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I - INTRODUÇÃO 
 

A greve, antes de qualquer coisa, é um direito. É o mecanismo utilizado na luta 

dos trabalhadores para fazer valer um direito já estabelecido ou mesmo no avanço de 

novas conquistas laborais frente aos interesses dos empregadores, podendo ser 

considerada um direito potestativo dos trabalhadores do setor público e privado. A 

greve tem um único objetivo: compelir a parte contrária (neste caso, o empregador) a 

ceder sob um determinado ponto da negociação de um interesse da categoria. 

No caso do serviço público, ainda não há uma lei infraconstitucional 

regulamentando este importante Direito previsto na Constituição da República 

Federativa de 1988. Por tal razão, a judicialização dessa matéria é recorrente, o que 

tem propiciado um alto grau de fluidez acerca do modus operandi e consequências da 

mesma. 

A presente Cartilha, elaborada pelo Escritório DINIZ & AGUIAR SOCIEDADE 

DE ADVOGADOS, tem por objetivo trazer aos Oficiais de Justiça Avaliadores 

vinculados ao Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Minas 

Gerais – SINDOJUS/MG, esclarecimento em relação ao movimento grevista. 

Nossa pretensão não é esgotar o assunto, tampouco aprofundá-lo, todavia, 

visamos a esclarecer aos Oficiais de Justiça do SINDOJUS/MG e demais servidores e 

contribuir para uma adesão ampla e consciente ao movimento grevista. 

 

 

2 - A GREVE DO SERVIDOR PÚBLICO TEM RESPALDO LEGAL? 

 

Sim! O direito de greve para os servidores públicos está previsto no inciso VII, 

do art. 37 da Constituição da República, in verbis: “Art. 37. A administração pública 

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) VII - o direito de greve será 

exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;”  
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A Emenda Constitucional 19/98 abrandou a exigência para lei ordinária, no 

entanto, nem Lei complementar tampouco Lei Ordinária foram elaboradas, 

diferentemente do que ocorreu na iniciativa privada, com a promulgação da Lei nº 

7.783/1989. 

O Supremo Tribunal Federal – STF, entendia que antes da edição de lei 

infraconstitucional o direito não poderia ser exercido, pois seria uma “norma de 

eficácia limitada” (STF, MI 20). Ainda assim, vários Tribunais, inclusive os Superiores, 

admitiam que esse direito fosse exercido imediatamente (STJ, MS 2834). 

A reviravolta sobre o caso, mais uma vez, adveio em razão da inércia 

legislativa, no essencial, com o julgamento dos Mandados de Injunção nº 670, 708 e 

712, através do qual a questão da legalidade da greve ficou superada, tendo sido 

determinada a concessão da ordem de injunção para aplicar a Lei nº 7.783/1989, no 

que couber, aos servidores públicos.  

Portanto, o centro da discussão passa a ser o modo de exercício do direito de 

greve. 

 

 

3 - EXISTEM LIMITES PARA EXERCER O DIREITO DE GREVE? 

 

Sim! Sobre o exercício do direito de greve, primeiro é importante destacar que 

a decisão do STF nesses Mandados de Injunção alcançam a todos os servidores 

públicos (erga omnes), tendo estabelecido uma série de observâncias a serem 

seguidas para que o exercício do direito seja regular. 

  A principal delas é o funcionamento mínimo das atividades, principalmente 

naquelas casos das atividades reconhecidamente essenciais e do atendimento 

das necessidades inadiáveis. O que importa e manter os serviços ininterruptos, 

ainda que em escala mínima. 

 Em reiteradas decisões o Poder Judiciário tem estabelecido o limite mínimo de 

30% (trinta por cento) de funcionamento dos serviços, no entanto não há parâmetro 

certo e absoluto que defina esse quantitativo. A ideia é não aviltar ao princípio da 

continuidade dos serviços públicos, de modo que nada impede que esse percentual 
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seja ainda menor. Todavia, é desejável que se discuta em conjunto com a 

administração a definição das necessidades mínimas do órgão, na tentativa de criar 

consenso. 

