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BASICA PROFISSIONAL E TECNOLOGICA 
 

D E C I S Ã O 

1. Trata-se de petição ajuizada pelo Instituto Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia da Bahia – IFBA em desfavor do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação 
Básica Profissional e Tecnológica objetivando suspender o movimento grevista dos servidores do IFBA 
Técnico-Administrativos em Educação da instituição, bem como a declaração da sua ilegalidade. 

2. Afirma, com suporte no precedente oriundo do julgamento do Mandado de Injunção 
nº 708/DF, que esta Corte possui competência originária para processamento e julgamento da ação. 
No mérito, sustenta que o motivo do movimento grevista gira em torno de três reivindicações, quais 
sejam: a) adoção do controle eletrônico de frequência e b) o fim de carga horária de 30 horas de forma 
indistinta em todos os setores do IFBA, em atenção à determinação da Controladoria-Geral da União.  

3. Aduz que o art. 3º do Decreto 1.590/95 autoriza a flexibilização da jornada de 
trabalho somente em casos excepcionais, contudo, a flexibilização, no âmbito da IFBA, ocorreu de 
forma generalizada, contrariando as determinações legais. 

4. Afirma que o Instituto de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA 
constantemente é auditada pela CGU, inclusive houve recomendação ao noticiado instituto para que 
suspenda a Resolução 23/12/CONSUP/IFBA que autorizou, aos servidores técnico-administrativos, o 
cumprimento da jornada de trabalho de seis horas diárias. 

5. Sustenta, também, que o Ministério Público Federal, após várias denúncias sobre 
irregularidades na frequência dos servidores do IFBA, recomendou ao instituto a instalação de ponto 
eletrônico de frequência, por meio da Recomendação 001/2015. 

6. Aduz que, analogicamente, a Lei 7.783/89 está sendo aplicada aos servidores 
públicos no tocante ao regramento do direito de greve ocorre que o sindicato não adimpliu os 
regramentos necessários para deflagrar o movimento paredista, principalmente a garantia da 
prestação dos serviços inadiáveis.  

7. Pugna pela concessão da liminar para suspensão da greve em questão, cominando 
multa diária, em caso de descumprimento. 

É o relatório. DECIDO. 

8. A liminar deve ser deferida, em parte.  

9. Anoto, inicialmente, que a competência originária da matéria controvertida é desta 
Corte. É que se trata de controvérsia de movimento grevista de servidores públicos, sendo o local da 
paralisação de jurisdição deste Tribunal Regional Federal e não excede do âmbito de sua competência 
territorial. 

10. No caso, os atos praticados pelos servidores estariam extrapolando o legitimo 
exercício do direito de greve. Enquadrando a demanda sob essa ótica, passo à análise do pedido 
liminar.  
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11. Com efeito, o direito de greve do servidor público não tem regulamentação própria, 
tendo o STF em Mandado de Injunção recorrido à aplicação das normas que regem a greve na seara 
privada, bem como fixou a competência dos Tribunais Regionais Federais para processar demandas 
que envolvam movimentos paredistas circunscritos às suas competências territoriais. Confira-se: 

