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“Na primeira noite  
eles se aproximam 
e colhem uma flor 
de nosso jardim 
e não dizemos nada. 
 
Na segunda noite,  
já não se escondem: 
pisam as flores, 
matam nosso cão, 
e não dizemos nada. 
 
Até que um dia  
o mais frágil deles 
entra sozinho em nossa casa, 
rouba-nos a lua e,  
conhecendo o nosso medo, 
arranca-nos a voz da garganta. 
 
E porque não dissemos nada, 
já não podemos dizer nada.“ 
 
(Eduardo Alves da Costa) 
     



 

                                                                                                                                               

 

 

  

RESUMO 

 

Discute-se o direito de greve do servidor público civil. Apresentam-se algumas 
considerações históricas sobre a greve, discorrendo-se sobre a sua evolução 
desde a antiguidade até a idade contemporânea. Aborda-se a evolução do direito 
de greve ao longo do tempo, nos ordenamentos jurídicos estrangeiros e na 
legislação brasileira, tanto no tocante aos servidores públicos, como no que tange 
aos trabalhadores em geral. Discute-se o alcance e a aplicabilidade das normas 
constitucionais, à luz da hermenêutica constitucional e da teoria dos direitos 
humanos. Discorre-se sobre as limitações do direito de greve do servidor público, 
sob a ótica dos princípios fundamentais da Administração Pública. Examina-se a 
decisão do STF de aplicar a Lei 7.783/89, por analogia, aos servidores públicos 
civis, empreendendo-se uma reflexão sobre o uso do mandado de injunção como 
remédio para assegurar o exercício de direitos constitucionais não regulamentados.  

 

Palavras-chave: Direito de greve. Servidor público. Alcance das normas 
constitucionais. Hermenêutica constitucional. Direitos humanos. Mandado de 
injunção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                               

 

 

ABSTRACT 

 
It discusses the right to strike of the civil public employees. It presents some 
historical comments about strike, discoursing on its evolution since the ancient times 
until the contemporary history. It deals on the evolution of the right to strike across 
the ages, in the foreign legal systems and in the Brazilian legislation, both with 
respect to the public employees, and to the workers in general. It discusses the 
reach and the applicability of the constitutional rules, in the light of the constitutional 
hermeneutics and the theory of the human rights. It is discoursed on the limitations 
of the right to strike of the public employees, in view of the basic principles of the 
Public Administration. It is examined the decision of the STF to apply Law 7,783/89, 
for analogy, to the civil public employees, undertaking a reflection on the use of the 
writ of injunction as remedy to assure the exercise of not regulated constitutional 
laws.  
 
Key words:  Right to strike. Public employee. Reach of the constitutional rules. 
Constitutional hermeneutics. Human rights. Writ of injunction. 
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INTRODUÇÂO  

 

 Na história das relações trabalhistas, a conquista do direito de greve 

representa uma das maiores vitórias dos trabalhadores, de todas as categorias, na 

luta contra as arbitrariedades e contra a exploração abusiva da mão-de-obra e na 

busca por condições de trabalho mais justas. 

 

 O direito de greve no âmbito da Administração Pública foi reconhecido,  

pela primeira vez no Brasil, na Constituição de 1988, permanecendo, entretanto, 

vedado aos militares das Forças Armadas e aos integrantes das Polícias Militares e 

dos Corpos de Bombeiros Militares. 

 

 O pleno exercício desse direito, contudo, foi, durante muito tempo,  

obstaculizado e, muitas vezes, negado, em virtude da omissão do Poder Legislativo 

da União que, decorridos quase vinte anos da publicação da Carta Magna, ainda 

não se dispôs a editar a norma disciplinadora do direito de greve do servidor 

público, prevista no texto constitucional.  

 

 Suprindo essa injustificável omissão, que tanto desgaste e insegurança 

jurídica trouxe, não somente para os servidores públicos como para a sociedade de 

um modo geral, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente dos Mandados 

de Injunção 670, 708 e 712, declarou a mora do Poder Legislativo, reconheceu o 

direito de greve do servidor público civil e determinou, por maioria de votos, que, 

até que sobrevenha a regulamentação do Congresso Nacional, será aplicada aos 

servidores públicos a Lei nº 7.783/89, a chamada Lei de Greve, que regulamenta os 

movimentos paredistas do setor privado. 

 

 Este trabalho tem, como enfoque principal, a discussão da legitimidade 

da greve do servidor público civil, no período de vácuo regulamentar anterior à 

mencionada decisão da Alta Corte, notadamente à luz dos ensinamentos da 

moderna Hermenêutica Constitucional e da teoria dos direitos humanos.  

 

 Adicionalmente, debate-se, a decisão do Supremo Tribunal Federal de 



 

                                                                                                                                               

 

 

suprir a mora legislativa, dando efetividade à disposição constitucional, mediante a 

aplicação, por analogia, da Lei de Greve aos servidores públicos civis.  

 

 Foi utilizada como fonte de pesquisa, fundamentalmente, a consulta 

bibliográfica, aí incluída a consulta a textos jurídicos disponíveis na internet, bem 

como aos sites das diversas cortes do judiciário, em especial, o do Supremo 

Tribunal Federal.  

