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Análise do Simpa para o Decreto Municipal de Porto Alegre n. 20.017/2018, que determina 

providências a serem adotadas em caso de paralisação de servidores/as públicos/as: 

 

I – Introdução: 

No dia 25/06/2018, na edição n. 5.778 do Diário Oficial de Porto Alegre, foi publicado o Decreto 

Municipal n. 20.017, determinando “...providências a serem adotadas em caso de paralisação de 

servidores públicos”.  

As ditas providências vão desde a imediata convocação dos/as servidores/as paralisados/as até a 

exoneração de ocupantes de cargos/funções de confiança (CC e FG), passando por instaurações de 

processos administrativos, desconto em folha dos dias paralisados e contratação de pessoal 

temporário.  

A presente nota técnica tem por objetivo analisar a legalidade e constitucionalidade desse 

instrumento, publicado pelo Prefeito Nelson Marchezan com o nítido propósito de desestimular a 

participação dos/as servidores/as públicos/as municipais que aderirem a qualquer movimento 

paredista, colocando um véu de criminalização sobre o legítimo e constitucional direito de 

exercício de greve.  

 

II – Análise: 

Nunca é demasiado que se lembre que o exercício do direito de greve pelos/as servidores/as 

públicos/as está, efetivamente, assegurado pela Constituição em seu artigo 37, inciso VII, verbis: 

 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

(...) 

Considerando que o dispositivo exige lei específica para regulamentar o exercício desse direito, e 

dada à ausência de edição do instrumento normativo adequado, a Corte Brasileira foi instada a se 

manifestar inúmeras vezes sobre o tema. 

De se destacar as decisões proferidas nos Mandados de Injunção n. 670, 708 e 712, que 

determinaram a aplicação, no que couber aos/às servidores/as públicos/as, da Lei Federal n. 

7.783/89, até que se promulgue lei específica.  

Dessas considerações preliminares, e antes mesmo de analisar o conteúdo propriamente dito do 

malfadado Decreto, exsurgem duas limitações de ordem formal ao instrumento normativo eleito 

pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.  
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Das inconstitucionalidades formais: 

O princípio da legalidade, pilar do Estado brasileiro, está explicitado na redação do inciso II do 

artigo 5º da Constituição Federal, segundo a qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma senão em virtude de lei”.  

Conforme leciona Celso Antônio Bandeira de Mello1 ao abordar o tema:  

...o preceptivo não diz “decreto”, “regulamento”, “portaria”, “resolução” ou quejandos. Exige lei 

para que o Poder Público possa impor obrigações aos administrados. (...)  

Em suma: consagra-se em nosso Direito Constitucional, a aplicação plena, cabal, do chamado 

principio da legalidade, tomado em sua verdadeira e completa extensão. Em conseqüência, pode-

se, com Pontes de Miranda, afirmar: “Onde se estabelecem, alteram ou extinguem direitos, não há 

regulamentos – há abuso do poder regulamentar, invasão de competência legislativa. O 

regulamento não é mais do que auxiliar das leis, auxiliar que sói pretender, não raro, o lugar delas, 

mas sem que possa, com tal desenvoltura, justificar-se e lograr que o elevem à categoria de lei”.  

(...)  

e o regulamento não pode criar direitos ou restrições à liberdade, propriedade e atividades dos 

indivíduos que já não estejam estabelecidos e restringidos na lei, menos ainda poderão fazê-los 

instruções, portarias ou resoluções. Se o regulamento não pode ser instrumento para regular 

matéria que, por ser legislativa, é insuscetível de delegação, menos ainda poderão atos de estirpe 

inferior, quais instruções, portarias ou resoluções. Se o Chefe do Poder Executivo não pode 

assenhorar-se de funções legislativas nem recebê-las para isso por complacência irregular do Poder 

Legislativo, menos ainda poderão outros órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta.  

Portanto, decreto não é lei.  

Pois bem. O artigo 37, inciso VII, da Constituição Federal, expressamente estabelece que o direito 

de greve do/a servidor/a será tratado em lei específica. Ou seja, o constituinte determinou 

explicitamente que a matéria fosse tratada em lei ordinária específica (nova inteligência dada pela 

EC n. 19/98, tendo em vista que a redação do constituinte originário exigia lei complementar para 

disciplinar a matéria).  

Sendo inadequado o instrumento utilizado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, afastada está 

qualquer possibilidade de tal decreto pretender regulamentar ou restringir o exercício do direito de 

greve, sob pena de usurpação da competência do Poder Legislativo.  

