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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO JOSÉ ANTÓNIO DIAS TOFFOLI
- DIGNÍSSIMO RELATOR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 853275-RJ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Al 853275/RJ (Plenário Virtual do STF que republicanamente e equitativamente reconheceu a existência
de repercussão geral da questão constitucional suscitada em razão da relevância da matéria para todas as
categorias de servidores públicos civis do país)
Referência: Al 853275/RJ ( Pedido de ingresso e admissão, como terceiro interessado, do Serjusmig - Sindicato
dos Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais, pugnando pela confirmação tese contida no acórdão da
16 Câmara Civel do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) que declarou a ilegalidade do
desconto do trabalhador grevista, tendo em vista que até hoje não foi editada uma lei de greve específica para o
setor público
Agravante: Fundação de Apoio à Escota Técnica - Faetec
Agravado: Renato Barroso Bernabe e Outros
Objeto: feito sob a cláusula de configuração de repercussão geral, no qual se discute a possibilidade do desconto
nos vencimentos dos servidores públicos dos dias não trabalhados em virtude de greve - questão profundamente
relevante de interesse para todas categorias dos servidores públicos civis existente no país

SERJUSMIG - SINDICATO DOS SERVIDORES
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado,
sem finalidade lucrativa, apartidária, com personalidade jurídica adquirida em
02.05.90, pelo registro no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo
Horizonte - Jero Oliva, conforme averbação n° 01, registro 74.511, Livro A, com a
inscrição no CNPJ sob o n° 20.250.353/0001-57, com sede na Av. Amazonas, 2.086,
Barro Preto, Belo Horizonte, Minas Gerais, Cep.: 30.180.003, neste ato representado
por sua Presidenta, Sandra Margareth Silvestrini Souza, brasileira, casada, servidora
pública estadual,
Matrícula PJPI-5575, CPF/MF 858.013.726-87, Carteira de
Identidade M-6589285 SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Mantiqueira, 1.147,
Apto 401, Bairro Novo Riacho, Contagem, Minas Gerais, Cep. 32.280.620, por seus
advogados e procuradores, infrafirmados, ut instrumento de mandato anexo, vem,
respeitosamente, à presença de V.Exa., com espeque na inteligência do artigo 5°,
Inciso XXXIV, alínea "a", da Constituição da República, artigo 50 e seguintes do
Código de Processo Civil, deduzir o PRESENTE PEDIDO DE ADMISSÃO, NA
CONDIÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO, COMO ASSISTENTE DOS
AGRAVADOS JUNTO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 853275-RJ, pugnando pela confirmação do acórdão
proferido pela 16 Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro que declarou a ilegalidade do desconto nos vencimentos dos agravados dos
dias não-trabalhados em virtude da greve, pelas razões facti et iuris que passa a
seguir noticiar.
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DA FORMAÇÃO E EXISTÊNCIA CONSOLIDAÇÃO DO SERJUSMIG - SINDICATO
DÇS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8°, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
Nos termos da inclusa documentação, exsurgese que o SERJUSMIG - SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS - com personalidade jurídica adquirida em 02.05.90
pelo registro no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte Jero Oliva, conforme averbação n° 01, registro n° 74.511, no Livro A, é entidade
sindical com base territorial no Estado de Minas Gerais, representando há
aproximadamente 20(vinte) anos os servidores da 1° Instância do Judiciário do
Estado de Minas Gerais, possuindo de há muito registro de seus atos constitutivos
junto ao Ministério do Trabalho.
O Sindicato é a entidade que representa, ativa e
passivamente, o servidores da Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas
Gerais, em todas as esferas administrativas e instâncias, nos termos do art. 8, da
Constituição da República, conforme se deflui do artigo 2° de seu Estatuto Sindical,
resultando daí sua legitimidade para defender os chamados os direitos e os
interesses coletivos, individuais e homogéneos, por intermédio da substituição
processual e/ou representação processual.
QUESTÃO DEBATIDA NO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE
POSSUI RELEVÂNCIA, IMPORTÂNCIA E REPERCUSSÃO ÍMPAR NA VIDA
FUNCIONAL CONTEXTUAL DA CATEGORIA FUNCIONAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS REPRESENTADOS PELO SERJUSMIG - SINDICATO DOS
SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Prima fade, seja-nos lícito trazer à
inteligência do artigo 5°, Inciso XXXIV, alínea "a", da Carta Magna, verbis:

lume a

"Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do
pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos poderes públicos em defesa de
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

