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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR-MA 
 

 

 

 

 

 

 

WELLINGTON FRANCISCO SOUSA - PSB, na qualidade de VEREADOR 

deste Município, juntamente com os demais Vereadores que subscrevem a presente 

proposição, com fundamento no artigo 51 da Lei Orgânica do Município de Paço do 

Lumiar e sob a égide do artigo 65, III, do Regimento Interno da Câmara, PROPÕE 

o presente PROJETO DE LEI, pugnando por sua aprovação pelo PLENÁRIO desta 

Augusta Casa Legislativa: 
 
 
 
PROJETO DE LEI N. ____/2019 
 

CONCEDE ANISTIA AOS SERVIDORES 
DO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR 
QUE PARTICIPARAM DE MOVIMENTO 
GREVISTA INICIADO EM MARÇO E COM 
TÉRMINO EM JUNHO DE 2019, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR, Estado 

do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, DECRETA: 
 
 

Art. 1º  - Fica concedida anistia a todos os servidores e empregados 
públicos municipais de Paço do Lumiar, efetivos ou não, inclusive os que estão em 
estágio probatório, vinculados à Administração Pública Direta e Indireta, que 
participaram efetivamente do movimento grevista deflagrado pelo Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipal do 
Maranhão - SINPROSEMMA, em março de 20019, para pleitear condições de 
trabalho adequadas, jornada de trabalho justa e legal, reajuste e reposições salariais 
devidas, entre outras pautas, junto à Secretaria Municipal de Educação de Paço do 
Lumiar, estendendo-se até 07 de junho de 2019, quando a greve foi encerrada 
mediante conciliação nos autos do Processo n. 0802599-59.2019.8.10.000 - TJMA. 
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§ 1º  - Considerando a natureza alimentar dos salários dos servidores, 

os valores descontados da remuneração dos grevistas, pelos dias parados em razão do 
movimento referido no  caput deste artigo, serão ressarcidos sob a garantia da 
reposição das atividades não realizadas durante a greve. 

 
§ 2º  - Fica assegurado aos servidores grevistas, para todos os efeitos, 

o cômputo do tempo de serviço referente ao período de paralisação especificado no 
caput deste artigo, sendo garantindo, por esta anistia, que as ausências não ensejarão: 

 
I – avaliação de desempenho negativa; 
II – dispensa de função gratificada; 
III – confirguração de abandono de cargo ou infrequencia; 
IV – instauração de processo administrativo ou outra providência 

administrativa ou disciplinar desabonadora aos servidores que aderiram ao 
movimento; 

V – perda de direito a férias, 13ºsalário ou abonos garantidos por lei; 
VI – perda do tempo de serviço para efeito de cumprimento do 

requisito temporal para progressões dentro do regime definido no Estatuto dos 
Servidores Municiapais, Estatudo do Magistério e demais legislações correlatas; 

VII – desconto de remuneração; 
VIII – aplicação de qualquer outro tipo de penalidade. 
 

§ 3º - A concessão de anistia prevista no caput é concedida também 
a todos os servidores grevistas do referido período que já respondem ou que já foram 
punidos administrativamente em procedimentos já instaurados em razão da greve, 
restando, por esta lei, extintos e sem efeitos os processos administrativos disciplinares 
instaurados em face de servidor que tenha participado das paralisações. 

 
Art. 2º -  Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
 
Art. 3º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário. 

 
 

PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO 

LUMIAR, ESTADO DO MARANHÃO, EM 16 DE AGOSTO DE 2019. 

 

Wellington Francisco Sousa 
Vereador WELLINGTON SOUSA – PSB 

AUTOR DA PROPOSIÇÃO 
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JUTIFICATIVA 

 
Conforme é de conhecimento público, o Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipal do 
Maranhão - SINPROSEMMA, deflagrou, em março de 20019, movimento grevista 
para pleitear condições de trabalho adequadas, jornada de trabalho justa e legal, 
reajuste e reposições salariais devidas, entre outras pautas, junto à Secretaria Municipal 
de Educação de Paço do Lumiar, estendendo-se até 07 de junho de 2019, quando a 
greve foi encerrada mediante conciliação nos autos do Processo n. 0802599-
59.2019.8.10.000 – TJMA, em segundo grau. 