Mais do que isso. Forçoso reconhecer, também, a competência privativa da União para legislar 

sobre o tema, tendo em vista que o inciso I do artigo 22 da Constituição Federal estabelece que 

compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho, verbis:  

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I - direito civil, comercial, penal, 

processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;  
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Tanto é assim que o STF, quando do julgamento do Mandado de Injunção n. 670/ES, interposto 

por sindicato de servidores públicos estaduais (Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Estado 

do Espírito Santo – SINDPOL) reconheceu a mora do Congresso Nacional devido a ausência de 

regulamentação do exercício do direito de greve, estabelecendo prazo para edição da norma 

regulamentadora:  

 

EMENTA  

MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, INCISO LXXI). 

DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). 

EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

(STF). DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA 

APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A 

EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, 

DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO 

JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O 

DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 

(SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A 

MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO 

DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. [...]  

A competência privativa da União (Congresso Nacional) como regulamentadora do exercício do 

direito de greve é evidente, consistindo ofensa ao pacto federativo a regulamentação por outras 

esferas de governo.  

Conclui-se, portanto, que qualquer tentativa do Prefeito de Porto Alegre de legislar materialmente 

sobre o direito de greve, ainda mais por instrumento totalmente inadequado (decreto), fere a 

Constituição e deverá ser repudiada pelo Poder Judiciário.  

A convocação dos servidores em paralisação a reassumirem prontamente o exercício do respectivo 

cargo, função ou contratação (inciso I do artigo 1º do decreto) e a determinação de instauração de 

procedimento e/ou processo administrativo disciplinar para apuração do fato e aplicação das 

penalidades cabíveis caso persista o afastamento (inciso II do artigo 1º do decreto), tem uma 

finalidade absolutamente arbitrária.  

Isso não significa, no entanto, que os/as servidores/as em greve deverão atender à convocação ou 

que os processos administrativos poderão ser instaurados ao arrepio do que disciplina o Estatuto 

dos Servidores Públicos Municipais de Porto Alegre.  

No mesmo sentido, a previsão do inciso III do decreto municipal editado pelo atual prefeito de 

Porto Alegre (“desconto em folha de pagamento do valor correspondente à remuneração, ao 

subsídio ou outra espécie remuneratória e vantagens dos dias de falta ao serviço”), além de já 
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poder ser realizada ordinariamente pelo Chefe do Poder Executivo, não significa que a validade da 

adoção dessa medida não deva ser precedida da análise da motivação do movimento grevista, 

especialmente se este foi deflagrado por conduta ilícita do Poder Público.  

Portanto, não havendo análise da motivação do movimento paredista, o ato administrativo poderá e 

deverá ser submetido ao crivo do Poder Judiciário, tendo em vista que a tese havida na repercussão 

geral a partir do julgamento do no Recurso Extraordinário n. 693.456 continua em plena 

“vigência”.  

Quanto à previsão da alínea IV do artigo 1° do Decreto (“contratação de pessoal, por tempo 

determinado, configurada a necessidade temporária de excepcional interesse público, gerada pela 

paralisação do serviço, na forma do inc. IX do art. 37 da Constituição e da correlata legislação 

regulamentar”), sublinha-se o seguinte.  

A Lei Orgânica Municipal prevê a possibilidade de contratação de pessoal por tempo determinado, 

desde que esta atenda a necessidade temporária de excepcional interesse público, in verbis:  

Art. 17 A administração pública direta e indireta do Município observará os princípios da 

legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da economicidade, da razoabilidade, 

da legitimidade e da participação popular, e o seguinte: (Redação dada pela Emenda à Lei 

Orgânica nº 14/1998)  

[...]  

II - a Lei estabelecerá os casos de contratação de pessoal por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público;  

A contratação de pessoal temporário importa a obediência a inúmeros requisitos legais, tais como 

autorização legislativa para contratação (edição de lei); duração previamente estabelecida; 

presença de interesse público excepcional e seleção pautada por critérios objetivos. Não poderá, 

portanto, o Município contratar de forma diferente. Assim, se considerarmos o tempo dos 

procedimentos legais e administrativos para tanto, não se vislumbra qualquer efetividade de tal 

previsão.  

Nesse sentido, a importante ressalva de Maria Sylvia Di Pietro e outros, na obra “Servidores 

Públicos na Constituição Federal” (2015, p. 88), ao afirmar que “o Supremo Tribunal Federal já 

declarou a inconstitucionalidade de leis que ‘[...] instituem hipóteses abrangentes e genéricas de 

contratação temporária, não especificando a contingência fática que evidenciaria a situação de 

emergência, atribuindo ao chefe do Poder interessado na contratação estabelecer os casos de 

contratação. Em suma, sob pena de incompatibilidade com a Constituição, deve a lei especificar 

quais são as atividades relevantes para a contratação temporária, demonstrando a real existência de 

necessidade das mesmas”.  
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A previsão contida no decreto municipal, vale dizer, está em contradição com o entendimento do 

próprio STF de que a contratação temporária é incompatível com o exercício de atribuições típicas 

de servidores/as públicos/as. Nesse sentido:  

 

EMENTA  

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI MUNICIPAL. 