 

 

4 – QUAL A FORMA DE SE DEFLAGRAR A GREVE? 

 

 O exercício do direito de greve deve ser realizado com cautela e formalizado, 

documentalmente, buscando registrar os seguintes aspectos, no caso dos Oficiais de 

Justiça de Minas Gerais: 

 

1- Aprovação de uma pauta de reivindicações dos Oficiais de Justiça; 

2- Apresentação dessa pauta para a administração do TJMG; 

3- Negociação Exaustiva; 

4- Convocação de Assembleia. 

5- Deliberação sobre a Greve; 

6- Comunicação da Greve. 

 

 Esse “rito”, apesar de não derivar totalmente da Lei n.º 7.783/89, decorre de 

uma interpretação teleológica e resulta de entendimentos jurisprudenciais que 

buscam atacar o reconhecimento da abusividade do direito de greve. Esse processo 

formal, tem o propósito de externar a “boa-fé” no exercício regular do direito de greve. 

 Essas formalidades devem atender ao seguinte: 

 

1- Aprovação de uma pauta de reivindicações dos Oficiais de Justiça. 

 

 A pauta de reivindicações deve ser aprovada em Assembleia Geral da 

categoria, observados sempre os procedimentos de convocação e os quóruns de 

instalação e deliberação fixados no Estatuto do SINDOJUS/MG. 

 As reivindicações e a convocação para essa deliberação, deve atentar-se ao 

princípio da publicidade, divulgando-se o Edital de Convocação da Assembleia em 
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jornal de ampla circulação na área de representação do sindicato, ou seja, de 

amplitude ESTADUAL.  

 A antecedência da realização da Assembleia deve ser razoável – recomenda-

se 5 (cinco) dias ou mais, exatamente para que a administração não alegue 

“surpresa” ou “má-fé” em relação à negociação da pauta. 

 Observado o quórum exigido no Estatuto do SINDOJUS/MG (“maioria simples 

de votos obtidos, pela soma dos votos dos presentes in loco e dos participantes on 

line”, art. 10), é imprescindível que seja realizada a discussão e a votação da pauta de 

reivindicações. Deve-se registrar ainda, a aprovação da pauta e a outorga de poderes 

negociais à Diretoria do SINDOJUS/MG para decidirem sobre os itens da pauta. 

 

2- Apresentação dessa pauta para a administração do TJMG. 

 
 Tendo sido aprovada pela AGE, a pauta de reivindicações deverá ser redigida 

em ofício e protocolizado, com o propósito de formalizar a entrega e comunicação da 

pauta de reivindicações pela autoridade administrativa responsável, nesse caso, o 

Exmo. Sr. Des. Presidente do TJMG. 

 

3- Negociação Exaustiva. 

 

 O próximo passo é a instigação de respostas por parte do TJMG em relação à 

negociação da pauta de reivindicações. 

 Esse, talvez, seja o elemento mais importante para eventual deflagração do 

movimento paredista. 

 Atualmente, no âmbito do TJMG, foi constituída uma Comissão de Interlocução 

do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através da Portaria n.º 3209/2015, que é 

formada por 2 (dois) Desembargadores, 1 (um) magistrado e 1 (um) servidor, 

objetivando a interlocução entre a Presidência do TJMG com os sindicatos e 

associações de classe, vinculados ao Tribunal de Justiça. 

 É importante provocar, de modo exaustivo e em sinal de boa-fé, as reiteradas 

tentativas prévias de entendimento em busca de um acordo a respeito da pauta de 

http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/po32092015.pdf
http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/po32092015.pdf
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reivindicações. O limite desse diálogo, ocorrerá quando houver uma negativa 

expressa sobre a reivindicação por parte do TJMG ou a inexistência de resposta em 

relação aos referidos pleitos. 

 Aqui é importante que se documente, de modo minucioso, toda a fase dessas 

tratativas, seja através de atas, sejam através de ofícios que façam remissão 

cronológica dos encontros e deliberações. A divulgação das tratavas em veículos de 

informação (jornais locais, sites de internet, etc) também constitui material importante 

para demonstrar a publicidade dos atos. 