 Quanto à estrutura da monografia cabe esclarecer que o tema foi 

abordado em oito capítulos, sendo que os seis primeiros foram elaborados 

anteriormente ao julgamento dos Mandados de Injunção 670, 708 e 712, ainda no 

período de vácuo normativo decorrente da mora legislativa. Já os capítulos 7 e 8 

foram incluídos após esse julgamento. 

               A despeito da decisão do Supremo, a discussão sobre o direito de greve 

do servidor público, permanece atual, suscitando interessantes discussões a 

respeito do alcance das normas constitucionais e da aplicabilidade de dispositivos 

relacionados aos direitos fundamentais da pessoa humana, razão pela qual foram 

mantidos, praticamente inalterados, os capítulos elaborados ainda no período 

anterior ao julgamento dos MI 670, 708 e 712. 

 

 No capítulo inicial, foram tecidas algumas considerações históricas sobre 

a greve, iniciando com comentários sobre a origem etimológica da palavra e, a 

seguir, apresentando um panorama da evolução do instituto da greve desde a 

antiguidade até a idade contemporânea. 

  

 No segundo capítulo, discute-se como o direito de greve vem evoluindo 

ao longo do tempo, nos ordenamentos jurídicos estrangeiros e na legislação 

brasileira, tanto no tocante aos servidores públicos, como no que tange aos 

trabalhadores em geral.  

 

 Com o objetivo de permitir uma visualização adequada do escopo do 

tema abordado, delimitando o seu alcance e evitando entendimentos equivocados 

sobre a sua abrangência, foram apresentados, no terceiro capítulo, alguns 

conceitos básicos de termos utilizados.  



 

                                                                                                                                               

 

 

 
 No quarto capítulo, debate-se a legalidade da greve do servidor público, 

no período anterior à decisão do STF nos MI 670, 708 e 712, com ênfase na 

discussão sobre o alcance e aplicabilidade das normas constitucionais, sob a ótica 

da Hermenêutica Constitucional e da teoria dos direitos humanos. Discute-se, 

ainda, nesse capítulo, a legitimidade de adoção de medidas restritivas, tais como o 

desconto salarial dos dias paralisados. 

 

 O direito de greve, como qualquer outro direito, não é absoluto.  No 

quinto capítulo, são enfocadas as limitações ao direito de greve do servidor público, 

notadamente sob a ótica dos princípios fundamentais da  Administração Pública. 

  

 No sexto capítulo, comentam-se a Emenda Constitucional nº 19/98, que 

alterou o texto original da Constituição de 1988 no dispositivo que trata do direito de 

greve do servidor público civil, e a possibilidade de aplicação, por analogia, da Lei 

nº 7.783/89, aos servidores públicos. 

 

 No sétimo capítulo, examina-se a decisão do STF sobre a aplicação da 

Lei de Greve aos servidores públicos civis, empreendendo-se uma reflexão sobre a 

utilização do mandado de injunção como instrumento concretizador do exercício de 

direitos, liberdades e prerrogativas outorgadas pela Constituição. 

 

 Finalmente, no oitavo capítulo, discorre-se sobre as negociações em 

andamento, tanto no âmbito do Poder Executivo como na área do Poder 

Legislativo, no sentido de se elaborar e aprovar uma lei de greve específica para o 

setor público. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                               

 

 

1 HISTÓRICO 

 

1.1 Origem da palavra 

 

 No século XVIII, havia em Paris uma praça chamada Place de Grève, 

assim denominada por se situar às margens do Rio Sena (grève em francês 

significa margem, borda). Naquele local, grupos de operários e desempregados 

costumavam reunir-se para protestar e reivindicar melhores condições de vida e de 

trabalho. Com o decorrer do tempo, e na ausência de um vocábulo que designasse 

adequadamente tais manifestações dos trabalhadores, foi-se consolidando a 

associação do nome da praça com os movimentos que ali se realizavam. Dessa 

forma, a palavra grève ganhou uma nova conotação na língua francesa, a de 

movimento paredista, e foi com essa conotação que ela deu origem, por galicismo, 

ao termo equivalente em português.   

 

1.2  A greve na antigüidade 

 

 A ocorrência de movimentos de paralisação de trabalhadores como forma 

de reivindicação é bastante antiga. 

 

 A primeira greve de que se tem notícia ocorreu no Egito, no século 12 

A.C, sob o reinado do faraó Ramsés III, quando, segundo os registros históricos, os 

operários que trabalhavam na construção de um mausoléu real revoltaram-se com 

as condições de trabalho a que eram submetidos e decidiram suspender suas 

atividades. 

 

 Outro evento marcante registrado pela história da antigüidade é o da 

greve do Monte Sagrado, também conhecida como a Secessão da Plebe, ocorrida 

no ano de 495 A.C. Naquele ano, em Roma, os plebeus, que constituíam uma 

classe social praticamente desprovida de qualquer direito civil ou político, em 

protesto contra os privilégios da nobreza e as aviltantes condições de vida e de 

trabalho que enfrentavam, resolveram paralisar seus afazeres e rumaram para o 

Monte Sagrado, nas redondezas da cidade, onde montaram acampamento. 

