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Nota Técnica nº 06/2015 
(Florianópolis, 1 de julho de 2015) 

 
 
 

Servidor público. Titularidade do direito de greve. 
Convocação de assembléia a partir da base, quando 
ausente entidade sindical capaz de fazê-lo. 
Legalidade. 
 
 

 
1. Introdução 

   
Alguns docentes vinculados à Universidade Federal de Santa Catarina nos  

solicitam avaliação jurídica acerca das informações veiculadas pela APUFSC-
Sindical – Sindicato dos Professores das Universidades Federais de Santa 
Catarina através do seu Oficio nº 79/15, de 22 de junho passado, dirigido ao Sr. 
Chefe do Departamento de Estudos Especializados em Educação da UFSC. 

 
Pedem, neste sentido, especial atenção aos seguintes trechos da referida 

correspondência: 
 

“qualquer outro sindicato ou movimento que venha a declarar greve na base 
territorial da APUFSC-Sindical estará agindo na estrita ilegalidade, contrariando 
decisão judicial, podendo, assim, incorrer em crime de desobediência.” 
 
“Destacamos que por falte de regulamentação da Lei do dirito de greve do 
Funcionalismo Público Federal, por decisão do STF, aplicam-se as regras da Lei 
de Greve (Lei nº 7.783/89. Neste sentido, o professor que se declarar em greve 
só terá seus direitos respaldados pela referida Lei desde que a entidade sindical 
correspondente convocar (sic), na forma do seu estatuto, uma assembleia geral 
para definir as reivindicações da categoria e deliberar sobre a paralisação 
coletiva da prestação de serviços.” 

 
Interessa aos consulentes, assim, saber se as informações em questão 

possuem efetiva base legal, especialmente frente à eventualidade da decisão pela 
deflagração de greve haver sido adotada, no âmbito da UFSC, em assembleia 
convocada e dirigida pela própria categoria, sem a participação da referida 
entidade sindical. 

 
2. Análise técnica 

 
Vejamos inicialmente o que a Constituição Federal traz de importante para o 

deslinde da questão ora em  apreciação, a inciair pelo disposto em seus artigos 9º 
(trabalhadores do setor privado) e 37, VI e VII, da Carta da República: 

 
“Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores 
decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam 
por meio dele defender.” (destacamos) 
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Art. 37 – (...) 
VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical; 
VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei 
específica;” 

 
A Lei nº 7.783/1989 (Lei de Greve), por sua vez, assim define em seus 

artigos 1º e 2º, verbis: 
 

“Art. 1º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir 
sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio 
dele defender.” (o destaque é nosso) 
 
“Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se legítimo exercício do direito de greve a 
suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal 
de serviços a empregador.” (grifamos) 

 
Conquanto seja exercido na modalidade coletiva, somos do entendimento de 

que a titularidade do direito de greve é dos integrantes da categoria, seja esta 
tomada indivíduo a indivíduo ou coletivamente, razão pela qual entendemos 
constituir o referido direito um patrimônio jurídico do próprio trabalhador/servidor, 
jamais patrimônio da entidade sindical que tenha a prerrogativa de representar seus 
interesses, por mais relevantes que possam ser seus interesses. 

 
Com efeito, a entidade sindical, no contexto do direito de greve, exerce as 

prerrogativas de substituição da categoria (administrativa ou processual), a teor do 
art. 8º, III, da Constituição Federal, mas ao fazê-lo, em verdade, está atuando na 
evidente defesa de direito alheio. 

 
O direito de greve, portanto, não pertence ao sindicato, qualquer que seja 

ele, ainda que este possa (e deva), atuar no sentido da viabilização maior possível 
do seu exercício, inclusive entregando sua estrutura em favor deste objetivo, o que 
inclui não só a convocação das assembléias gerais relativas ao tema, mas até 
mesmo a eventual afetação do seu patrimônio para a garantia do exercício deste 
que é considerado um direito humano fundamental.  

 
Daí o entendimento unânime (na doutrina e na jurisprudência), de que a 

assembléia que delibera sobre o início e final de greve - ainda que convocada pela 
entidade sindical legitimada para a representação da categoria -, não pode ficar 
limitada à participação específica dos filiados (ou associados) à respectiva entidade 
sindical, devendo ser assegurado que dela possam participar, com direito a voz e 
voto, todos os integrantes daquela específica categoria. 
 

Veja-se, nesta direção, que a própria Lei nº 7.783, de 1989, tratou de dispor 
sobre aquelas situações em que inexistente entidade sindical a convocar a 
assembleia de que trata seu art. 4º, assim definindo no § 2º, do mesmo dispositivo: 
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“Art. 4º - (…) 
§ 2º Na falta de entidade sindical, a assembléia geral dos trabalhadores 
interessados deliberará para os fins previstos no "caput", constituindo comissão de 
negociação.” 

