movimento caso se possa garantir o mínimo do 

atendimento aos Usuários.  

A Coordenadoria de Assistência Farmacêutica e Rede de frio trabalham 

com a logística de medicamentos, vacina e insumos deverão manter 30% do efetivo 

trabalhando. 

Caso exista somente apenas uma pessoa de plantão no setor, para garantir 

a continuidade dos serviços, este servidor deverá permanecer exercendo regularmente 

suas atividades.  

 

1.8 – LACEN  

Os plantões no final de semana para realização dos exames de Meningites, 

Zika, Dengue, Chikungunya e Difteria destacados deverão trabalhar normalmente, para 

que o serviço não pare, considerando que essas demandas são de urgência e emergência.  

Nos dias de semana, é necessária a formalização da escala para deixar os 

setores funcionando em 30% (trinta por cento).  

 

1.9 – SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

 Todos podem participar da greve. 

No acaso dos servidores cedidos deverão obedecer a mesma lógica das 

instruções já elencadas acima por tipo de unidade de saúde, se mantendo a disposição 

dos serviços de urgência e emergência e 30% dos serviços essenciais aos quais 

estiverem desempenhando, e em caso de estarem fora desse rol e em serviços 

administrativos deverão pedir permissão a chefia imediata no órgão, assinar as listas de 
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presença do sindicato para posterior envio a gestão de pessoas do órgão para 

justificativa do ponto. 

ORIENTAÇÕES PARA GREVE 

I – A CARTILHA 

Esse material foi confeccionado pela Assessoria Jurídica do SISMA para 

subsidiar as ações dos servidores, relativas às mobilizações para as atividades a serem 

realizadas nos dias em que ocorrerem as paralisações dos serviços em caso de 

deflagração de greve pelo conjunto dos trabalhadores representados por esta entidade. 

Esta cartilha também serve para orientar em caso de paralisação com 

prazo determinado. 

 

II – ORIENTAÇÕES PARA O SINDICATO REFERENTE À GREVE 

Embora não haja legislação específica para o exercício do direito de 

greve no serviço público, o STF, por meio dos Mandados de Injunção nº 670, 708 e 712, 

decidiu pela aplicação da lei 7783/89 (aplicável à iniciativa privada), também ao serviço 

público, até a edição de lei específica nesta seara. 

Sendo assim, a greve no serviço público terá como legislação para 

nortear a Lei 7.783/1989 o que se recomenda que seja lida por todos os servidores. 

Neste passo, a Lei de Greve, nº. 7.783/1989 trata das atividades 

essenciais em seus artigos 10 a 13, além de estipular o procedimento adequado no caso 

de paralisação destas atividades. 

 

O artigo 10 apresenta as atividades essenciais: 

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: 

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição 

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; 
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VII - telecomunicações; 

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, 

equipamentos e materiais nucleares; 

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais; 

X - controle de tráfego aéreo; 

XI compensação bancária. 

 

Para melhor classificar as atividades essenciais, como apresentado 

anteriormente, o artigo 11, parágrafo único de referido diploma legal define as 

necessidades inadiáveis da comunidade. O caput estabelece a obrigação dos sindicatos, 

dos empregadores e trabalhadores em garantir a prestação de tais serviços. 

 

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. 

 

Em complemento ao artigo 11, de forma a proteger de forma mais eficaz 

o interesse da sociedade, dispõe o artigo 12: “Art. 12. No caso da inobservância do 

disposto no artigo anterior, o Poder Público assegurará a prestação dos serviços 

indispensáveis.” 

Embora o STF não tenha definido o patamar mínimo para a 

prestação dos serviços, a paralisação, costumeiramente, deve obedecer a seguinte 

proporção, conforme entendimento jurisprudencial: 30% dos servidores 

trabalhando nos serviços assistenciais e nos setores de urgência e emergência, 100% 

dos funcionários. 

Para esclarecer melhor, trata-se de 100% de atendimento de 

atendimento emergencial nos hospitais e SAMU e 30% dos atendimentos 

ambulatoriais e demais serviços. 