Deveras, é de curial sabença que o amplo direito de
petição é assegurado pela Constituição da República.
Aliás, em sede de demonstrar o regular exercício
constitucional do direito de petição por parte do SERJUSMIG - SINDICATO DOS
SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, nos termos do
espectro normativo contido no artigo 5°, Inciso XXXIV, alínea "a", da Carta Magna,
merece relevo a passagem notável do Ministro CELSO DE MELLO, registrado n
ADIN 1.247-9/PA, onde naquela oportunidade, o Procurador-Geral da República,
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fundamento em representação lhe foi dirigida pelo Sindicato do Grupo Ocupacional
Tributação, Arrecadação e Fiscalização, da Secretaria de Estado da Fazenda do
Estado do Pará - SINDITAF/PA, ajuizou ADIN, contra inconstitucional anistia em
matéria de ICMS. Confira-se:
"( .) o pleito encaminhado pela entidade sindical
interessada ao Procurador-Geral da República nada mais
representa, em sua concreta expressão, do que o direito de
petição a todos assegurado pelo ordenamento constitucional
em seu artigo 5°, XXXIV, alínea "a".
O direito de petição, presente em todos as Constituições
brasileiras, qualifica-se como importante prerrogativa de caráter
democrático. Trata-se de instrumento jurídico-constitucional
posto à disposição de qualquer interessado - mesmo daqueles
destituídos de personalidade jurídica -, com a explícita finalidade
de viabilizar a defesa, perante as instituições estatais, de direitos
ou valores revestidos tanto de natureza pessoal quanto de
significação coletiva.
A entidade sindical, no caso presente, dirigiu verdadeira
provocatio ad agendum ao Chefe do Ministério Público da
União, dele pretendendo o ajuizamento, perante esta Corte, da
pertinente ação direta de inconstitucionalidade.
O Procurador-Geral da República, que dispõe de legitimidade
ativa plena para fazer instaurar o controle normativo abstrato no
âmbito do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 103, VI, atendeu à
postulação que lhe foi encaminhada pela entidade sindical em
questão, dando inicio, desse modo, a regular processo de
fiscalização concreta de constitucionalidade."