 
Não se nega, aqui, que no Brasil ainda prevalece a famigerada unicidade 

sindical, inspirada na Carta del Lavoro (da ditadura de Mussolini), que constitui 
verdadeira intervenção estatal no princípio da liberdade de organização sindical, 
inviabilizando a existência de mais de uma entidade sindical na mesma base 
territorial, nem tampouco que é este o principal fundamento da decisão judicial a que 
alude a APUFSC-Sindical na correspondência em questão. Tal assertiva, contudo, 
longe está de autorizar interpretação no sentido de que esta unicidade atinge 
também o direito de greve, na medida em que este, conforme já visto, é direito dos 
trabalhadores/servidores, e não do sindicato, jamais podendo constituir controvérsia 
a ser dirimida com fundamento na unicidade sindical. 

 
Neste ponto, aliás, é preciso deixar patente que a decisão judicial a que 

alude a entidade sindical em tela, sequer tangenciou o exercício do direito de 
greve por parte dos professores da UFSC, restringindo-se a dirimir controvérsia 
limitada ao campo da existência das entidades sindicais em conflito (APUFSC e 
ANDES). 

 
Quando se fala em greve, portanto, deve-se ter claro que o que os sindicatos 

possuem é o poder-dever de coordenar o movimento, quando a categoria houver 
decidido pela sua deflagração, exigindo-se entretanto, neste caso, que o seu 
Estatuto dê conta de cumprir com o que determina a “Lei de Greve” e a Constituição 
Federal no tocante ao assunto, garantindo a participação de toda a categoria nas 
assembléias convocadas com a finalidade de deflagração e cessação do movimento.  

 
Vale dizer: conferindo a todos os integrantes desta categoria o direito de 

votar e ser votado em ambos eventos. 
 
Vimos antes, porém, que a própria Lei nº 7.783/1989, em seu art. 4º, § 2º, 

prevê uma forma da categoria decidir sozinha pela deflagração e cessação do 
movimento, devendo o dispositivo em questão ser interpretado de forma ampla, ou 
seja:  

 
a) em relação àquelas situações em que inexiste de fato a pessoa jurídica da 

entidade sindical;  
 
b) em relação às situações em que a entidade existe, mas sua direção 

resolve, por qualquer motivo, não adotar as providências de convocação da 
assembleia de deflagração da greve; ou, ainda,  

 
c) em relação aquelas situações em que a entidade existe, sua diretoria 

cogita da convocação, mas seu estatuto social não assegura (ao contrário, veda) a 
participação dos não-associados à assembleia geral que deliberará sobre a greve, 
no que se confronta, à toda evidência, com a Lei de Greve e com a titularidade 
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do direito em questão, o qual, como vimos antes, pertence aos docentes da UFSC, 
e não à nenhuma entidade sindical que lá possua base de atuação. 

 
É este, exatamente, o caso em análise, concessa máxima venia! 
 
Veja-se, nesta direção, o que definem os artigos 14, 15, 18 e 19, do Estatuto 

da referida entidade, que pode ser encontrado no sitio da entidade na internet, no 
endereço http://www.apufsc.org.br/index2.php?id_conteudo=4: 

 
“Art. 14 - São órgãos da Apufsc-Sindical: 
a) A Assembléia Geral; 

b) O Conselho de Representantes; 

c) O Conselho Fiscal; 

d) A Diretoria.” 

 

“Art. 15 - A Assembléia Geral é o órgão máximo e soberano da Apufsc-Sindical, 

podendo decidir sobre todos os assuntos de interesse dos filiados, sendo 

constituída pelos filiados em pleno gozo de seus direitos e quites com as 

respectivas obrigações regimentais. A ela compete:” (grifamos) 

 

“Art. 18 - A Assembléia Geral será instalada com a maioria dos seus 

associados, em primeira convocação e, 30 (trinta) minutos após, com a presença 

mínima de 5% (cinco por cento) dos seus associados.” 

 

“Art. 19 - Exigir-se-á o voto de, no mínimo, 1/4 (um quarto) dos filiados efetivos 

da Apufsc-Sindical em dia com suas obrigações regimentais, nas 

Assembléias Gerais convocadas para: 

a) destituir a Diretoria ou qualquer de seus membros; 

b) filiar ou desligar a Apufsc-Sindical de qualquer outra entidade; 

c) decidir sobre greves em Universidades Federais em Santa Catarina, por 

período determinado ou não.” (grifamos) 

Como se percebe com facilidade, todos os dispositivos em questão fazem 
expressa menção aos filiados quites com suas obrigações estatutárias, o que 
torna evidente que se refere aos decontes que livremente se sindicalizaram, 
pagando em dia suas contribuições e cumprindo as demais obrigações estatutárias, 
mas exclui – inapelavelmente -, os demais docentes da UFSC, que não gozem 
da condição anterior, nisso ferindo o direito destes últimos. 

