
 
COMUNICA GERAL NR 552047 e 552048, TRANSMITIDO EM 6/7/2012 

  
Assunto: GREVES E PARALISAÇÕES DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS 
  
  

Senhores Dirigentes de Recursos Humanos dos Órgãos e das Entidades da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional integrantes do SIPEC. 

  
1.  Em caso de falta dos servidores do Poder Executivo Federal para 
participação em paralisações e/ou greves, orientamos pela adoção das providências na folha 
de pagamento para efetuar o corte de ponto referente aos dias parados na rubrica específica 
do SIAPE de falta por greve. 
  
2.  Solicitamos aos dirigentes de Recursos Humanos repassar ao Órgão Central 
do SIPEC, a cada 3 (três) dias, as informações sobre a extensão das paralisações, se total ou 
parcial, e os prejuízos atuais e iminentes aos serviços prestados pelo órgão, nos termos da 
PORTARIA nº 89, de 28 de abril de 2004, publicada no Diário Oficial de 29 de abril de 
2004.  
  
3.   Lembramos a Decisão do Supremo Tribunal Federal, em relação aos 
movimentos paredistas no Serviço Público Federal, e que, na ausência de lei específica para 
o setor público, deve-se aplicar a legislação concernente à iniciativa privada - Lei n. 7.783, 
de 28 de junho de 1989. 
  
4.  Ademais, os dirigentes devem observar se foram cumpridas as exigências 
legais, tais como a comunicação do movimento com a devida antecedência e o emprego de 
meios pacíficos de mobilização, devendo adotar as providências cabíveis, caso seja 
constatado excesso nas manifestações. 

  
5.  A Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão mantém diálogo aberto com as entidades sindicais representativas dos 
servidores por meio da Mesa Nacional de Negociação Permanente. 
  
6.  Desde já agradecemos e reafirmamos nosso compromisso com a 
democratização das relações de trabalho e o processo de negociação coletiva. 
  

  
Atenciosamente,  

  
  

SÉRGIO E. ARBULU MENDONÇA 
Secretário de Relações de Trabalho no 

Serviço Público 
  

  
ANA LÚCIA AMORIM DE BRITO 

Secretária de Gestão Pública 

 