 

4- Convocação de Assembleia. 

 

 Nos termos do Estatuto do SINDOJUS/MG (art. 7º, inc. VI), a deflagração da 

greve é decisão da categoria, sendo convocados todos os Oficiais de Justiça de MG, 

não apenas os filiados ao sindicato. Deve ser dada ampla publicidade e observada a 

anterioridade razoável.  

 

5- Deliberação sobre a Greve. 

 

 O atendimento a este item depende do que determina o Estatuto do 

SINDOJUS/MG (§ único do art. 11), o qual determina que a deliberação sobre a 

deflagração da greve será realizada mediante votação nominal. 

 Nessa oportunidade, é imprescindível que além da deliberação da greve, sejam 

definidos os critérios e as medidas a serem adotadas para se observar a 

“continuidade dos serviços” e o “atendimento dos serviços essenciais e urgentes”, 

principalmente para que se apresente proposta ao órgão ou entidade quando 

formalizar o comunicado da greve. 

 A definição do percentual de servidores a ser mantido, o funcionamento do 

ponto paralelo entre outras questões são importantes serem definidas nessa mesma 

oportunidade. 

 

6- Comunicação da Greve. 
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 Por analogia à determinação do art. 13 da Lei 7.783/89, a notificação ao 

empregador (TJMG) e usuários (sociedade) acerca do movimento deve ter 

antecedência de 72 (setenta e duas) horas, portanto, é importante dar publicidade em 

veículos de comunicação diversos e de alcance Estadual e à administração do TJMG, 

sobre o início do movimento grevista. 

 É nessa oportunidade que deverá ser comunicada a proposta para a 

manutenção dos serviços, ou seja, o percentual mínimo que será observado pelos 

Oficiais de Justiça de Minas Gerais, nos quadros das comarcas de todo o Estado de 

Minas Gerais. Essa listagem deve ser encaminhada juntamente com o comunicado da 

greve. 

 

 

5 – DEFLAGRADA A GREVE, O QUE O TJMG PODE FAZER? 

 

 O Poder Judiciário, no caso da greve dos servidores públicos, não decide sobre 

o mérito da pauta de reivindicações que motivou a greve. Após a deflagração da 

Greve, é comum que a Administração Pública do Estado de Minas Gerais, ingresse 

com ação judicial questionando aspectos formais e de legalidade da greve. 

Normalmente, são questionados os seguintes aspectos: 

 

a) A abusividade da greve; 

b) O pagamento dos dias de paralisação; 

c) A imposição de regime de greve mais severo que o da lei, de 

acordo com as peculiaridades de cada caso concreto e mediante 

solicitação de órgão competente; 

d) As medidas cautelares incidentes como, por exemplo, o 

percentual mínimo de servidores em atividade e interditos 

possessórios. 
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 No caso específico do TJMG, o seu Regimento Interno trouxe a seguinte 

inovação em relação aos dissídios Coletivos referentes aos servidores estaduais, 

determinando o rito dessa eventual ação judicial: 

 

SEÇÃO XI DAS AÇÕES COLETIVAS RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DO 

DIREITO DE GREVE  

Art. 362. As ações coletivas relacionadas ao exercício do direito de greve dos 

servidores públicos estaduais e municipais não regidos pela Consolidação das 

Leis do Trabalho são da competência originária do Tribunal, observam o 

disposto na legislação pertinente e neste regimento e terão tramitação 

preferencial no cartório.  

Art. 363. A petição inicial observará os requisitos previstos na legislação 

processual e será acompanhada de prova documental que demonstre a 

existência de negociação prévia entre as partes.  

Art. 364. Distribuída a ação, o relator designará, no prazo de até dois dias úteis, 

a realização de audiência de conciliação e determinará a intimação das partes 

e do Procurador-Geral de Justiça.  

Parágrafo único. A intimação ao representante legal das partes poderá ser feita 

por telefone, telegrama, fax, mensagem eletrônica ou mandado, com a 

certificação nos autos.  