 
A greve é um direito consagrado na Constituição Federal vigente, 

conforme preceitua seu artigo 9º, in verbis:  

 
 “Art. 9º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir 
sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele 
defender. 
(...)” 

 
Por sua vez, o inciso VII, do art. 37 da Constituição Federal, no que 

diz respeito aos servidores públicos, estatui que:  
 

“Art. 37... 
VII – o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei 
específica;” 

 
O Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o Mandado de 

Injunção nº 712,  diante da mora legislativa, estabeleceu os contornos do direito de 
greve dos servidores públicos, fixando-o na mesma quadra dos trabalhadores em 
geral, conforme trechos da ementa do julgado, que se transcreve: 
 

EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. ART. 5º, LXXI DA 
CONSTITUIÇÃO  DOBRASIL. CONCESSÃO DE 
EFETIVIDADE À NORMA VEICULADA PELO ARTIGO 37, 
INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
LEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE SINDICAL. 
GREVE DOS TRABALHADORES EM GERAL (ART. 9º DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL).APLICAÇÃO DA LEI 
FEDERAL N. 7.783/89 À GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO 
ATÉ QUE SOBREVENHA LEI REGULAMENTADORA. 
PARÂMETROS CONCERNENTES AO EXERCÍCIO DO 
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DIREITO DE GREVE PELOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEFINIDOS POR ESTA CORTE. CONTINUIDADE DO 
SERVIÇO PÚBLICO. GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO. 
ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR QUANTO 
À SUBSTÂNCIA DO MANDADO DE INJUNÇÃO. 
PREVALÊNCIA DO INTERESSE SOCIAL. 
INSUBSSISTÊNCIA DO ARGUMENTO SEGUNDO O QUAL 
DAR-SE-IA OFENSA À INDEPENDÊNCIA E HARMONIA 
ENTRE OS PODERES [ART. 2O DA CONSTITUIÇÃO DO 
BRASIL] E À SEPARAÇÃO DOS PODERES [art. 60, §4o, III, DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL]. INCUMBE AO PODER 
JUDICIÁRIO PRODUZIRA NORMA SUFICIENTE PARA 
TORNAR VIÁVEL O EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE 
DOS SERVIDORESPÚBLICOS, CONSAGRADO NO ARTIGO 
37, VII, DA CONSTITUIÇÃO DOBRASIL. 1. O acesso de entidades 
de classe à via do mandado de injunção coletivo é processualmente admissível, 
desde que legalmente constituídas e emfuncionamento há pelo menos um ano. 2. 
A Constituição do Brasil reconhece expressamente possam os servidores públicos 
civis exercer o direito de greve - artigo 37, inciso VII. A Lei n. 7.783/89 dispõe 
sobre o exercício do direito de greve dos trabalhadores em geral, afirmado pelo 
artigo 9º da Constituição do Brasil. Ato normativo de início inaplicável aos 
servidores públicos civis. 3. O preceito veiculado pelo artigo 37, inciso VII, da 
CB/88 exige a edição de ato normativo que integre sua eficácia. Reclama-se, 
para fins de plena incidência do preceito, atuação legislativa que dê concreção ao 
comando positivado no texto da Constituição. 4. Reconhecimento, por esta Corte, 
em diversas oportunidades, de omissão do Congresso Nacional no que respeita ao 
dever, que lhe incumbe, de dar concreção ao preceito constitucional. Precedentes. 
5. Diante de mora legislativa, cumpre ao Supremo Tribunal Federal decidir no 
sentido de suprir omissão dessa ordem. Esta Corte não se presta, quando se trate 
da apreciação de mandados de injunção, a emitir decisões desnutridas de eficácia. 
6. A greve, poder de fato, é a arma mais eficaz de que dispõem os trabalhadores 
visando à conquista de melhores condições de vida. Sua autoaplicabilidade é 
inquestionável; trata -se de direito fundamental de caráter instrumental. A 
Constituição, ao dispor sobre os trabalhadores em geral, não prevê limitação do 
direito de greve: a eles compete decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre 
os interesses que devam por meio dela defender. Por isso a lei não pode restringi-
lo, senão protegê-lo, sendo constitucionalmente admissíveis todos os tipos de greve. 
Na relaçãoestatutária do emprego público não se manifesta tensão entre trabalho 
e capital, tal como se realiza no campo da exploração da atividade econômica 
pelos particulares. Neste, o exercício do poder de fato, a greve, coloca em risco os 
interesses egoísticos do sujeito detentor de capital --- indivíduo ou empresa ---que, 
em face dela, suporta, em tese, potencial ou efetivamente redução de sua capacidade 
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de acumulação de capital. Verifica -se, então, oposição direta entre os interesses 
dos trabalhadores e os interesses dos capitalistas. Como a greve pode conduzir à 
diminuição de ganhos do titular de capital, os trabalhadores podem em tese vir a 
obter, efetiva ou potencialmente, algumas vantagens mercê do seu exercício. O 
mesmo não se dá na relação estatutária, no âmbito da qual, em tese, aos interesses 
dos trabalhadores não correspondem, antagonicamente, interesses individuais, 
senão o interesse social. A greve no serviço público não compromete, diretamente, 
interesses egoísticos do detentor de capital, mas sim os interesses dos cidadãos que 
necessitam da prestação do serviço público. A norma veiculada pelo artigo 37, 
VII, da Constituição do Brasil reclama regulamentação, a fim de que seja 
adequadamente assegurada a coesão social. 