 
Vale dizer, o Estatuto da entidade sindical em questão não assegura a livre 

participação de toda a categoria nas assembleias por ela concocadas com a 
finalidade de deliberar sobre a deflagração ou encerramento de greves, limitando 
esta participação aos filiados em dia com suas obrigações, o que afronta a 
garantia esculpida no art. 9º e 37, VII, da Constituição Federal, bem assim os artigos 
1º e 2º, da Lei nº 7.783, de 1989. 

 
Logo, ainda que detenha o devido registro sindical junto ao Ministério do 

Trabalho e Emprego, e ainda que conte com decisão judicial que lhe confere 
legitimidade para atuar na base dos docentes da UFSC, tais condições não são de 
sorte a deferir à mencionada entidade (ou a nenhuma outra) a titularidade do direito 

http://www.apufsc.org.br/index2.php?id_conteudo=4
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de greve, e muito menos a exclusividade para a sua deflagração ou encerramento, 
sendo imperioso realçar, ao contrário, que o Estatuto da APUFSC-Sindical não 
preenche sequer os requisitos indispensáveis à validade de suas assembleias 
estatutárias para a finalidade de que trata a Lei nº 7.783, de 2015. 

 
Temos assim, mutatis mutandis, a situação descrita no art. 4º, § 2º, da Lei nº 

7.783, de 1989, devendo-se considerar a presente situação como ausência de 
entidade sindical (para fins de deflagração da greve), o que torna absolutamente 
lícito os docentes da Universidade Federal de Santa Catarina, como titulares do 
direito de greve, a permissão para eles próprios convocarem assembléia geral para 
decidir sobre a deflagração de greve e sobre os interesses que desejam por meio 
dela defender. 

 
Logo, ao convocarem assembléia da categoria, com vistas à deflagração do 

movimento em questão, os docentes da UFSC estarão exercendo um inequívoco 
direito subjetivo individual que lhes pertence, cuja razão de ser só tem sentido na 
forma coletiva, em nada ofendendo a APUFSC-Sindical e nem muito menos a 
“decisão judicial” que esta invoca como pretensamente proibidora de tal iniciativa. 

 
Soa um verdadeiro absurdo jurídico, assim, querer atribuir à integrantes da 

categoria (ou a ela toda) a prática de crime de desobediência, sobretudo quando o 
que esta categoria pretende nada mais é que viabilizar o exercício de um direito que 
é dela, e de mais ninguém. 

 
E soa pior ainda quando se constata que a entidade em questão não tratou 

de assegurar, em seu Estatuto (obrigação que era sua), que naquelas hipóteses em 
que a assembléia geral se destine a deliberar sobre greve, toda a categoria deve a 
ele ter assegurado o acesso, com direito a voz e voto. 

 
Reitere-se, aqui, que se o Estatuto em questão contivesse tal garantia (e não 

contém), a entidade sindical respectiva teria, aí sim, a prerrogativa de convocar a 
debatida instância para deliberar sobre a deflagração da greve, no que seria 
desnecessária a convocação de assembleia pela própria categoria. Neste caso, 
contudo, a decisão de convocar tal assembléia deve ser tomada em tempo e hora 
condizentes com o movimento nacional, jamais a destempo, eis que nesta ultima 
hipótese poderia esta desmedida postergação vir a ser caractarizada como medida 
voltada à própria inviabilização do exercício do direito de greve, caso em que – 
falamos em hipótese, reitere-se -, mais uma vez retornaria à categoria a prerrogativa 
de convocar e organizar o movimento. 

 
3. Conclusão 

 
À vista do exposto, somos do entendimento de que não há nenhuma 

ilegalidade (nem tampouco crime de desobediência), no fato da categoria dos 
docentes da UFSC - ante a constatação de que o Estatuto da APUFSC-Sindical não 
se coaduna com a garantia de participação de toda a categoria nas decisões que 
digam respeito ao exercício do direito de greve -, haver decidido ela própria convocar 
assembléia para deliberar sobre o assunto. 
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Pensamos, ao contrário, que se a greve em questão for deliberada 

exclusivamente a partir de assembléia realizada com fundamento nos artigos 14 a 
19 do Estatuto da entidade sindical em tela, aí sim haverá o sério risco de vir o 
referido movimento a ser tido como ilegal, na medida em que a instância 
mencionada terá inviabilizado a efetiva participação de docentes não-filiados à 
entidade, em clara afronta ao direito que emana da Constituição Federal e da Lei nº 
7.783, de 1989. 

 
É como opinamos. SMJ. 
 
Florianópolis, 1 de julho de 2015. 

 
 

 
 
 

Luís Fernando Silva – OAB/SC 9582 
SLPG Advogados Associados 

 

 