Destaca-se que a paralisação por tempo determinado ( 1 dia ou mais) ou 

indeterminado (greve) seguem as mesmas regras. 
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III – FORMALIDADES A SEREM OBSERVADAS PELO SINDICATO 

Considerando a aplicação da lei de greve para o serviço público, há que 

se obedecer algumas formalidades para a sua deflagração. 

Sob este aspecto, de forma didática, apresentam-se os seguintes passos:  

1º) elaboração e aprovação da pauta de reivindicação da categoria;  

2º) apresentação da pauta aos empregadores; 

3º) Negociação com os gestores, exaustiva, ou seja, até o esgotamento 

sem resolutividade;  

4º) Convocação da assembleia na forma do estatuto, com publicação do 

edital, contendo como ponto de pauta o indicativo de paralisação; 

5º) deliberação em assembleia sobre a paralisação;  

6º) notificação aos empregadores e usuários da deflagração da 

paralisação (prazo mínimo de 72 horas de antecedência à paralisação de atividade 

essencial, como a saúde).  

No caso do SISMA, todos este passos foram cumpridos com orientação 

de sua Assessoria jurídica. 

 

IV - DA SUSPENSÃO DO “CONTRATO DE TRABALHO” 

Uma das dúvidas mais comuns sobre o exercício do direito de greve é o 

“corte de ponto”.  

Importante esclarecer que a regra prevista na lei 7.783/89 é a “suspensão 

do contrato de trabalho”, que necessariamente importa na suspensão da remuneração do 

trabalhador ou servidor público. Ou seja, via de regra, com a paralisação do servidor há 

a suspensão de sua remuneração no tempo em que houve a suspensão do serviço. 

Entretanto, importante frisar que na maioria dos casos esse é um ponto de 

negociação entre o sindicato e os gestores, o que se entende que é a melhor alternativa, 

visto que categoria retoma a atividade e em contrapartida os gestores deixam de cortar o 

ponto dos servidores. 
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Importante frisar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso tem firmado entendimento de “não corte de ponto” em caso de legalidade de 

greve: 

RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENDIDO O CORTE DE PONTO, 

SUSPENSÃO OU DESCONTO DE VENCIMENTOS E 

GRATIFICAÇÕES AO SERVIDORES DAS UNIDADES 

MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – INVIABILIDADE – 

GREVE JÁ DECLARADA LEGAL - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.  

Em sendo o movimento grevista considerado legal, determinar o corte do 

ponto e suspensão ou desconto dos vencimentos seria negar àqueles 

servidores o exercício do direito de greve já reconhecido. (Apelação / 

Reexame Necessário  98378/2012, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2014, 

Publicado no DJE 10/11/2014)  

 

O STF também tem o entendimento de que “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”. (MI 708, STF) (grifou-se). 

Assim, embora seja regra a “suspensão do contrato de trabalho” com o 

“corte do ponto” dos servidores nas paralisações, há que se ter em mente que existem 

situações que devem reverter essa regra. 

Importante frisar que, mesmo em greve, deve ser elaborado um “ponto de 

frequência” por parte do sindicato, a ser assinado pelos servidores no local de trabalho, 

o que pode auxiliar na argumentação do pagamento dos dias parados. 

 

V – QUE SERVIDOR( ESTÁGIO PROBATÓRIO E CONTRATADO 

TEMPORARIAMENTE)  PODE EXERCER O DIREITO DE GREVE? 

Todo servidor, efetivo, contratado temporariamente ou em estágio 

probatório, pode exercer o direito de greve, sendo ilegal qualquer forma de retaliação 

por parte dos gestores, pelo simples exercício do direito de greve.  
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O que pode haver é a abertura de processo administrativo, com respeito 

ao contraditório e ampla defesa, corolários do devido processo legal, para apurar 

eventuais abusos ao direito de greve, mas a simples adesão não acarreta qualquer 

retaliação, sendo nula de pleno direito caso praticada pelos empregadores. 

Portanto o Exercício do Direito de Greve não pode sofrer retaliações. 

