
PARECER SOBRE REGISTRO DE PONTO NO PERÍODO DE GREVE 

 

Consulta-nos a Coordenadoria Política do SINTUNESP, sobre situação 

envolvendo registros do ponto em período de greve. 

Relembremos que a simples adesão à greve não constitui falta disciplinar. A 

greve é direito constitucional dos servidores e foi recentemente regulamentada 

pelo STF, não havendo assim espaço para punição de servidor por aderir ao 

movimento grevista. O que pode ser punido é só o eventual abuso ou excesso 

cometido durante a greve. 

Por isso, o movimento grevista deve organizar-se a fim de evitar tais abusos e 

assegurar percentuais mínimos, manutenção dos serviços essenciais e 

atendimento das necessidades inadiáveis, como nosso Sindicato tem atuado. 

Segundo a CF/88, no art. 37, VII, o direito de greve será exercido nos termos e 

nos limites definidos em lei específica. Os contornos para seu exercício, à 

míngua da lei específica prevista, foram delineados pelo STF, no julgamento do 

MI 712/PA, realizado em 25/10/2007.  

Assim, subsidiariamente nos apoiamos na Lei Federal 7.783/89, que 

regulamenta o direito de greve do trabalhador privado, prevendo a mesma nos 

artigos  6º e 7º que: 

“Art. 6º São assegurados aos grevistas, dentre outros direitos: 

I - o emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir ou aliciar os 

trabalhadores a aderirem à greve; 

II - a arrecadação de fundos e a livre divulgação do movimento. 

§ 1º Em nenhuma hipótese, os meios adotados por empregados e 
empregadores poderão violar ou constranger os direitos e garantias 

fundamentais de outrem. 

§ 2º É vedado às empresas adotar meios para constranger o empregado ao 
comparecimento ao trabalho, bem como capazes de frustrar a divulgação 

do movimento. 

§ 3º 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. 7º Observadas as condições previstas nesta Lei, a participação em 
greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais, 
durante o período, ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou 

decisão da Justiça do Trabalho”. 



É evidente que, face as previsões contidas nos dispositivos de lei acima 

mencionados, qualquer medida que contraponha tais permissivos legais seria 

uma maneira de constranger os servidores que efetuaram a paralisação no 

marco da legalidade e sem abusos. 

Quando nos atemos à questão do registro do ponto no período de greve, temos 

que, durante o movimento de greve as obrigações relativas à relação de 

trabalho não podem ser cobradas pelas partes envolvidas, o que significa dizer 

que a Administração não pode praticar atos que venham a constranger os 

trabalhadores em greve e, tampouco, em regra, não é garantido aos mesmos a 

assinatura do ponto. 

Como prerrogativa da Universidade, esta pode impedir a assinatura do ponto 

pelos servidores em greve, mas nunca se utilizar desta ferramenta com o 

intuito de promover ameaças, como é o caso do corte do ponto relativo ao 

período de greve. 

O que necessita ficar devidamente registrado é que em tal período de 

paralisação, o servidor se encontrava participando do movimento grevista. 

Assim sendo, descabe falar-se em corte de ponto em face de movimento 

paredista. Interpretação contrária levaria ao total esvaziamento de qualquer 

movimento reivindicatório por melhores condições por parte dos 

trabalhadores, constitucionalmente garantido, repita-se.  

A regulamentação e a interpretação das normas constitucionais devem ser 

consentâneas com suas diretrizes, sendo vedada qualquer conduta no sentido 

de inviabilizar seus comandos. Como cediço, há a garantia do exercício do 

direito de greve. Entender que com ela ocorre a suspensão do contrato de 

trabalho e, portanto, não deve haver pagamento de salários é confundir a falta 

em face de um direito com a falta imotivada, esta sim geradora do desconto do 

dia parado. Todavia, tais circunstâncias são hipóteses completamente 

diversas: naquela, a ausência é motivada, garantida pela CF/88; nesta, não há 

qualquer justificativa para a falta, gerando, por consequência, o não 

pagamento do dia não trabalhado.  

Nesse contexto, se manifestou o TRF da 4ª Região (AC 96.04.0517-6/RS, 

relator Desembargador Ramos de Oliveira, publicação DJ 25/04/2001.) da 

seguinte forma: a mora do legislador não pode impedir o exercício do 

direito de greve e não autoriza a administração a imputar faltas 

injustificadas aos servidores grevistas, à míngua de autorização legal 

ou de deliberação negociada. 

 

Com efeito, conforme já orientado por esta Assessoria Jurídica do Sintunesp, o 
desconto do salário somente pode ocorrer depois de 
declarada a ilegalidade da greve pelo Judiciário, o que não vem ocorrendo em 
nossos movimentos grevistas. 

Além disso, por exemplo, no final de nossa última greve, ficou devidamente 
acordado entre o Sintunesp e a Diretoria da Unesp que tal fato não ocorreria, 



sendo certo que a questão que envolve a assinatura ou não do ponto durante o 

período em que se desenvolveu a greve está contemplada por tal convenção. 

Para afastar qualquer dúvida o Supremo Tribunal Federal – STF, reconheceu a 

existência de  repercussão geral aplicou a repercussão na decisão proferida 
pelo Ministro DIAS TOFFOLI nos autos do Agravo de Instrumento nº 853275, 
que considerou abusivo os descontos dos dias parados em greve dos 
Servidores da FAETEC do Rio de Janeiro. 

A decisão do Ministro corroborou o posicionamento anterior do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro de que: “o desconto do salário do trabalhador 

grevista representa a negação do próprio direito de greve, na medida em 

que retira dos servidores seus meios de subsistência.  

A referida decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeitro também afirma 
que  “não há norma legal autorizando o desconto na folha de pagamento 

do funcionalismo, tendo em vista que até hoje não foi editada uma lei 

de greve específica para o setor público”. 

Assim sendo, reiteramos o posicionamento de que, qualquer menção 
relacionada à realização de descontos dos dias de paralisação, ou mesmo 
ameaças relacionadas ao registro ou não do ponto nos dias de paralisação, 
além de ilegal e abusiva, visa tão somente constranger e ameaçar os servidores 
que estiveram em greve, as quais, temos primado que se desenvolvam sem 

nenhuma ilegalidade ou abuso, como vem ocorrendo. 

É o nosso parecer. 

Botucatu, 12 de fevereiro de 2015. 
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