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. 1. SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA 
FUNDAMENTAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL (STF).  
[...] 
3. DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. HIPÓTESE DE OMISSÃO 
LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL. MORA JUDICIAL, POR DIVERSAS VEZES, 
DECLARADA PELO PLENÁRIO DO STF. RISCOS DE CONSOLIDAÇÃO DE TÍPICA 
OMISSÃO JUDICIAL QUANTO À MATÉRIA. A EXPERIÊNCIA DO DIREITO 
COMPARADO. LEGITIMIDADE DE ADOÇÃO DE ALTERNATIVAS NORMATIVAS E 
INSTITUCIONAIS DE SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE OMISSÃO. 3.1. A permanência da 
situação de não-regulamentação do direito de greve dos servidores públicos civis contribui 
para a ampliação da regularidade das instituições de um Estado democrático de Direito 
(CF, art. 1o). Além de o tema envolver uma série de questões estratégicas e orçamentárias 
diretamente relacionadas aos serviços públicos, a ausência de parâmetros jurídicos de 
controle dos abusos cometidos na deflagração desse tipo específico de movimento grevista 
tem favorecido que o legítimo exercício de direitos constitucionais seja afastado por uma 
verdadeira "lei da selva". 3.2. Apesar das modificações implementadas pela Emenda 
Constitucional no 19/1998 quanto à modificação da reserva legal de lei complementar para 
a de lei ordinária específica (CF, art. 37, VII), observa-se que o direito de greve dos 
servidores públicos civis continua sem receber tratamento legislativo minimamente 
satisfatório para garantir o exercício dessa prerrogativa em consonância com imperativos 
constitucionais. 3.3. Tendo em vista as imperiosas balizas jurídico-políticas que demandam 
a concretização do direito de greve a todos os trabalhadores, o STF não pode se abster de 
reconhecer que, assim como o controle judicial deve incidir sobre a atividade do legislador, 
é possível que a Corte Constitucional atue também nos casos de inatividade ou omissão do 
Legislativo. 3.4. A mora legislativa em questão já foi, por diversas vezes, declarada na 
ordem constitucional brasileira. Por esse motivo, a permanência dessa situação de 
ausência de regulamentação do direito de greve dos servidores públicos civis passa a 
invocar, para si, os riscos de consolidação de uma típica omissão judicial. 3.5. Na 
experiência do direito comparado (em especial, na Alemanha e na Itália), admite-se que o 
Poder Judiciário adote medidas normativas como alternativa legítima de superação de 
omissões inconstitucionais, sem que a proteção judicial efetiva a direitos fundamentais se 
configure como ofensa ao modelo de separação de poderes (CF, art. 2o). 4. DIREITO DE 
GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. REGULAMENTAÇÃO DA LEI DE GREVE 
DOS TRABALHADORES EM GERAL (LEI No 7.783/1989). FIXAÇÃO DE PARÂMETROS 
DE CONTROLE JUDICIAL DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE PELO LEGISLADOR 
INFRACONSTITUCIONAL. 4.1. A disciplina do direito de greve para os trabalhadores em 
geral, quanto às "atividades essenciais", é especificamente delineada nos arts. 9o a 11 da 
Lei no 7.783/1989. Na hipótese de aplicação dessa legislação geral ao caso específico do 
direito de greve dos servidores públicos, antes de tudo, afigura-se inegável o conflito 
existente entre as necessidades mínimas de legislação para o exercício do direito de greve 
dos servidores públicos civis (CF, art. 9o, caput, c/c art. 37, VII), de um lado, e o direito a 
serviços públicos adequados e prestados de forma contínua a todos os cidadãos (CF, art. 
9o, §1o), de outro. Evidentemente, não se outorgaria ao legislador qualquer poder 
discricionário quanto à edição, ou não, da lei disciplinadora do direito de greve. O legislador 
poderia adotar um modelo mais ou menos rígido, mais ou menos restritivo do direito de 
greve no âmbito do serviço público, mas não poderia deixar de reconhecer direito 
previamente definido pelo texto da Constituição. Considerada a evolução jurisprudencial do 
tema perante o STF, em sede do mandado de injunção, não se pode atribuir amplamente 
ao legislador a última palavra acerca da concessão, ou não, do direito de greve dos 
servidores públicos civis, sob pena de se esvaziar direito fundamental positivado. Tal 
premissa, contudo, não impede que, futuramente, o legislador infraconstitucional confira 
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novos contornos acerca da adequada configuração da disciplina desse direito 
constitucional. 4.2 Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de 
se acolher a pretensão, tão-somente no sentido de que se aplique a Lei no 7.783/1989 
enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os 
servidores públicos civis (CF, art. 37, VII). 4.3 Em razão dos imperativos da continuidade 
dos serviços públicos, contudo, não se pode afastar que, de acordo com as peculiaridades 
de cada caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado 
ao tribunal competente impor a observância a regime de greve mais severo em razão de 
tratar-se de "serviços ou atividades essenciais", nos termos do regime fixado pelos arts. 9o 
a 11 da Lei no 7.783/1989. Isso ocorre porque não se pode deixar de cogitar dos riscos 
decorrentes das possibilidades de que a regulação dos serviços públicos que tenham 
características afins a esses "serviços ou atividades essenciais" seja menos severa que a 
disciplina dispensada aos serviços privados ditos "essenciais". 4.4. O sistema de 
judicialização do direito de greve dos servidores públicos civis está aberto para que outras 
atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos 
serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, 
cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. 
Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9o a 11 da Lei no 
7.783/1989 é apenas exemplificativa (numerus apertus). 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 Federal 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 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 JUSTIÇA 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, 
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regional, estadual e municipal. Assim, nas condiçõe s acima especificadas, se a 
paralisação for de âmbito nacional, ou abranger mai s 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 an alógica 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 Trib unal de Justiça ou Tribunal 
Regional Federal com jurisdição sobre o local da pa ralisação, conforme se trate de 
greve de servidores municipais, estaduais ou federa is. 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) 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 dos 
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. (MI 708, GILMAR MENDES, STF) 