 
A teor do que consta do julgado acima, o direito de greve não pode 

ser mitigado através de instrumentos administrativos e/ou judiciais incompatíveis 
com as garantias constitucionais que lhes dão sustentação. A utilização de medidas 
administrativas ainda que substanciadas em pronunciamentos judiciais que poderiam 
merecer ponderação da Administração Pública em face até mesmo do mero anúncio 
de greves de trabalhadores em geral e/ou servidores públicos em especial, como 
instrumento de pressão e de esvaziamento dessa prerrogativa trabalhista, tem a 
potencialidade de frustrar o próprio direito constitucional e, nessa perspectiva, não 
deve ser utilizada ou, ocorrendo, não pode gerar ônus e/ou prejuízos 
desproporcionais e desarrazoados para os servidores grevistas.  

 
Nesses termos, temos que possíveis punições ao servidores em razão 

da particpação na paralisação exsurge-se como medida ilegal e incompatível com as 
garantias insculpidas no texto da Carta Federal. Vale destacar que o item 4 da Ata da 
Audiência de Conciliação nos autos do Processo n. 0802599-59.2019.8.10.000 – 
TJMA, em segundo grau, expressamente impõe o diálogo como saída para resolução 
do dilema acerca das reposições de aula, de vencimentos e procedimentos 
administrativos, o que efetivamente, até a presente data, não aconteceu. 

 
 Diante dessas razões, entendemos ser extremamente necessário o 

presente Projeto de Lei para que seja concedida a anistia, evitando-se punições aos 
servidores e possibilitando o recebimento de vencimentos descontandos em razão das 
ausências, uma vez que essas verbas são de natureza alimentar e estão associadas à 
própria subsistência dos servidores.  

 
Entendemos, ainda, que a anistia pode ser proposta sim pelo 

Legislativo Municipal sem qualquer ofensa à Constituição Federal ou a Lei Orgânica 
Municipal. O artigo 23 da Constituição Federal define que é de competência dos entes 
federativos zelar pela guarda da Constituição e combater as causas da pobreza e os 
fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores 
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desfavorecidos. Por sua vez, compete à Câmara Municipal conceder anistia em razão 
do princípio da simetria, pela regra de similaridade e de repetição obrigatória prevista 
no artigo 48, inciso VIII, da Constituição Federal.  Neste sentido, o STF possui uma 
tendência interpretativa que caminha para o entendimento que programas e políticas 
públicas podem ser previstos em lei de iniciativa parlamentar, desde que não adentre 
no campo da estruturação de órgãos e entidades da Administração Pública. 

