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STJ DEFERIU LIMINAR EM FAVOR DO IBRAM E IPHAN PARA RETORNO DOS  

SERVIDORES AO TRABALHO 

 

No último dia 03 de junho, o Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM e 

o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, ingressaram com o 

processo nº 10503/DF perante o Superior Tribunal de Justiça - STJ, questionando a 

greve dos servidores nestes órgãos. Requereram, o deferimento de liminar para 

determinar a imediata suspensão do movimento grevista em todo o território 

nacional. Caso não fosse o entendimento do Ministro então concedesse a liminar 

para manter no trabalho, nos dias de greve, uma equipe com no mínimo 70% dos 

servidores em cada uma das unidades do IBRAM E IPHAN.  

 

O Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator do processo ao analisar 

os pedidos, concedeu a liminar determinando que as entidades sindicais se 

abstenham de realizar qualquer paralização das atividades funcionais que afetem o 

IBRAM e IPHAN, em todo o território nacional, devendo retornar imediatamente o 

desempenho dos seus deveres e obrigações funcionais. Fixou multa diária de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) na hipótese de não cumprimento da decisão. Anexo segue 

cópia da referida liminar.  

 

Além disso, o Relator determinou que não ocorra cerceamentos à livre 

circulação de pessoas, sejam colegas do serviço público, autoridades ou usuários, 

ou seja, proibiu a realização de quaisquer bloqueios ou empecilhos à movimentação 

das pessoas, no desempenho de suas atividades normais e lícitas. Concitou a 

Administração Pública a acelerar o indispensável e produtivo diálogo com as 

entidades sindicais, por entender ser esta a única via capaz de conduzir as partes em 

dissenso à desejável harmonia.  

 

A CONDSEF já recebeu o comunicado do STJ na última quinta-feira 

(05) e solicita o retorno de todos os servidores do IBRAM e IPHAN ao trabalho, em 

cumprimento da decisão liminar, nos termos em que deferida.  

 

Outrossim, a Confederação reitera que está envidando todos os 

esforços necessários para a negociação coletiva com a Administração. Ainda, a 

Assessoria Jurídica está elaborando o recurso cabível contra a liminar, assim como 

outras medidas judiciais possíveis e solicitará que o Ministro Relator agende uma 

audiência para tratar da questão e diálogo. Independente disso, a liminar deve ser 

cumprida imediatamente com retorno de todos os servidores do IBRAM E IPHAN ao 

trabalho. 

 

Brasília, 6 de junho de 2014. 
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