Art. 365. O relator, se houver pedido de medida liminar, poderá decidi-la 

imediatamente ou nas vinte e quatro horas que se seguirem à realização da 

audiência de conciliação.  

§ 1º Da decisão que deferir ou indeferir a liminar, caberá agravo no prazo de 

cinco dias.  

§ 2º O relator, se não reconsiderar a decisão recorrida, apresentará relatório e 

colocará o processo em mesa para julgamento em sessão a ser realizada no 

prazo máximo de cinco dias, na qual proferirá voto.  

Art. 366. Frustrada a conciliação, será apresentada a contestação no prazo de 

cinco dias, e, em seguida, será ouvido, em igual prazo, o Procurador-Geral de 

Justiça.  
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Art. 367. Recebidos os autos, o processo será incluído em pauta preferencial 

para julgamento, sobretudo na ocorrência ou iminência de paralisação do 

trabalho.  

§ 1º O relator, no prazo de cinco dias, apresentará o relatório, colocará o 

processo em mesa para julgamento e indicará as peças dos autos que deverão 

ser encaminhadas aos vogais.  

§ 2º Na hipótese de greve em serviços ou atividades essenciais e mediante 

solicitação justificada do relator quanto à urgência, o presidente da turma 

especializada dispensará a inclusão do processo em pauta, convocará sessão 

para julgamento da ação e notificará as partes e o Procurador-Geral de Justiça, 

com antecedência mínima de vinte e quatro horas.  

§ 3º Será facultada a sustentação oral às partes e ao Procurador-Geral de 

Justiça na forma estabelecida neste regimento para o julgamento da apelação, 

vedado o adiamento com preferência.  

Art. 368. Realizado o julgamento, o acórdão será publicado em até cinco dias. 

 

 O fato inusitado é que no caso dos servidores públicos do Poder Judiciário, 

será o próprio Judiciário Estadual quem decidirá o conflito. 

 O STF estabeleceu que a greve dos servidores também “suspende o contrato 

de trabalho". Portanto, os salários não seriam pagos. Porém, deverão sempre ser 

pagos quando “a greve tenha sido provocada justamente por atraso no pagamento e 

outras situações excepcionais”. Daí, normalmente essa situação do pagamento dos 

salários também constitui uma das pautas de negociação da greve. 

 Na atualidade, tramita perante o Supremo Tribunal Federal, o Recurso 

Extraordinário (RE) 693456, com repercussão geral reconhecida, que será um 

verdadeiro divisor de aguas sobre as consequências do movimento grevista no 

serviço público. 

 O referido recurso discute a constitucionalidade da possibilidade do ato do 

empregador proceder ao DESCONTO NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS EM DECORRÊNCIA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS POR ADESÃO AO 

MOVIMENTO GREVISTA. 
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6 – EM QUAIS CIRCUNSTÂNCIAS O MOVIMENTO PAREDISTA PODERÁ SER 

CONSIDERADO ABUSIVO / ILEGAL? 

 

 Novamente, trata-se de uma interpretação teleológica e Jurisprudencial, 

decorrente do julgamento dos Mandados de Injunção nº 670, 708 e 712. Na dicção do 

art. 14 da Lei 7.783/89, enquanto não houver lei regulamentadora do direito de greve, 

constitui abuso do direito de greve a 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 Judicial. 

 Considerando as normas contidas na Lei de Greve, poderia ser tido como 

abusivo o movimento deflagrado sem a observância da comunicação prévia de 72 

horas ao empregador e aos usuários; aquele que não preserve os contingentes 

mínimos de servidores necessários ao atendimento dos serviços; e que não tenha 

esgotado os meios pacíficos de negociação prévia. Além disso, as necessidades 

inadiáveis devem ser atendidas pelo movimento grevista, ou seja, aquelas que “não 

atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da 

população”. 

 Novamente, verifica-se como imprescindível a correta observância aos 

requisitos necessários à instalação e deflagração do movimento paredista, para que 

não se dê margem a decisões que possam prejudicar o movimento grevista. 