Ameaças, remoções, e outros atos que tenham por objetivo prejudicar o servidor em 

função do exercício do direito de greve, devem ser imediatamente comunicados ao 

sindicato.  

 

VI - DEVE SER GARANTIDO O FUNCIONAMENTO MÍNIMO DAS 

ATIVIDADES?  

A resposta é sim. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a greve 

dos servidores deve atender ao princípio da continuidade dos serviços públicos. Por esse 

motivo, a paralisação dos serviços, quaisquer que sejam, pode ser apenas parcial. Não 

pode haver greve total no serviço público. A regularidade na prestação de serviços deve 

ser mantida, sob pena de que se configure o abuso de direito, atentando-se 

especialmente para o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 

 O Poder Judiciário tem decidido, reiteradas vezes, que o quantitativo 

mínimo para manutenção da legalidade do movimento grevista é de 30%. Contudo, 

cada caso precisa ser analisado e, sempre que possível, deve ser buscada uma definição 

conjunta com a Administração sobre quais sejam as necessidades mínimas e o 

percentual de servidores mantidos em serviço. Dada a ausência de previsão legal, é 

indiferente que a manutenção dos serviços ocorra através de servidores que não 

aderirem ao movimento ou com a instituição de escalas entre os grevistas. É imperioso, 

contudo, que a entidade tome as devidas precauções para comprovar, documentalmente, 

a ininterrupção. Observa-se que a Lei 7.783/89 (art. 9º) assegura ao empregador, 

enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente os serviços 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 serviços necessários para 

assegurar a continuidade do serviço público. 
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VII. OS SERVIÇOS ESSENCIAIS NO SERVIÇO PÚBLICO SÃO OS MESMOS 

DA LEI DE GREVE?  

Prevalece a ideia de que todo o serviço público é essencial, motivo pelo 

qual a greve não pode implicar sua paralisação total. Observa-se que, dentre os serviços 

públicos, pode haver alguns que, pela sua relevância, recomendem a aplicação de um 

regime de greve mais rigoroso, mantendo-se percentual maior de servidores em 

atividade. Esse regime mais rigoroso pode ser determinado pelo Poder Judiciário, a 

pedido do órgão interessado. Ainda assim, alguns Ministros do Supremo Tribunal 

Federal enfatizaram a relação de serviços essenciais constante no artigo 10 da Lei de 

Greve em seus votos, a qual não deve ser esquecida pelo movimento.  

 

VIII - É PRECISO ATENDER AS NECESSIDADES INADIÁVEIS DA 

COMUNIDADE?  

A resposta é sim. Ainda que todos os setores funcionem de forma 

mínima, 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 sobrevivência, 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 serviços considerados essenciais.  

No especifico caso da greve no serviço público de saúde, as necessidades 

inadiáveis são os casos de urgência e emergência que devem ser prontamente atendidos. 

Por esta razão, os servidores lotados nos atendimentos desta natureza, não devem parar 

suas atividades. Entretanto, é permitido atender tão somente as urgências e emergências, 

ou seja os pacientes que conforme a classificação de risco, sejam identificados como 

vermelho e amarelo.  

 

IX – QUANDO O MOVIMENTO GREVISTA PODE SER CONSIDERADO 

ABUSIVO E, PORTANTO, ILEGAL?  

O art. 14 da Lei 7.783/89, com a redação que lhe foi dada pelo Supremo 

Tribunal Federal para aplicação aos servidores públicos enquanto não houver lei 

regulamentadora do direito de greve, dispõe que constitui abuso do direito de greve a 
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inobservância das normas contidas na presente Lei, em especial o comprometimento da 

regular continuidade na prestação do serviço público, bem como a manutenção da 

paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. 

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 preserve os contingentes mínimos de servidores 

necessários ao atendimento dos 6 Decisão proferida no Mandado de Segurança nº 

15.339/DF (Superior Tribunal de Justiça, 1ª Seção, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 

13/10/2010).  serviços ou que não tenha esgotado previamente os meios pacíficos de 

negociação . 