SERVIÇO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO INDETERMINADO. 

FUNÇÕES TÍPICAS DA ADMINISTRAÇÃO. NULIDADE DOS CONTRATOS. VIOLAÇÃO 

À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 

93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS 

ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. 

MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 

1112473 ED-AgR / MG)  

 

EMENTA  

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 17.882/2012 

DO ESTADO DE GOIÁS. SERVIÇO DE INTERESSE MILITAR VOLUNTÁRIO (SIMVE). 

INOBSERVÂNCIA DA REGRA CONSTITUCIONAL IMPOSITIVA DO CONCURSO 

PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS ART. 37, II, E 144, § 5°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 

PREVISÃO GENÉRICA E ABRANGENTE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA: OFENSA 

AOS ARTS. 37, II, IX, E 144, CAPUT, DA CRFB/88. INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL. LEI ESTADUAL QUE CONTRARIA NORMAS GERAIS EDITADAS PELA 

UNIÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O postulado do concurso público traduz-se na 

necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, 

corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas, pressupõem o 

ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções 

administrativas para trabalhos voluntários (Lei nº 10.029/2000), restando inconstitucional qualquer 

outra forma divergente de provimento. 3. À luz do conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da 

Constituição da República e da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte em sede de 

Repercussão Geral (RE 658.026, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.10.2014), a 

contratação temporária reclama os seguintes requisitos para sua validade: (i) os casos excepcionais 

devem estar previstos em lei; (ii) o prazo de contratação precisa ser predeterminado; (iii) a 

necessidade deve ser temporária; (iv) o interesse público deve ser excepcional; (iv) a necessidade 
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de contratação há de ser indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários 

permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da 

Administração, mormente na ausência de uma necessidade temporária. 4. No caso sub examine, 

não há qualquer evidência de necessidade provisória que legitime a contratação de policiais 

temporários para o munus da segurança pública, mercê de a lei revelar-se abrangente, não 

respeitando os pressupostos básicos de norma que almeja justificar a sua excepcionalidade frente à 

regra da Carta Magna (CRFB/88, art. 37, II e IX). 5. A competência legislativa concorrente entre a 

União e os Estados-membros (CRFB/88, art. 24), nos casos em que cabe àquela estabelecer 

normas gerais (§ 1º) e a estes normas suplementares (§ 2º), submetese ao exame de 

constitucionalidade em sede de fiscalização normativa abstrata quando configurada 

inconstitucionalidade direta, imediata e frontal. Precedentes do Plenário:; ADI 1366 AgR, Rel. 

Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 20-09-2012; ADI 2656/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, 

Tribunal Pleno, DJ 01.08.2003; ADI 311 MC, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 14-

09-1990. 6. É que afronta o texto maior lei estadual que regule fora das peculiaridades locais e de 

sua competência suplementar, atentando contra as normas gerais de competência da União em 

manifesta usurpação de competência (CRFB/88, arts. 22, XXI, e 24, § 2º). 7. É inconstitucional, 

por vício formal, lei estadual que inaugura relação jurídica contraposta à legislação federal que 

regula normas gerais sobre o tema, substituindo os critérios mínimos estabelecidos pela norma 

competente. 8. In casu, a Lei nº 17.882, de 27 de dezembro de 2012, do Estado do Goiás, ao 

instituir o Serviço de Interesse Militar Voluntário Estadual (SIMVE) na Polícia Militar e no Corpo 

de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, instituiu uma classe de policiais temporários, cujos 

integrantes, sem o indispensável concurso público de provas e títulos, passam a ocupar, após 

seleção interna, função de natureza policial militar de maneira evidentemente inconstitucional. 9. 

Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. 10. Proposta a modulação temporal pelo 

Relator, não se obteve, no Plenário, o quorum necessário para a sua aprovação. (ADI n. 5163)  

 

EMENTA  

Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei 

municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da 

Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação 

temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional 

interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos 

conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos 

requisitos constitucionais.  

Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 

1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do 
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STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a 

constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de 

servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, 

inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na 

Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, 

inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento 

da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) 

os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a 

necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de 

contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários 

permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da 

Administração. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a 

Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é 

peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre 

eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de 

reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a 

fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os 

franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente 

ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do 

progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de 

administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à 

eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de 

julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 

509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de 

garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional 

interesse social. (RE 658.026)  

 

III – Conclusão: 

O desiderato do Decreto n. 20.017/18, evidentemente, é constranger o legítimo direito de greve 

dos/as servidores/as públicos/as. Deve, portanto, ser amplamente condenado pelo conjunto da 

categoria, pelos movimentos sindicais e pelos defensores dos direitos da cidadania.  

 

Nenhum direito a menos! 