 Assim, greves realizadas para pleitear o cumprimento de acordos já existentes 

normalmente ensejam menos discussão quanto à sua legalidade. 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. 
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 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 e darem 

azo a procedência no reconhecimento da abusividade do direito de greve. 

 Em relação 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). 

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

trabalhadores a aderirem à greve (art. 6º, inciso I da Lei 7.783/89). 

 

 

7 – EXISTE PUNIÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA GREVE? 

 

 Não. O exercício do direito de greve é legítimo e está constitucionalmente 

assegurado aos servidores público, inclusive, tendo o Supremo Tribunal Federal 

consolidado o entendimento de que a mera adesão ao movimento grevista não pode 

constituir falta grave, nos termos do enunciado nº 316 da Súmula do STF. 

 Por outro lado, podem ser punidos os abusos e excessos cometidos no 

exercício do direito de greve. Daí a necessidade do movimento grevista estar coeso e 

organizado, a fim de se garantir os percentuais mínimos de servidores ativos, a 

manutenção dos serviços essenciais e o atendimento das necessidades inadiáveis. 

 

 

8 – OS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PODERÃO 

PARTICIPAR DA GREVE? 

 

 Os servidores em estágio probatório são destinatários dos direitos previstos 

para os demais servidores, entre eles o de greve. 

 A participação em movimento grevista não pode ser usada como razão para 

pontuação negativa na aquisição da efetividade definitiva no serviço público, por isso 
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o servidor em estágio não pode ser avaliado negativamente por conta da adesão à 

greve. 

 Se houver prejuízo ao estágio probatório, pode-se considerar que haverá 

desvio de finalidade na avaliação, aplicando-se uma penalidade pelo exercício de um 

direito constitucional, o que dará ensejo à anulação. 

 

 

9 – PODE HAVER DESCONTO REMUNERATÓRIO PELA PARTICIPAÇÃO DA 

GREVE? 

 

 Depende. Como dito alhures, o STF está definindo essa questão, que será um 

divisor de águas para realização do movimento grevista.  

 A resposta a essa pergunta depende do reconhecimento da 

abusividade/ilegalidade da greve.  

 Sendo reconhecida ilegal/abusiva, nesse caso, o órgão pagador poderá efetuar 

desconto dos dias não trabalhados em razão da adesão ao movimento grevista, 

todavia, discute-se a possibilidade de realizar a compensação de horários ou 

prestação de serviço a posteriori. Principalmente no caso dos Oficiais de Justiça, o 

fundamento de “falta injustificada” não procede, considerando que a atividade dos 

Oficiais de Justiça é externa, não sendo passível de controle. Portanto, o 

compromisso do Oficial de Justiça é cumprir a ordem judicial, em condições normais 

de trabalho, o que poderá ser realizado sem qualquer dificuldade após o término do 

movimento paredista. 

 Portanto, será com a edição de uma lei regulamentadora ou com o julgamento 

do Recurso Extraordinário (RE) 693456, que esse questionamento poderá 

seguramente ser respondido. 

 

 

10 – A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES PARTICIPANTES DA GREVE DEVE SER 

REGISTRADA DE MODO PARALELO? 
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 Sim. Entre as cautelas de praxe do movimento paredista, encontra-se a 

necessidade de comparecimento dos servidores grevistas ao local de trabalho 

durante a greve, cumprindo, desse modo, sua jornada de trabalho. 

 Ainda, recomenda-se a instituição de um Ponto Paralelo a ser preenchido 

diariamente, apenas pelos grevistas. Essa providência, eventualmente, poderá 

auxiliar na discussão acerca da remuneração relativa aos dias de paralisação, 

afastando a eventual tentativa de configuração dos dias parados como faltas 

injustificadas ao trabalho. 

 Os servidores que cumprirem o percentual mínimo de prestação de serviços 

deverão registrar a sua presença, considerando que estarão trabalhando 

normalmente. Exatamente em razão disso, a Assembleia Geral poderá optar pela 

realização de revezamento entre os servidores, para que trabalhem em dias 

intercalados. 