Pois bem.
Na hipótese sub examine, conforme se depreenderá
das razões infra, o SERJUSMIG - SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS, com espeque na inteligência do artigo 5°, Inciso
XXXIV, alínea "a", da Constituição da República requererá, ao final, a admissão no
processo como terceiro interessado, na condição de assistente dos agravados.
em especial nos termos da inteligência o artigo 50 e seguintes do Código de
Processo Civil.
Deveras, a questão debatida no presente agravo de
instrumento possui repercussão ímpar, sendo de extrema importância e relevância
institucional para a categoria funcional dos servidores públicos representados pelo
SERJUSMIG - SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - aproximadamente 14.831(quatorze mil, oitocentos e trinta e um )
servidores, sendo que, dos quais 13.026 (treze mil e vinte e seis) servidores estão
em atividade e 1.805 ( hum mil e oitocentos e cinco) servidores são aposentados,
conforme informação da Central do Servidor (CENAT) do TJMG, sendo que nesta
data 10.027 ( dez mil e vinte e sete) são servidores filiados ao SERJUSMIG.
razão pela qual representa servidores que titularizam o interesse jurídico de exercer o
direito constitucional de greve sem a realização de descontos do dias nãotrabalhados dos vencimentos, questão essa que não está pacificada na casuística
brasileira, gerando infinitos pronunciamentos jurisdicionais divergentes.
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No presente agravo de instrumento, de relatoria do
ilustríssimo Ministro Dias Toffoli, discute-se a possibilidade do desconto nos
vencimentos (verba de natureza alimentar) dos servidores públicos dos dias não
trabalhados em virtude de movimentos grevistas e/ou paredistas, sob a perspectiva
do debate científico acerca da efetiva implementação do direito de greve no serviço
público, com suas consequências para a continuidade da prestação do serviço e o
desconto dos dias parados, gravitando-se em torno da correta, sensata e equitativa
hermenêutica da norma do artigo 37, inciso VII, da Constituição da República.
No âmbito do presente Agravo de Instrumento
853275/RJ, o Supremo Tribunal Federal - em 16 de março de 2012, mediante seu
Plenário Virtual,
reconheceu a existência de repercussão geral da matéria
constitucional suscitada pela Fundação de Apoio à Escola Técnica - Faetec, vencido
o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Celso de Mello, Gilmar
Mendes e Joaquim Barbosa, admitindo-se, portanto que o resultado terá efeitos pan
processuais.
O tema é da maior importância para os servidores
públicos em geral - civis e militares - das três esferas, ou seja, federal, estadual e
municipal.
O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal virá
a manifestar-se pela primeira vez a respeito da matéria veiculada em agravo de
instrumento interposto após a vigência do sistema de repercussão geral. No caso, o
tema de fundo interessa aos servidores em geral, pouco importando, vale repisar, a
área de atuação, se federal, estadual ou municipal.
Deveras, em pleno décimo segundo ano do terceiro
milénio, o Supremo Tribunal Federal deverá legitimar substancialmente o julgamento
do presente agravo de instrumento n° 853275/RJ, flexibilizando e democratizando
amplamente, a um só tempo, o debate com a sociedade civil brasileira, auscultando
democraticamente as opiniões, os argumentos e as análises das entidades sindicais
e das associações de classe porquanto o exercício do direito constitucional de
greve se apresenta sob o aspecto formal um instrumento valiosíssimo na busca de
melhores condições de trabalhos, devendo - contudo, no plano substancial e real, os
vencimentos ( verba de natureza alimentar) dos servidores públicos brasileiros
receberem um tratamento de proteção e tutela no âmbito do Estado Democrático de
Direito, sem realização dos descontos nos vencimentos pelos dias não trabalhados,
tendo em vista que até hoje não foi editada uma lei de greve específica para o setor
público.
Induvidosamente, o julgamento do presente agravo
de instrumento se mostrará único, alcançando um sem-número de relações jurídicas.
O julgamento do mérito do presente Agravo de
Instrumento sequer restou iniciado ou pautado. Inexiste ainda sustentações orais da
tribuna. O processo está no início.
O SERJUSMIG - SINDICATO DOS SERVIDORES
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS congrega e representa os servidores
da 1° Instância do Judiciário do Estado de Minas Gerais, possuindo legitimidade para
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ajuizar ações, apresentar requerimentos e postular providências indispensáveis à
tutela dos servidores a que representa. Há, pois, pertinência subjetiva para presente
pedido de ingresso como terceiro interessado.
Os servidores da 1° Instância do Judiciário do
Estado de Minas Gerais têm interesse no resultado final da lide, porquanto também
ao longo dos anos sofreram diversos descontos nos contracheques em razão da
participação em movimento grevista e/ou paredista no âmbito de Minas Gerais, tendo
em vista que até hoje, vale insistir, não foi editada uma lei de greve específica para o
setor público, daí RESULTANDO SEU INTERESSE EM AGIR.
DA POSTURA ASSERTIVA E DEMOCRÁTICA DO SERJUSMIG AO LONGO DOS
ANOS DE PROMOVER O DEBATE TÉCNICO, RESPONSÁVEL E SOLIDÁRIO À
OCASIÃO DA DEFLAGRAÇÃO DE SEUS MOVIMENTOS GREVISTAS E
PAREDISJAS, COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR A DEFESA, PERANTE AS
INSTITUIÇÕES ESTATAIS DE DIREITOS OU VALORES REVESTIDOS TANTO DE
NATUREZA PESSOAL QUANTO DE SIGNIFICAÇÃO COLETIVA, MORMENTE A
PROTEÇÃO DA INTOCABILIDADE E INTANGIBILIDADE DOS VENCIMENTOS
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Nos termos
da
inclusa
documentação,
o
SERJUSMIG - SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS, AIS E AGENES FISCAIS DE TRIBUTOS DE MINAS GERAISSINDIFISCO/MG ao longo de sua história sindical sempre buscou defender
institucionalmente a autoridade eficacial do conteúdo democrático do exercício do