 

12. No caso em tela, o movimento grevista se insurge, segundo a Pauta de Greve (pg. 86 do 
processo eletrônico): 

1- Contra o Ponto Eletrônico para controle de frequência e 
seus desdobramentos; 
2 - Pela imediata implementação da Resolução Nº 46 
(Carga Horária Docente); 
3 - Pela manutenção da jornada de trabalho de 30h para 
os Técnicos Administrativos da Educação; 
4 - Pelo reestabelecimento da Intranet do IFBA 
(INTRAIFBA) de forma a permitir ampla e democrática 
participação de toda comunidade nas discussões da 
instituição; 
5 - Pela transparência e publicização das reuniões do 
Colégio de Dirigentes com pauta previamente divulgada, 
transmissão e ata das reuniões, bem como participação da 
comunidade nas reuniões do CONSUP; 
6 - Pelo fim das perseguições políticas através de Processos 
Administrativos Disciplinares (PADs) e outros mecanismos; 
7 - Por melhor infraestrutura nos Campus; 
8 - Por uma gestão democrática e participativa. 

13.  Os principais pontos, que demandaram a deflagração do movimento são, segundo a 
inicial do IFBA, sobre os seguintes atos praticados pela ré: a) a adoção do controle eletrônico de frequência; 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 
PETIÇÃO N. 0025914-76.2015.4.01.0000/BA (d)  
 

Documento de 8 páginas assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código 14.274.286.0100.2-20, no endereço www.trf1.jus.br/autenticidade. 
 ���5��� - Nº Lote: 2015054914 - 8_1 - PETIÇÃO N. 0025914-76.2015.4.01.0000/BA (d) 

e b) o fim da carga horária de 30 horas de forma indistinta em todos os setores do IFBA, em atenção à 
determinação da Controladoria-Geral da União. 

14. Pauta da G No que toca carga horária, caber assentar que o art. 7º, XIII, da Constituição 
Federal garante aos trabalhadores a "duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e 
quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante 
acordo ou convenção coletiva de trabalho". 

15. A Lei 8.112/90, por sua vez, estatui no §2º do art. 19, nestes termos: 

"Art. 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições 
pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 
quarenta horas e observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, 
respectivamente.  

§ 1º O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de 
integral dedicação ao serviço, observado o disposto no art. 120, podendo ser convocado 
sempre que houver interesse da Administração. 

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica a duraçã o de trabalho estabelecida em leis 
especiais."   

(grifos deste relator) 

16.  Em que pese a carga horária estabelecida nos diplomas legislativos acima apontados, 
no caso em exame, a questão versa sobre o Ato do Reitor do IFBA, consubstanciado na Portaria nº 
709/2015 que instituiu a Política de uso do ponto eletrônico e controle da jornada de trabalho diário dos 
servidores do apontado instituto. Vejamos o que dispõe os arts. 1º e 2º da apontada portaria: 

Art. 1º O controle de frequência da jornada de trabalho diária dos servidores do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) será exercido de maneira 
eletrônica, nos termos desta Portaria 

Art. 2º Todo servidor efetivo e temporário, e estagiários devem registrar diariamente sua 
jornada de trabalho, exceto:  

I os servidores ocupantes do cargo de magistério superior; 

II os ocupantes de cargo de Direção - CD, hierarquicamente iguais ou superiores a CD – 3;  

§ 1º Os servidores que cumprirem jornada administrativa devem registrar o início e término 
da jornada, bem como os intervalos das refeições, computando saída e retorno à atividade.  

