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MI 708 / DF - 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
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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. (...) 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). (...)
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SUM-189 GREVE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ABUSIVI-
DADE. A Justiça do Trabalho é competente para declarar a abusividade, ou
não, da greve.

PN-29 GREVE. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS PARA DECLARÁ-LA
ABUSIVA. Compete aos Tribunais do Trabalho decidir sobre o abuso do direito
de greve.

OJ-SDC-10 GREVE ABUSIVA NÃO GERA EFEITOS. É incompatível com a
declaração de abusividade de movimento grevista o estabelecimento de
quaisquer vantagens ou garantias a seus partícipes, que assumiram os riscos
inerentes à utilização do instrumento de pressão máximo.

OJ-SDC-11 GREVE. IMPRESCINDIBILIDADE DE TENTATIVA DIRETA E
PACÍFICA DA SOLUÇÃO DO CONFLITO. ETAPA NEGOCIAL PRÉVIA. É
abusiva a greve levada a efeito sem que as partes hajam tentado, direta e
pacificamente, solucionar o conflito que lhe constitui o objeto.



A greve no Direito Brasileiro

OJ-SDC-12 GREVE. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA. ILEGITIMIDADE ATIVA "AD
CAUSAM" DO SINDICATO PROFISSIONAL QUE DEFLAGRA O MOVIMENTO
(cancelada). Não se legitima o Sindicato profissional a requerer judicialmente a
qualificação legal de movimento paredista que ele próprio fomentou.

OJ-SDC-38 GREVE. SERVIÇOS ESSENCIAIS. GARANTIA DAS NECESSI-DADES
INADIÁVEIS DA POPULAÇÃO USUÁRIA. FATOR DETER-MINANTE DA
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DO MOVIMENTO. É abusiva a greve que se realiza em
setores que a lei define como sendo essenciais à comunidade, se não é assegurado
o atendimento básico das necessidades inadiáveis dos usuários do serviço, na
forma prevista na Lei nº 7.783/89.