direito constitucional de greve, inserto no artigo 37, inciso II, da Constituição da
República.
O SERJUSMIG - SINDICATO DOS SERVIDORES
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS tem pautado sua trajetória políticosindical afinado com a premissa de lutar pela democratização das relações do
trabalho de forma civilizada e responsável, recorrendo, é claro, a deflagração de
alguns movimentos grevistas e paredistas na busca de melhores condições de
trabalho para seus sindicalizados, sempre num tom de independência e autonomia,
sem submeter-se a qualquer hipótese de subserviência, vassalagem e bajulação,
sem destemor em defender interesses legítimos da categoria, entre eles a nãorealização de descontos nos vencimentos dos servidores públicos dos dias não
trabalhados em virtude de movimentos grevistas e/ou paredistas, sob a
perspectiva do debate científico acerca a efetiva implementação do direito de greve
no serviço público, com suas consequências para a continuidade da prestação do
serviço e o desconto dos dias parados, gravitando-se em torno da correta, sensata,
correta e equitativa hermenêutica da norma do artigo 37, inciso VII, da Constituição
da República
O SERJUSMIG - SINDICATO DOS SERVIDORES
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS é compromissado, em linha de
princípio, com a promoção do debate técnico, responsável e solidário à ocasião da
deflagração de seus movimentos grevistas e paredistas, com a finalidade de
viabilizar a defesa, perante as instituições estatais, de direitos ou valores revestidos
tanto de natureza pessoal quanto de significação coletiva, mormente a proteção da
intocabilidade e intangibilidade dos vencimentos dos servidores públicos, sempre, é
claro, com o pensamento crítico, na lógica do saber pensar, afinado com postura de
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logicar com a realidade, compreendendo que a governança sindical é uma dinâmica
não-linear, não-seqúencial, não-digital, não-algorítmica, porquanto o debate
democrático e civilizado é uma realidade permanente.
Os parâmetros da noção de discutibilidade e do
pensamento crítico informam e presidem a conduta do SERJUSMIG - SINDICATO
DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS na temática
exercício do direito de greve e seus desdobramentos econômico-financeiros, tudo
isso dentro de uma agenda que busca sempre construir a autoridade do argumento e
não prestigiar o argumento da autoridade.
O SERJUSMIG - SINDICATO DOS SERVIDORES
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS tem em sua agenda o objetivo de
fomentar um ambiente de postura crítica, de saber pensar, sem vassalagem, sem
subserviência, sem subalternidade, sem servidores adestrados, enfim, luta pela
gestação de um servidor com a capacidade de interpretação e pensamento crítico.
A trajetória político sindical do SERJUSMIG SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS é
promover o ambiente do debate civilizado, construindo um ambiente adequado de
aprendizagem reconstrutiva permanente, com
estudos, ideias,
experiência,
maturidade, julgamento, perspectiva e reflexões no capítulo na temática exercício do
direito de greve e seus desdobramentos econômico-financeiros, tudo isso dentro de
uma agenda que busca sempre construir a autoridade do argumento e não prestigiar
o argumento da autoridade.
A compreensão de mundo do SERJUSMIG SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
passa pela ideia de fomentar um servidor-aprendiz permanente, com autonomia
criativa e emancipatória.
A LÓGICA EMANCIPATÓRIA E LIBERTÁRIA DO DÉCIMO SEGUNDO ANO DO
TERCEIRO MILÉNIO - COMPOSTURA DE POLITICIDADE QUE DEVERÁ
PRESIDIR A INTELECÇÃO E JULGAMENTO DA PRESENTE CONTROVÉRSIA EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE ENQUANTO FORMA PACÍFICA,
DEMOCRÁTICA E CIVILIZADA DA EXPRESSÃO - INTOCABILIDADE DO
DIREITO AO SALÁRIO - RISCO DE ESVAZIAMENTO E LIIMITAÇÃO DE UM
DIREITO FUNDAMENTAL DE GREVE NÃO-AUTORIZADADA PELA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
Na espécie sub examine, o SERJUSMIG espera
que o Supremo Tribunal Federal olhe com uma visão superior a problemática
exposta, olhe para o alto, não fique nas miudezas; olhe para cima, para as leis, a
mais alta, que é a Constituição da República, in casu, em especial a autoridade
eficacial do direito constitucional do direito de greve, bem assim a intangibilidade de
proteção ao salário, sob pena do raciocínio não partir da Constituição, por não
examinar o sistema a começar do alto, exegese essa que se afigura como coisa para
gente grande, com discernimento, sabedoria, experiência e bom senso.
Considerando que o fenómeno do exercício do
direito de greve se situa no domínio da política e pacífica expressão do próprio
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conflito entre patrão e empregado, considerando o atual estágio civilizatório do
Estado Democrático de Direito, calha à fiveleta trazer à colação o magistério notável
do renomado sociólogo, filósofo e educador PEDRO DEMO, em monumental
passagem, identificava o fenómeno da pobreza política antidemocrática, seu efeito
devastador de produção de subalternidade, vassalagem, medo e terror, mormente o
exercício abusivo do Poder Político, em regime de esperteza da tecnocracia
desumanizada. São sábias suas ponderações, verbis:
"Mandantes maquiavélicos
tenderiam
a reprimir
os
comandados, a ponto de extingui-los. Mas aí já não haveria em
quem
mandar.
Mandantes
mais
espertos
preferem
comandados dóceis, bem aliciados, porque reconhecem que a
relação dialética é sempre precária. Quem está no poder pode
ser apeado. Não há poder perene. Desgasta-se no tempo,
irremediavelmente. A relação pode mudar, como ocorre em
ocasiões mais drásticas, ditas revolucionárias, mas igualmente
como condição normal da democracia: o rodízio no poder é
essencial ( in : Pobreza Política, a pobreza mais intensa da
pobreza brasileira, Editora Autores Associados, Campinas, São
Paulo, página 19}