§ 2º O controle da jornada de trabalho diária do servidor docente terá como referência as 
atividades constantes no Plano Individual de Trabalho (PIT), e será exercido pelo registro 
eletrônico: a) dos horários das aulas; b) das reuniões de coordenação, departamentais e 
conselhos, além de outras convocações semanais; c) do horário de atendimento ao 
estudante; d) do horário de pesquisa ou extensão a ser comprovado pelo Relatório 
Individual de Trabalho (RIT) e registrado no Plano Individual de Trabalho ( PIT) com registro 
da PRPGI e/ou PROEX, coordenação dos cursos e coordenadores de pesquisa e extensão 
dos Campi.  

§ 3º O servidor docente está liberado do registro quanto às horas de trabalho extra classe 
(TCL), correspondente a 25% da jornada semanal. 

 § 4º Professor que não completar sua carga horária com pesquisa e extensão deverá 
dedicar todo seu tempo em atividades de ensino 

17.  De consignar, no caso, que o ato praticado pelo reitor possui nítido caráter de gestão, 
no qual, portanto, cabe aplicação da discricionariedade do administrador, não havendo qualquer ato ilegal, 
principalmente pelo fato de que o reitor apenas está dando efetivo cumprimento às recomendações da CGU 
(Relatório nº 201316941 fls. 30/34 do eletrônico e do MPF (Recomendação nº 001/2015 – fls. 39/41 do 
eletrônico), objetivando impor maior controle sobre a frequência dos servidores do IFBA. 

18. Outra questão sustentada pelo movimento paredista diz repeito ao fim da jornada de 
trabalho de seis horas diárias/30 semanais. No ponto, tem-se a registrar que o cumprimento da noticiada 
jornada fora autorizada por meio do art. 3º da  Resolução nº 23/2012, nestes termos: 

Art. 3º Autorizar todos os servidores técnico-administrativos a cumprir jornada de trabalho 
de 6 (seis) horas diárias e carga horária de 30 (trinta) horas semanais, dispensando o 
intervalo para refeições. 
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19. Ocorre que a resolução em comento, que flexibilizou a jornada de trabalho dos 
servidores técnico administrativos do IFBA, fora considerada ilegal pela CGU, fato que ensejou a suspensão 
do alegado ato regulamentar.    

20.  Por outro lado, quanto à Portaria nº 709/2015, é possível verificar que ela apenas 
objetiva emprestar maior eficiência no setor público, promovendo os princípios constitucionais insculpidos 
no art. 37 da Constituição Federal, não afrontando, assim, o princípio da isonomia, principalmente quando o 
sistema de controle de assiduidade é usado por diversos órgãos da administração pública.  

21.  Nesse passo, cumpre salientar que o ato está é discricionário da Administração, não 
cabendo ao Poder Judiciário adentrar no juízo de oportunidade e conveniência. Nesse sentido, vejamos os 
seguintes arestos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA 
PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. ART. 91 DA LEI N. 8.112/90. ÓBICE. 
ÂMBITO DO PODER DISCRICIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO. 
1. Consoante norma esculpida no artigo 91 da Lei nº 8.112/90, a licença para tratar de 
interesses particulares é deferida a critério da Administração, não cabendo ao Poder 
Judiciário adentrar no juízo de oportunidade e conveniência da agravada em observância 
ao princípio da separação dos poderes.  
2. O deferimento de licença aos servidores públicos tem um limite legal intransponível por 
razões de ordem pública, mesmo que o licenciamento seja com prejuízo dos vencimentos, 
vez que a sua simples concessão é um ônus a mais para o erário.  
3. A discricionariedade administrativa no ato de concessão da licença deve ser rigorosa 
quanto ao interesse do Estado em detrimento de interesses particulares, pois todos os 
servidores públicos têm ciência dos óbices a sua vida social e particulares quando optam 
pela carreira. 
4. Agravo de instrumento não provido. 
(AG 2009.01.00.055105-0/DF, Rel. Juíza Federal Monica Sifuentes (conv.), Segunda 
Turma,e-DJF1 p.82 de 05/02/2010) 
 
