
NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE A DECISÃO LIMINAR 
QUE FIXOU QUANTITATIVO MÍNIMO DE MANUTENÇÃO DE 

SERVIÇOS DURANTE A GREVE 
  
 O IFBA ajuizou contra o SINASEFE, o Processo nº 0025914-

76.2015.4.01.0000/BA, consistente numa ação declaratória com pedido de 

liminar para que fosse declarada a ilegalidade (abusividade) da greve 

dos servidores, deflagrada em 10.4.2015. O relator, Desembargador Convocado 

Cleberson José Rocha, deferiu apenas parcialmente a liminar, determinando 

que 70% dos servidores voltem ao trabalho. Portanto, a greve não foi 

declarada abusiva, como se pode observar no seguinte trecho da decisão: 
  
“Contudo, ultrapassado esses pontos, os quais demandariam a 

concessão do pedido principal do Instituto, há outras 

reivindicações nos itens 4 e 5 que são demandas específicas que 

eventualmente podem ser objeto de acordo entre as partes 

envolvidas e que podem justificar o movimento paredista. 
  
(...) 
 
A liminar merece parcial provimento, sem prejuízo de alteração da 

decisão após manifestação do Sindicato, em obediência ao 

princípio do contraditório e ampla defesa, e melhor verificação da 

situação fático-jurídica que venha alterar o entendimento agora 

firmado em juízo preliminar. 
  
Assim, defiro a liminar para que seja mantido no trabalho no 

mínimo 70% do quadro efetivo, além daqueles servidores sem 

vínculo efetivo titular de Cargo em comissão, nos dias de greve, em 

cada unidade do Instituto (...)”. 
  
Na verdade, apesar de exigir que um percentual de servidores se mantenha em 

atividade, está muito claro que o relator do processo reconhece a 

legitimidade do movimento paredista. Entendemos que esse percentual 



(70%) é extremamente elevado e pode frustrar a eficácia da paralisação, motivo 

pelo qual o processo já está sendo analisado para fins de elaboração de um 

recurso contra a decisão, neste particular, cujo prazo é de cinco dias. Nosso 

objetivo é que haja uma redução do percentual, já que o sindicato não tem como 

definir sozinho o retorno ao serviço e o IFBA até este momento vem 

manifestando descaso. Ressaltamos que o prazo ainda não se iniciou e a 

decisão não está valendo, já que o sindicato ainda não foi citado ou 

intimado. 
Outro aspecto que exige esclarecimento por parte do julgador é de que forma 

serão dispostos os 70% em cada campus, pois neste particular, a decisão é 

omissa, e sabemos que desde o início da greve o SINSASEFE sempre esteve 

disposto a estabelecer junto a gestão o efetivo mínimo e em nenhum momento a 

gestão se colocou a disposição para acordar essa questão. Infelizmente, esse fato 

foi ocultado pelo IFBA no processo, o que representa má-fé, pois se soubesse 

dessa condição, certamente a decisão seria diferente. 
Reiteramos que enquanto não houver a intimação do SINASEFE e a 

prestação dos esclarecimentos por parte do relator do processo, os 

servidores não estão obrigados e não devem retornar ao serviço, 

mesmo parcialmente. 
Quando o recurso do SINASEFE-IFBA for julgado, faremos as devidas 

recomendações para que os servidores organizados definam critérios que achem 

razoáveis para estabelecer o efetivo mínimo em cada unidade do instituto, bem 

como a distribuição da carga de trabalho, qualquer que seja o percentual, pois 

ele não é o bastante para assegurar a prestação adequada do serviço público.  
  
Sobre corte dos dias de paralisação, a decisão nada determina e isso 

não poderá ocorrer unilateralmente, inclusive porque importaria no 

direito de não reposição de dias letivos. 
 

 

 

 Assessoria Jurídica e Comando Estadual de Greve-SINASEFE 
 
 
 