  O ponto paralelo deve estar disponível no local de trabalho dos Oficiais 

de Justiça e diariamente deverá ser encaminhado ao SINDOJUS/MG, digitalizado 

para o e-mail: atendimento@sindojus.org.br, bem assim, entregue semanalmente 

na Diretoria do Foro, mediante protocolo da cópia do ponto. 

 

 

11 – A GREVE, A PARALISAÇÃO OU OPERAÇÃO-PADRÃO TEM DIFERENÇA? 

 

 Sim, apenas em relação à operação-padrão. Entende-se por greve, a legítima 

suspensão da prestação de serviços, por prazo indeterminado ou não. Assim, no caso 

da greve e da paralisação, reputa-se que não há diferenciação, pois 

convencionalmente, denominam greve por prazo determinado, a paralisação.  

 Todavia, no caso da operação-padrão, também chamada de greve branca ou 

greve de zelo, a necessária suspensão da prestação dos serviços não se evidencia 

claramente. Essa maneira de se organizar para reivindicação de direitos, em tese, 

pode ser configurada fraude ou abuso de poder, na medida em que não há previsão 

legal dessa forma de manifestação na Lei da Greve - Lei 7.783/89. Como não há 
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suspensão da prestação de serviços na operação-padrão, daí o nome “greve branca”, 

não há que se falar, em tese, no exercício do direito de greve nesse caso. 

 

 

12 – COMO É A DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE SERVIDORES PARA 

PERMANECEREM EM SERVIÇO? 

 

 No caso da categoria dos Oficiais de Justiça, a definição do “arranjo” desse 

percentual mínimo de servidores no exercício efetivo das funções, dependerá do 

quantitativo de profissionais em cada comarca do Estado de Minas Gerais.  

 É desejável que esse percentual seja de no máximo 30% (trinta por cento) do 

quantitativo disponível, ou seja, do total de Oficiais de Justiça em atividade na 

comarca. Naquelas comarcas em que não seja possível o cumprimento dessa meta, o 

Oficial de Justiça deverá prestar os serviços normalmente, considerando a 

impossibilidade de interrupção dos serviços. 

 Os Oficiais de Justiça que estiverem de férias e qualquer tipo de licença, por 

não estarem em efetivo exercício das suas atividades, não serão computados para se 

atingir o percentual de 30% (trinta por cento) de servidores em efetiva atividade. 

 

 

13 – A PARTIR DE QUANDO OS MANDADOS JUDICIAIS DISTRIBUÍDOS AOS 

OFICIAIS DE JUSTIÇA QUE ADERIREM À GREVE, DEVERÃO SER CUMPRIDOS 

NO PERCENTUAL MÍNIMO? 

 

 Apenas os mandados judiciais distribuídos após o início da greve se 

sujeitarão aos procedimentos definidos no movimento paredista, ou seja: 

garantia de cumprimento das medidas judiciais urgentes (art. 152 do Provimento n.º 

161/2006) e garantia do efetivo de 30% (trinta por cento) dos profissionais em 

exercício. A observância do limite mínimo dos serviços é regra essencial para o 

sucesso do movimento paredista. 
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 Entendemos que os Oficiais de Justiça que estiverem no exercício de greve, 

não deverão fazer carga de novos mandados judiciais, bem assim, assinar qualquer 

documento retirando NOVO mandado judicial durante a greve. Esse ofício já será 

desempenhado pelos Oficiais de Justiça que estiverem cumprindo o percentual 

mínimo dos trabalhos.  

 Os mandados judiciais distribuídos até o início da greve deverão ser 

regularmente cumpridos, mas não necessariamente até o início da greve. 

 

 

14 – QUAL PROVIDÊNCIA DEVERÁ SER ADOTADA EM RELAÇÃO AOS 

MANDADOS JUDICIAIS COM RISCO DE PERECIMENTO DE DIREITO, MAS NÃO 

ABRANGIDOS NAS HIPÓTESES DE URGÊNCIA (ART. 152, PROVIMENTO N.º 

161/2006)? 