ADMINISTRATIVO. MILITAR LICENCIADO "EX OFFICIO" POR CONCLUSÃO DO 
SERVIÇO OBRIGATÓRIO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE E BAGAGEM. DECRETO 
4.307/2002. ATO DISCRICIONÁRIO. SEGURANÇA DENEGADA. APELAÇÃO NÃO 
PROVIDA. 
1. A indenização de transporte ao militar licenciado ex officio pode ser feita por pagamento 
em espécie ou, por conta da União, mediante contratação de empresas particulares (arts. 
29 e 37 do Decreto 4.307/2002). 
2. O ato administrativo que escolhe a modalidade de autorização e execução do transporte 
para movimentação do militar, nos termos dos art. 37 do Decreto 4.307/2002, está sujeito 
ao poder discricionário da Administração Militar, o qual se orienta por critérios próprios de 
conveniência e oportunidade, não competindo ao Poder Judiciário adentrar no exame das 
razões que o motivaram. 
3. Apelação a que se nega provimento. 
(AMS 0007869-47.2003.4.01.3200/AM, Rel. Desembargadora Federal Ângela Catão, 
Primeira Turma, e-DJF1 p.236 de 31/08/2010) 

22.  Com efeito, “o direito de greve no âmbito da Administração Pública deve sofrer 
limitações, na medida em que deve ser confrontado com os princípios da supremacia do interesse público e 
da continuidade dos serviços públicos para que as necessidades da coletividade sejam garantidas”. (AgRg 
na Pet 7.939/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2010, DJe 
16/08/2010) 

23. De outro lado, da pauta constam itens que pela generalidade pode induzir a servirem de 
meros pretextos para tirar o foco dos pontos centrais almejados pelos manifestantes, como os item 6, 7 e 8, 
que estão longe de pressionar a Administração para realmente uma eventual solução específica das 
insurgências, se é que realmente existem. 

24.  Contudo, ultrapassado esses pontos, os quais demandariam a concessão do pedido 
principal do Instituto, há outras reivindicações nos itens 4 e 5 que são demandas específicas que 
eventualmente podem ser objeto de acordo entre as partes envolvidas e que podem justificar o movimento 
paredista. 

25.  Entretanto, não se pode paralisar o serviço público essencial, sob pena de ofensa ao 
princípio constitucional da continuidade desse serviço, mormente cuidando-se de educação, cuja natureza a 
sociedade necessita e reclama. Precedentes do STJ (AGARESP 201302064723, SÉRGIO KUKINA, 
STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:11/04/2014 ..DTPB:.). 
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26. Em situações diversas o e.STJ tem fixado percentual mínimo de servidores em efetivo 
exercício, que tem variado de 60% a 80%. Fixou-se 80% no seguinte precedente 

.EMEN: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS. AÇÃO 
ORDINÁRIA DECLARATÓRIA COMBINADA COM AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO 
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. TUTELA ANTECIPADA. GREVE DOS 
SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL EM EXERCÍCIO NA JUSTIÇA 
ELEITORAL. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA EVIDENCIADOS. 1. Os 
agravos regimentais foram interpostos contra decisão liminar proferida nos autos de ação 
ordinária declaratória de ilegalidade de greve, cumulada com ação de preceito cominatório 
de obrigação de fazer e de não fazer, e com pedido de liminar ajuizada pela União contra a 
Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério 
Público da União – FENAJUFE e Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Ministério 
Público da União – SINDJUS/DF, para que seja suspensa a greve dos servidores do Poder 
Judiciário Federal em exercício na Justiça Eleitoral em todo o território nacional. 2. Ainda 
em juízo de cognição sumária, é razoável a manutenção do percentual de no mínimo 80% 
dos servidores durante o movimento paredista, sob a pena de multa de cem mil reais por 
dia, principalmente por tratar-se de ano eleitoral. Nesse aspecto, o eminente Ministro Gilmar 
Mendes, ao proferir seu voto nos autos da Rcl 6.568/SP, ressalvou que "a análise de cada 
caso, a partir das particularidades do serviço prestado, deve realizar-se de modo cauteloso 
com vista a preservar ao máximo a atividade pública, sem, porém, afirmar, intuitivamente, 
que o movimento grevista é necessariamente ilegal" (DJe de 25.09.09; fl. 786 – sem 
destaques no original). 3. O direito de greve no âmbito da Administração Pública deve 
sofrer limitações, na medida em que deve ser confrontado com os princípios da supremacia 
do interesse público e da continuidade dos serviços públicos para que as necessidades da 
coletividade sejam efetivamente garantidas. Complementando o raciocínio, pertinente citar 
excerto dos debates ocorridos por ocasião do julgamento do MI nº 670/ES, na qual o 
eminente Ministro Eros Grau, reportando-se a seu voto proferido no MI 712/PA, consignou 
que na relação estatutária "não se fala em serviço essencial; todo serviço público é 
atividade que não pode ser interrompida" (excerto extraído dos debates, fl. 145 – sem 
destaques no original). 4. O processo eleitoral é um dos momentos mais expressivos da 
democracia, já que é o meio pelo qual o eleitorado escolhe seus representantes. Como é 
cediço, a Justiça Eleitoral objetiva resguardar o valor maior da ordem republicana 
democrática representativa que é o exercício da cidadania, concretizada na oportunidade 
de votar e ser votado. Além disso, é notório que essa Justiça especializada não busca 
dirimir conflitos de interesses privados sobre direitos disponíveis, mas compor litígios entre 
direito do cidadão e o interesse público, notadamente o zelo pela democracia 
representativa. 5. A paralisação das atividades dos servidores da Justiça Eleitoral 
deflagrada em âmbito nacional, sem o contingenciamento do mínimo de pessoal necessário 
à realização das atividades essenciais, agravada pela ausência de prévia notificação da 
Administração e tentativa de acordo entre as partes, nos termos do que preceitua a Lei nº 
7.783/89, atenta contra o Estado Democrático de Direito, uma vez que impede o exercício 
pleno dos direitos políticos dos cidadãos e ofende, expressamente, a ordem pública e os 
princípios da legalidade, da continuidade dos serviços públicos e da supremacia do 
interesse público sobre o privado. 6. Agravos regimentais do Sindicato dos Trabalhadores 
do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal – Sindjus/DF e da 
Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União 
– Fenajufe não providos. ..EMEN: 
(AGP 201000870271, CASTRO MEIRA, STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, DJE DATA:16/08/2010 
..DTPB:.) 

