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Ofício CONDSEF/FENADSEF nº 105/2021. 

Brasília-DF, 24 de agosto de 2021. 

 
 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Ministro PAULO ROBERTO NUNES GUEDES  

Ministério da Economia  

Esplanada dos Ministérios, Bloco P - 5º andar 
CEP: 70048-900 – Brasília – DF 

E-mail: gabinete.ministro@economia.gov.br 

 
 

Assunto: Revogação da Instrução Normativa nº 54/2021, que estabelece os critérios e os 

procedimentos para o desconto da remuneração equivalente aos dias de 

paralisação e a elaboração de termo de acordo para a compensação das horas 

não trabalhadas. 

 

Exmo. Ministro,  

 
A CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO 

PÚBLICO FEDERAL - CONDSEF e a FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 
NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - FENADSEF, entidades sindicais legalmente 
constituídas, inscritas no CNPJ sob nº 26.474.510/0001-94 e nº. 22.110.805/0001-20, 
respectivamente, sediadas no SBS, Quadra 01, Bloco K, Ed. Seguradoras, 3º andar, 
Brasília/DF, CEP 70.093-900, neste ato representadas por seu Secretário Geral, vêm, 
respeitosamente, perante V. Exa. dizer e requerer o que segue.  

Primeiramente, importante registrar que a CONDSEF e a 
FENADSEF são entidades sindicais de grau superior e representam os interesses das 
entidades de classes que congregam todos os servidores públicos e trabalhadores 
vinculados à administração direta, indireta, fundacional e autárquica dos poderes da União e 
das empresas públicas federais, sejam eles regidos pelo RJU ou pela CLT, da 
Administração Pública Federal, ativos, aposentados e pensionistas inclusive aqueles 
provenientes de convênios que têm o objetivo de implementar ações da Administração e do 
Serviço Público e prestadores de serviço que percebam de forma direta ou indireta da União 
Federal, todos considerados trabalhadores públicos federais, conforme previsto nos 
respectivos Estatutos de cada Entidade.  

 
Ocorre que, a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do 

Ministério da Economia expediu a Instrução Normativa nº 54, de 20 de maio de 2021, que 
“dispõe sobre os critérios e procedimentos gerais a serem observados pelos órgãos e 
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entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC), nas 
situações de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve, para o desconto da 
remuneração correspondente aos dias de paralisação e para a elaboração do respectivo 
Termo de Acordo para compensação de horas não trabalhadas.  

 
No entanto, a CONDSEF e a FENADSEF analisaram a normativa 

e concluíram que existe violação:  
 

- ao art. 37, inciso VII, da CRFB no que estabelece cláusula de 

reserva de lei em sentido estrito para a regulamentação dos termos e dos limites em relação 

aos quais deve ser exercido o direito de greve; 

- ao art. 61, § 1º, inciso II, alínea “c” no que estabelece cláusula 

de reserva privativa de competência para que o Chefe do Poder Executivo encaminhe 

projeto de lei versando sobre o direito de greve no serviço público; 

- à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede dos 

Mandados de Injunção nº. 670, nº. 708 e nº. 716 e do Recurso Extraordinário nº. 693.456, 

julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no que não inibiu, condicionou ou 

restringiu a criatividade do gestor na negociação de acordo para a compensação das horas 

paralisadas em razão do exercício do direito de greve; 

- ao Parecer Vinculante nº. 004/2016/CGU/AGU no que 

reconhece a impossibilidade de conferir interpretação a operacionalização do corte de ponto 

à medida que “os diferentes órgãos e entidades da Administração Pública possuem 

mecanismos próprios” e que “deve haver algum grau de discricionariedade para que a 

Administração Pública, durante o movimento grevista, verifique, nas condições concretas e 

estruturais de cada órgão ou entidade, a forma e o momento do corte de ponto e de 

desconto dos dias não trabalhados”;  

- ao Parecer Vinculante nº. 004/2016/CGU/AGU no ponto em 

discorre sobre a pactuação de acordos para atenuar ou evitar o desconto da remuneração 

nos dias equivalentes aos de paralisação, consignando que “não foram enfrentados no 

julgamento do RE 693.456 outros aspectos sobre os limites da possibilidade de negociação, 

durante o movimento grevista, tendo o STF deixado claro que a questão depende de uma 

solução NORMATIVA” e que “enquanto não elaborada NORMA para regulamentar a greve 

no serviço público, existe a possibilidade de negociação (...), para que possa ser realizado 

acordo para a compensação MEDIANTE UM PLANO DE TRABALHO A SER 

DESENVOLVIDO PELOS GREVISTAS, sem a necessidade de imposição de descontos dos 

dias parados”, possibilidade considerada como “fator determinante para a construção de 

acordo entre os envolvidos”; 

- à Súmula nº. 316 do Supremo Tribunal Federal no que 

determina que “a simples adesão a greve não constitui falta grave”, sendo vedada a 

repercussão negativa na ficha funcional do servidor; 
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- ao Decreto-Lei nº. 200/67 no que estabelece a organização da 

Administração Pública Federal de modo a vincular, mas não subordinar, as entidades da 

administração indireta à eventual intervenção da administração direta; 

- ao art. 207 da CRFB no que estabelece a autonomia 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial a ser exercida pelas instituições de 

ensino conforme a realidade e as necessidades localmente experimentadas. 

Não se ignora, por fim, que a utilização da IN nº. 54/2021 com a 

finalidade de reduzir os direitos civis e políticos essenciais ao exercício da liberdade sindical 

(art. 8º da CRFB) sob o viés do livre exercício do direito de greve pode configurar violação à 

Convenção nº. 151 e à Recomendação nº. 159 da Organização Internacional do Trabalho no 

que dispõem sobre o Direito de Sindicalização e Relações de Trabalho na Administração 

Pública. 

Isso posto, requeremos a revogação da Instrução Normativa nº 

54, de 20 de maio de 2021, expedida pela Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal 

do Ministério da Economia, conforme acima fundamentado e Nota Técnica da AJN das aqui 

requerentes, que segue anexo. 

Certos de sua pronta compreensão e atendimento, é o que temos 

a requerer.   

     

Respeitosamente, 

 

 

 
Secretário-Geral da CONDSEF e FENADSEF 