Nessa senda de preocupação, é oportuno, outrossim,
trazer a lume a visão humanizada e crítica de EDGAR MORIN a respeito do
fenómeno da idolatria insensata da tecnocracia, com a geração de situações
propiciais ao abuso de Poder Político, em sua clássica obra Os Setes Saberes
necessários à Educação do Futuro, Editora Cortez, 2000, à página 110, verbis
"Não existem apenas democracias inacabadas. Existem
processos de regressão democrática que tendem a posicionar
os indivíduos à margem das grandes decisões políticas ( com o
pretexto de que estas são muito "complicadas" de serem
tomadas e devem ser decididas por "expertos" tecnocratas), a
atrofiar competências, a ameaçar a diversidade e a degradar o
civismo.
"Estes processos de regressão estão ligados à crescente
complexidade dos problemas e à maneira mutiladora de tratálos. A política fragmenta-se em diversos campos e a
possibilidade de concebê-los juntos diminui ou desaparece.
Do mesmo modo, ocorre a despolitização da política, que se
autodissolve na administração, na técnica (especialização), na
economia,
no pensamento
quantificante
(sondagens,
estatísticas). A política fragmentada perde a compreensão da
vida, dos sofrimentos, dos desampares, das solidões, das
necessidades não quantificáveis. Tudo isso contribui para a
gigantesca regressão democrática, com os cidadãos apartados
dos problemas fundamentais da cidade.