27. No caso dos autos, os servidores que aderiram ao movimento paredista estão em torno 
de 90% (nas cidades de Jacobina e Salvador) e 70% (na reitoria), conforme informação carreada pela IFBA 
e ainda as particularidades do serviço prestado, tais como: pesquisa, ensino, cursos profissionalizantes e 
aulas regulares.  

28.  Imperioso o contingenciamento do mínimo de pessoal necessário à realização das 
atividades essenciais prestadas pelo IFBA, o qual entendo em 70%, em homenagem aos princípios da 
legalidade, da continuidade dos serviços públicos e da supremacia do interesse público sobre o privado, 
princípios estes inalcançáveis até mesmo pelo consagrado direito constitucional de greve,e ainda, que se 
trata do serviço público de educação.  

29. Finalmente, cabe assentar que é plenamente admitido na norma aplicável o desconto 
dos dias parados, aplicando por analogia a regra da lei de greve do setor privado. Nesse sentido: 

EMEN: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO E 
CONSTITUCIONAL - SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - DIREITO DE GREVE - DESCONTO 
DE DIAS PARADOS. "Nos moldes de entendimento jurisprudencial desta Corte, é 
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assegurado ao servidor público o direito de greve, mas não há impedimento, nem constitui 
ilegalidade, o desconto dos dias parados". (RESP 402674/SC, Rel. Min. José Arnaldo da 
Fonseca, DJ de 24/02/2003). Embora não seja pacífico o entendimento segundo o qual o 
direito à greve esteja a depender de regulamentação, não se põe em questão, no âmbito 
desta Corte, que os dias parados devam ser descontados dos servidores que tenham 
participado de movimento paredista. Recursos ordinários desprovidos. ..EMEN: 
(ROMS 200602113064, CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO 
DO TRF 1ª REGIÃO), STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:15/12/2008 ..DTPB:.) 

30. A liminar merece parcial provimento, sem prejuízo de alteração da decisão após 
manifestação do Sindicato, em obediência ao princípio do contraditório e ampla defesa, e melhor verificação 
da situação fático-jurídica que venha alterar o entendimento agora firmado em juízo preliminar.  

31. Assim, defiro a liminar para que seja mantido no trabalho no mínimo 70% do quadro 
efetivo, além daqueles servidores sem vínculo efetivo titular de Cargo em comissão, nos dias de greve, em 
cada unidade do Instituto, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser suportada 
pelo Sindicato, até decisão posterior desta Corte. 

Cite-se. Intime-se, com urgência.   

Brasília, 12 de junho de 2015. 

 
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA 

RELATOR CONVOCADO 
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