 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. Cumpre referir, ainda, que existem indícios de 

dispensa de tratamento diferenciado ao movimento grevista a depender do fato que o 

ensejou. Assim, greves realizadas para pleitear o cumprimento de acordos 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, convenção 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 superveniência de fatos novo ou acontecimento 

imprevisto que modifique substancialmente a relação de trabalho. Na mesma direção, 

movimento grevista deflagrado em razão de falta de pagamento de remuneração tem 

suscitado o entendimento de impossibilidade de desconto da remuneração relativa aos 

dias parados . Por outro lado, movimentos para novas demandas, ou para aprovação de 

projetos de lei que concedam direitos, devem ser deliberados e encaminhados com 

maior cuidado e rigor, pois têm maior chance de serem consideradas ilegais . 

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 propriedade ou pessoa (art. 14, § 3º da Lei 7.783/89). Devem 

ser empregados, contudo, meios pacíficos tendentes a persuadir os trabalhadores a 

aderirem à greve (art. 6º, inciso I da Lei 7 Decisão liminar proferida na Petição 

7.933/DF (Superior Tribunal de Justiça, 1ª Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJe 

08/06/2010). 8 Idem ao item anterior. 9 Vide trecho do voto do Min. Gilmar Mendes, 

relator para o acórdão no MI 670/ES (DJe 30/10/2008): “[...] Nesse particular, nos 
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termos do art. 7º da Lei nº 7.783/1989, a deflagração da greve, em princípio, 

corresponde à suspensão do contrato de trabalho.  

 

X - O SERVIDOR PODE SER PUNIDO POR TER PARTICIPADO DE GREVE?  

A resposta é NÃO. O exercício da greve constitui direito 

constitucionalmente assegurado aos servidores públicos, motivo pelo qual o Supremo 

Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera adesão ao movimento 

grevista não pode constituir falta grave, nos termos da Súmula nº 316. Do modo 

contrário, devem ser punidos os abusos e excessos cometidos no exercício do direito de 

greve. Por isso, imperioso que o movimento grevista esteja organizado, a fim de 

assegurar os percentuais mínimos de servidores ativos, a manutenção dos serviços 

essenciais e o atendimento das necessidades inadiáveis 

 

XI– O SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO PODE FAZER 

GREVE?  

A resposta é SIM. No que tange ao direito de greve, os ocupantes de 

cargos em comissão possuem os mesmos direitos daqueles que desempenham suas 

funções em cargos de provimento efetivo e, desse modo, não devem ser punidos pela 

participação em movimento grevista. É indispensável ressaltar que a exoneração de 

cargo em comissão ou a dispensa de função de confiança pode dar-se pelo mero juízo da 

autoridade competente, a qualquer tempo e independentemente 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, sendo viável ação judicial que pleiteie não apenas a recondução ao cargo 

comissionado, mas também indenização.  

 

XII - OS DIAS PARADOS SERÃO DESCONTADOS E OS ADICIONAIS 

PODERÃO SER CORTADOS?  

 O pagamento dos dias parados, via de regra, tem sido objeto de 

negociação durante a própria greve, situação que favorece os servidores quando 

presente o diálogo. Contudo, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a greve de 

servidores suspende o contrato de trabalho (ou seja, suspende o vínculo funcional, já 

que os servidores são estatutários) e, consequentemente, o alcance da remuneração . A 
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despeito disso, a manutenção do repasse deverá ocorrer sempre que a greve tenha sido 

provocada justamente por atraso no pagamento e outras situações excepcionais como 

condições de trabalho. Nesse ponto, é importante atentar para a ressalva consistente na 

definição de “outras situações excepcionais”. Ela abre a possibilidade de discussão 

quanto à excepcionalidade de diversas situações como por exemplo ( condições de 

trabalho e segurança no trabalho), o que permite, nesses casos, o pagamento da 

remuneração mesmo no período de greve.  

Em alguns casos vislumbramos decisões em que o Poder Judiciário 

determina a compensação 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 realizado a posteriori e tanto a Constituição Federal 

quanto a legislação 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.  