 
Destacamos que o inciso VIII do art. 57 da Lei Orgânica do 

Município define que é da competência exclusiva da Câmara Municipal sustar atos 
normativos do Executivo quando exorbitantes, e o inciso IX, do mesmo artigo, define 
como competência da Câmara fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder 
Executivo. Sem dúvida, a anistia, que é uma das formas de ‘indulgência” e constitui 
causa de extinção da punibilidade, notadamente no campo administrativo, revela-se 
também em uma maneira de controlar o ato do Executivo que possa ser lesivo ao 
servidor. 

 
Assim, considerando que é clausula pétrea que ninguém será privado 

de direitos por motivo de convicção filosófica ou política, que é livre a manifestação 
do pensamento, entendemos que o período de greve foi expressão maior de 
reivindicações e de movimento de categoria no Município do Paço do Lumiar na área 
da Educação, devendo o Legislativo e o Executivo garantirem o Estado Democrático 
de Direito que é assegurar a cidadania e a dignidade da pessoa humana atinente aos 
servidores ali envolvidos, o que pode ser feito pela anistia local. 

 
 Especificamente acerca da anistia local, o Ministro Dias 

Toffoli, no julgamento da ADI 341 – STF, entendeu que se o parlamentar pode 
propor lei de anistia a uma penalidade aplicada no âmbito criminal, “que é o mais 
drástico, o mais severo, que é a anistia a quem está condenado a uma pena de prisão”, 
ele pode ter iniciativa legislativa de anistiar alguém que foi punido ou que poderá ser 
punido num processo administrativo disciplinar em âmbito municipal. Vale ressaltar, 
por sua vez, que é de competência do município legislar sobre assuntos de interesse 
local e que cabe ao Poder Legislativo Municipal exercer a fiscalização dos atos do 
Poder Executivo que se mostrarem contrários aos preceitos constitucionais, nos 

termos do artigo 30, I, da CF/88  in extensis: 

 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

 
Caba ressaltar, ainda, aos nobres Edis, que o Plenário do Supremo 

Tribunal Federal decidiu no Recurso Extraordinário número 693456, com 
repercussão geral reconhecida, que a Administração Pública, ainda que possa fazer o 
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corte do ponto dos grevistas em casos excepcionais, deverá possibilitar a 
compensação dos dias parados e que o desconto não poderá ser feito caso o 
movimento grevista tenha sido motivado por conduta ilícita do próprio Poder Público 
empregador, o que se aplica ao presente caso. Motivo pelo qual é necessária assegurar 
maior segurança jurídica e assegurar o exercício da cidadania, invocando que esta 
revisão pretendida pela anistia poderia ter sido realizado pela própria gestão sob a 
égide da Súmula 473 do STF, em que "A administração pode anular seus próprios 
atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam 
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial". 

 
Assim sendo, com todas essas considerações, submetemos ao 

Plenário a presente proposição, para que seja, por força de Lei, concedida a anistia a 
todos os servidores e empregados públicos municipais de Paço do Lumiar, efetivos 
ou não, inclusive os que estão em estágio probatório, vinculados à Administração 
Pública Direta e Indireta, que participaram efetivamente do movimento grevista 
deflagrado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas 
Estadual e Municipal do Maranhão - SINPROSEMMA, em março de 20019, junto à 
Secretaria Municipal de Educação de Paço do Lumiar, e que se estendeu até 07 de 
junho de 2019, quando a greve foi encerrada mediante conciliação. 

 
Assim sendo, sem dúvida o presente Projeto de Lei receberá a 

aprovação desta Augusta Casa Legislativa. 

Nesta oportunidade reitero aos nobres vereadores votos de estima e 

elevada consideração, certo da aprovação deste Projeto de Lei que é de interesse 

público. 

 

PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO 

LUMIAR, ESTADO DO MARANHÃO, EM 16 DE AGOSTO DE 2019. 

 

Wellington Francisco Sousa 
Vereador WELLINGTON SOUSA – PSB 

AUTOR DA PROPOSIÇÃO 

 

 

 

 