 

 Em relação aos mandados judiciais, não urgentes, o SINDOJUS/MG 

recomenda o cumprimento dos mesmos pelos Oficiais de Justiça que cumprem o 

percentual mínimo dos serviços, mas posteriormente aos mandados de urgência, de 

acordo com a possibilidade. 

 Nesses casos, o SINDOJUS/MG pede para os Oficiais de Justiça atentarem-

se, no ato do recebimento dos mandados, aqueles casos de: 1) audiência, não 

urgente; 2) mandados judiciais da Justiça Eleitoral; 3) Intimações, com prazo 

determinado. Para o efetivo cumprimento desses mandados, o Oficial de Justiça 

deverá certificar, até o máximo de 5 (cinco) dias antes da concretização do conteúdo 

da ordem judicial, que o caso não se enquadra naquelas hipóteses do art. 152 do 

Provimento n.º 161/2006, devendo-se ser consultado o Juízo, tal como determina o § 

único do art. 152 do Provimento n.º 161/06. 

 

 

15 – A ATIVIDADE DO OFICIAL DE JUSTIÇA ESTÁ INSERIDA NO ROL DE 

ATIVIDADES ESSENCIAIS? 
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 Sobre essa indagação, seguimos o entendimento de que todo o serviço 

público é atividade essencial. Assim, no serviço público, a greve só é possível se 

assegurado a prestação dos serviços públicos (princípio da continuidade). 

 Interessante destacar que o STF, ao julgar a ADI 3395, defendeu o 

entendimento de que não são titulares do direito de greve os policiais civis, tampouco 

“outros servidores públicos que desempenhem atividades relacionadas à 

manutenção da ordem pública, à administração da Justiça – aí os integrados nas 

chamadas carreiras de Estado, que exercem atividades indelegáveis – e à saúde 

pública”. 

 Tal entendimento, no entanto, deve ser interpretado em relação aos membros 

de Poder, ou seja, aqueles detentores de parcela da Soberania do Estado: a 

magistratura. 

 Assim, podemos dizer que a atividade do oficial de justiça é essencial, 

embora não figure no rol de atividades essenciais do art. 10 da Lei 7783/89. 

 

 

16 – QUANTAS DILIGÊNCIAS NEGATIVAS DEVERÃO SER REALIZADAS? 

 

 A Assembleia Geral poderá estabelecer uma exceção à práxis nesse caso. 

Reputa-se ser prudente a realização de 2 (duas) diligências, no máximo, para o 

cumprimento das ordens judiciais, atentando-se às determinações do § 2º do art. 173 

do Provimento n.º 161/CGJ/2006. 

 

 

17 – QUAL É O PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DOS MANDADOS? 

 

 Os mandados deverão ser devolvidos no prazo de 20 (vinte) dias – na forma do 

§ único do art. 161 do Provimento n.º 161/CGJ 2006 – e havendo necessidade de 

prazo maior, deve-se comunicar à administração a necessidade de dilação (até mais 

10 dias) do prazo, até no máximo o 17º (décimo sétimo) dia. 

 



Diniz & Aguiar Sociedade de Advogados 
Advocacia e consultoria em Direito Público e Privado. 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

17 de 17 

 

CONCLUSÃO 

 

 Em que pesem as diversas peculiaridades e advertências para o regular 

exercício do direito de greve, é inconteste que esse direito dos trabalhadores públicos 

brasileiros assegurado na Constituição não pode ser inviabilizado com filigranas e 

imposições que tornam a greve inócua. 

 

 A greve trata-se de uma legítima organização dos trabalhadores em busca de 

melhores condições de vida e de trabalho, de modo que o seu exercício e sua 

efetividade, estão vinculados diretamente ao grau de mobilização e luta dos 

trabalhadores, nesse caso, dos Oficiais de Justiça de Minas Gerais. 

 

 Portanto, a adesão consciente de toda a categoria será imprescindível para 

que o SINDOJUS/MG possa, de forma conjunta, garantir a manutenção e a conquista 

dos seus direitos. 