Por fim, cabe salientar que, nas situações em que o Judiciário entender 

pela necessidade de devolução ao Erário dos valores recebidos em relação aos dias 

parados na greve, é possível ao servidor fazer requerimento para que isso ocorra de 

forma parcelada, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/90, em parcelas equivalente a dez 

por cento da remuneração, provento ou pensão (§ 1º). 

Ademais a esses posicionamentos, o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato grosso, tem entendido que somente cabe o corte do ponto dos servidores em greve 

em caso de haver decisão judicial que a declare ilegal. 

 

XIII – O SINDICATO DEVE REGISTRAR A FREQÜÊNCIA DOS 

SERVIDORES DURANTE A GREVE?  

A resposta é SIM. Entre as precauções do movimento, encontra-se a 

necessidade de comparecimento de controle dos serviços parados. Para isso todos 

aqueles que estiverem com as atividades paralisadas, devem assinar a folha de ponto 

confeccionada pelo Sindicato.  

Quanto aos servidores cujas atividades não possam parar, ou seja, que 

realizem atendimentos de urgência e emergência(pacientes classificados como vermelho 

e amarelo), estes devem registrar sua frequência normalmente.  

Também, àqueles que sejam escalados para trabalhar, garantindo o 

mínimo de funcionamento da unidade durante os dias em que ocorrer a greve, 
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recomendamos que todos os servidores compareçam ao local de trabalho nos horários 

que deveriam estar presentes, seja cumprimento de carga horária normal ou plantão.  

Importante lembrar que o Plantão e as funções de  urgência e emergência  

deverão permanecer funcionando 100% (cem por cento). Também não devem parar as 

atividades que subsidiam ou concedem suporte aos atendimentos de urgência e 

emergência: A exemplo da coleta de sangue. 

É IMPORTANTE QUE SE ATENTE AO FATO QUE SÃO SOMENTE 

OS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA QUE NÃO DEVEM PARAR. 

Procedimentos eletivos e atendimentos ambulatoriais devem paralisar as atividades, 

garantindo-se o funcionamento mínimo.  

 

XIV – HÁ DIFERENÇAS ENTRE GREVE E PARALISAÇÃO?  

A resposta é Não. A greve configura-se pela suspensão da prestação de 

serviços, seja por tempo determinado ou indeterminado.  Nesse sentido, decisão 

antecipatória de tutela deferida pela 4ª Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de 

Macapá, Estado do Amapá, nos autos do processo n. 0021206-29.2011.8.03.0001 

(disponibilizada no DJe de 14/06/2011): [...] Ademais, deve-se considerar a 

peculiaridade do serviço público de educação, no qual costumeiramente se realiza a 

compensação dos dias paralisados. Com efeito, a reposição das aulas perdidas é medida 

que visa atender o interesse público consubstanciado na atividade escolar, de modo a 

evitar um maior prejuízo aos alunos. Desta feita, o desconto na remuneração não se 

mostra adequado no presente momento processual, considerando especialmente a 

marcha natural das negociações que envolvem o direito de greve e a previsão legal de 

composição entre as partes.[...] 14 Constituição Federal, art. 7º, incisos II (salário 

mínimo), VII (garantia de salário) e X (proteção ao salário); Lei 8.112/90, art. 4º. 13 

suspensão dos serviços por tempo determinado (24 ou 48 horas, por exemplo) é 

comumente denominada como paralisação e, de modo contrário, a suspensão 

indeterminada é chamada de greve. Assim sendo, a paralisação nada mais é do que uma 

greve por tempo determinado, inclusive para fins legais. Por esse motivo, para a 

deflagração de qualquer greve, seja ela por tempo determinado ou não, mostra-se 

necessária, por precaução, a observância dos requisitos e passos antes elencados, a fim 

de evitar a declaração de ilegalidade do movimento ou abusividade do exercício do 

direito. 
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XV - CONCLUSÕES 

O direito de greve é garantia fundamental constitucional e inafastável, 

porém, a paralisação de serviços públicos essenciais não pode colocar em risco direitos 

igualmente fundamentais e sociais dos seus usuários, em especial se tratando de Direito 

à Saúde. 