Por fim, adverte o Filósofo e humanista EDGAR
MORIN, verbis:
"A arma atómica, por exemplo, retirou por completo do cidadão
a possibilidade de pensá-ia ou controlá-la. Sua utilização é
deixada geralmente à decisão pessoal e única do chefe de
Estado, sem consulta a nenhuma instância democrática
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regular Quanto mais a política se torna técnica, mais a
competência democrática regride.
O problema não se apresenta somente para a crise ou a
guerra. É problema da vida cotidiana: o desenvolvimento da
tecnoburocracia instaura o reinado dos peritos em áreas que,
até então, dependiam de discussões e decisões políticas..." (
obra citada às fls. 111).

DEMOCRATIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO - DA EXPLICITAÇÃO
BREVE DE RAZÕES AFINADAS COM A TESE ESPOSADA PELOS AGRAVADOS
- IMPOSSIBILIDADE DO DESCONTO NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DOS DIAS NÃO TRABALHADOS EM VIRTUDE DE MOVIMENTOS
GREVISTAS E/OU PAREDISTAS, SOB A PERSPECTIVA DO DEBATE
CIENTÍFICO ACERCA DA EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO DE GREVE
NO SERVIÇO PÚBLICO, COM SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA A CONTINUIDADE
DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O DESCONTO DOS DIAS PARADOS,
GRAVITANDO-SE EM TORNO DA CORRETA, SENSATA, CORRETA E
EQUITATIVA HERMENÊUTICA DA NORMA DO ARTIGO 37, INCISO VII, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
Singelo os fatos. Singelo o trabalho exegético. O
Supremo Tribunal Federal deverá adotar uma interpretação equilibrada, sem qualquer
executivismo e desubstancialização do exame da controvérsia, compreendendo que, em
verdade, o não-exercício das atribuições do cargo no dias do movimento grevista ou
paredista não pode ser interpretado como "falta ao serviço", mas conceitualmente
como "dia de paralisação", enquanto corolário lógico-jurídico do exercício do direito
constitucional de greve.
A respeito, em notável passagem, o ilustre Juiz do
Trabalho, Titular da 3°, Vara do Trabalho de Jundiaí, JORGE LUIZ SOUTO MAIOR,
Professor de direito do trabalho da Faculdade de Direito da USP, integrante do
movimento Juizes Para a Democracia percebeu com magnitude o nó-górdio da questão
do corte indevido do ponto, em brilhante artigo intitulado GREVE E SALÁRIO, extraído
do site www.aid.orq.br/artigos, verbis:

"Cumpre verificar, também, que quando o trabalhador está
exercendo o direito de greve sequer se pode falar em "falta ao
trabalho", pois a greve pressupõe ausência de trabalho e não
ausência
ao trabalho. Os trabalhadores em greve
comparecem ao local de trabalho - ou próximo a ele - para
fazerem suas manifestações e reivindicações. Ê interessante
perceber que em alguns locais de trabalho a experiência
humana, dos pontos de vista cultural, académico, político e
democrático, e muito mais intensa nos períodos de greve,
quando se deixa de lado o trabalho burocratizado, mecanizado,
e se estabelece um debate aberto sobre a própria estrutura na
qual o trabalho se insere. "

Prossegue o ilustre magistrado, verbis;
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"Ora, o que diz a lei é que os efeitos obrigacionais não estão
fixados em lei. Assim, não pode o empregador,
unilateralmente, dizer que está desobrigado de pagar salários
durante a greve, pois não terá base legal nenhuma a embasála.
E como está procurando demonstrar, o direito do recebimento
de salário é um efeito obrigacional inegável na medida em que,
por lei, o não recebimento de salário somente decorre de falta
injustificada ao serviço, ao que, por óbvio, não se equipara a
ausência de trabalho em virtude do exercício do direito de
greve. É evidente que o exercício de um direito fundamental, o
da greve, não pode significar o sacrifício de outro direito
fundamental, o do recebimento de salário.

Por fim, concluiu o ilustre magistrado, verbis:

"A questão é muito simples e como tal deve ser encarada: a
greve é um direito dos trabalhadores e para o efetivo exercício
desse direito, conforme garantido pelo artigo 9, da Constituição
da República, não se pode tolerar o desconto de salário dos
dias parados, salvo a partir do momento em que a greve,
sendo o caso, for declarada ilegal pelo Poder Judiciário, sendo
de se destacar que esse é o efeito máximo que o Judiciário
pode conferir à greve, ou seja, não cumpre ao Judiciário
determinar que os trabalhadores voltem compulsoriamente ao
trabalho"

À evidencia que a paralisação dos dias trabalhados
afigura-se como uma situação funcional plenamente justificada em face do movimento
paredista ou grevista deflagrado, sendo inaceitável a punição do desconto nos
vencimentos ( verba de natureza alimentar), sob pena de criar-se um regime
retrógado, anacrónico, intimidatório de esvaziamento por completo de qualquer tentativa
de pressão civilizada e democrática por melhores condições de trabalho.
Efetivamente, em pleno décimo segundo ano do
terceiro milénio, se se logicar com a realidade dinâmica do movimento grevista fácil
perceber que existindo reconhecimento da circunstância relevantíssima da ausência de
abusividade no exercício do direito de greve em razão da observância dos requisitos
estabelecidos pela ordem jurídica para a validade do movimento grevista, concluir-se-á
facilmente que a fonte pagadora não pode interpretar como falta deliberada e intencional
ao serviço, porquanto, em substância, ocorreu, repita-se, simples dia de paralisação, em
razão de um meta direito-valor do trabalhador, de cunho social, de exercer regulamente
o direito de natureza e dignidade constitucional.
Deveras, o famigerado desconto na remuneração
dos dias trabalhados é uma deletéria forma CLARA E DELIBERADA de punição ao
servidor que aderir à GREVE, nada obstante estar exercendo um direito legítimo
garantido expressamente na Constituição da República , porquanto a mora prolongada
de mais de 23(vinte e três) anos do Legislativo em regulamentar o direito não pode
impedir o exercício do aludido direito, à míngua de autorização legal, não sendo,
portanto, permitidos os descontos dos dias paralisados no caso de greve, salvo
quando ela é declarada ilegal.
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É preciso restar claro que a greve é um metadireito fundamental, razão pela qual não se pode cogitar irresponsavelmente que o seu
exercício implique o sacrifício de outro direito fundamental à percepção de seu salário, é
dizer, o da própria sobrevivência, dada a natureza alimentar dos vencimentos.
Segue-se daí que a não-regulamentação de um
direito garantido constitucionalmente há mais de 23(vinte e três) anos não o extingue,
tampouco autoriza a punição de que quem o exerce, mormente quando o Plenário do
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mandado de Injunção n° 708/DF, em
25/10/07 decidiu que o Direito de Greve do Funcionalismo Público deve seguir as regras
do Setor Privadof Lei Federal n° 7.783/98) enquanto o Congresso Nacional não aprovar
lei específica sobre o tema.
Gizado aí as primeiras considerações pertinentes
do SERJUSMIG que estão afinadas e em harmonia com o acórdão proferido pela 16a
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que declarou a
ilegalidade do desconto nos vencimentos dos agravados dos dias não-trabalhados em
virtude da greve, entendimento esse que justifica seu ingresso na condição de terceiro,
como assistente da tese dos agravados.
PEDIDO
EX POSITIS, o SERJUSMIG - SINDICATO DOS
SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS deduz a presente
manifestação, esperando-se o que se segue:
a) se digne o ilustríssimo Ministro-Relator em deferir a admissão do
SERJUSMIG SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS para
figurar no presente Agravo de Instrumento, na condição de "TERCEIRO
INTERESSADO', COMO ASSISTENTE DOS AGRAVADOS;
a) à vista do acolhimento da alínea "a", se digne o ilustríssimo Ministro-Relator deferir e
assegurar o direito de realizar sustentação oral, bem assim de juntar oportunamente
outros documentos que se fizerem necessários, apresentar oportunamente suas razões
propriamente ditas de caráter meritório com a matéria discutida, produzir memorial, entre
outros atos processuais pertinentes;
c) ao final, o SERJUSMIG - SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS espera o improvimento do presente Agravo de
Instrumento, a fim de que seja confirmado o acórdão proferido pela 16a Câmara Cível do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que declarou a ilegalidade do
desconto nos vencimentos dos agravados dos dias não-trabalhados em virtude do
movimento de greve.

e 2012.
P.P. HUMBERTO LUCCHBSI
OAB/MG58.317
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