 



 

                                                                                                                                               

 

 

 Preocupado com essa manifestação que representava uma ameaça à 

própria estabilidade da República, o Senado Romano, depois de muitas disputas e 

negociações, acabou cedendo às reivindicações dos revoltosos, que obtiveram 

como maior conquista a criação do Tribunato da Plebe, pela qual ganharam 

representação e voz no Senado, passando a ocupar permanentemente uma de 

suas cadeiras.  

 

 Tais movimentos da antigüidade, entretanto, eram pouco freqüentes e 

desordenados, e, muito embora sejam hoje considerados o embrião das greves 

modernas, não guardavam, na realidade, muita similaridade com os movimentos 

paredistas atuais, assemelhando-se mais a rebeliões de classes sociais exploradas 

e oprimidas. 

 

1.3 A greve na idade contemporânea 

 

 Somente a partir da Revolução Industrial, em decorrência do surgimento 

de uma nova modalidade de relação laboral, fundamentada no trabalho 

assalariado, as greves foram ganhando as suas características atuais e tornaram-

se mais freqüentes, firmando-se como um dos instrumentos mais eficazes na 

defesa dos interesses da classe trabalhadora.  

 

 Naquela época, a greve foi o meio encontrado pelos operários para 

demonstrar sua irresignação ante as arbitrariedades que sofria: extenuantes 

jornadas de trabalho de até 16 horas por dia, salários aviltantes, exploração da 

mão-de-obra feminina e infantil, insalubridade e insegurança no trabalho, 

tratamento cruel e humilhante, além de condições de vida extremamente precárias.  

 

 Durante todo o século XIX e primeira metade do século XX, o 

sindicalismo fortaleceu-se, impulsionado, sobretudo, pelo ideário socialista.  Nesse 

período, a greve foi o elemento responsável por grande parte das conquistas 

obtidas pelos trabalhadores em todo mundo, na busca por condições de trabalho 

mais justas, equilibradas e humanas.   

 



 

                                                                                                                                               

 

 

 Nos anos recentes, ocorreram greves cujas conseqüências 

transcenderam as meras questões trabalhistas e sociais, alcançando impacto 

político de grande relevância. Um exemplo notável disso é o da greve dos 

estaleiros de Gdansk na Polônia, liderada por Lech Walesa e o sindicato 

Solidariedade, em 1980, que teve implicações na mudança do governo naquele 

país e chegou a influenciar a própria queda do regime comunista no leste europeu, 

alguns anos depois. 

 

1.4 Histórico da greve no Brasil 

 

 No Brasil, as primeiras greves eclodiram na segunda metade do século 

XIX, na esteira do surgimento dos movimentos operários que se intensificaram 

naquela época, à medida em que se disseminavam os ideais socialistas de 

igualdade. 

 

 Eram, então, movimentos tímidos, de protesto contra a exploração e a 

injustiça social e fortemente reprimidos pelo Estado. 

 

 O primeiro movimento grevista de impacto – ainda hoje considerado um 

dos maiores ocorridos no País –  teve lugar em São Paulo, em 1917. Iniciado com 

manifestações esparsas, em princípio concentradas em pequenas fábricas têxteis, 

o movimento irradiou-se por outros setores da economia e acabou por paralisar 

completamente a capital paulista, estendendo-se, posteriormente, para os estados 

do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco. Essa greve, 

apesar de não ter resultado em ganhos imediatos para os trabalhadores, contribuiu 

para promover discussões no meio operário sobre o destino do movimento sindical 

brasileiro.     

    

 Mais recentemente, merecem destaque as greves realizadas na região 

do ABC paulista, por volta do ano de 1980. Protestando contra o arrocho salarial, 

as perseguições promovidas pelos empregadores e as medidas restritivas impostas 

pelo governo federal, 170 mil metalúrgicos, comandados pelo então líder sindical 

Luiz Inácio da Silva, realizaram uma grandiosa paralisação por ocasião da posse 



 

                                                                                                                                               

 

 

do General João Batista Figueiredo, o último presidente do período da ditadura 

militar.   

 

 Tal movimento representou importante papel na luta pela 

redemocratização do Brasil, sendo apontado como elemento fundamental no 

processo de criação do Partido dos Trabalhadores, em 1979, e da Central Única 

dos Trabalhadores, em 1983.  

 

 Nos últimos anos, tem-se observado uma certa retração do movimento 

sindical com a conseqüente redução da freqüência e da intensidade das greves no 

setor privado.  

 

 No setor público, ao contrário, as paralisações têm-se intensificado,  

atingindo, freqüentemente, setores essenciais como, por exemplo, a educação, a 

segurança e a saúde. Esse fato motivou o aumento da pressão de diversos setores 

da sociedade pela regulamentação do direito de greve do servidor público civil, que 

se encontra pendente desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

 

 A recente greve dos controladores de vôo, que levou o caos aos 

aeroportos de todo o País, e as paralisações de hospitais públicos em diversas 

unidades da Federação, foram motivos determinantes para que o Supremo Tribunal 

Federal decidisse assumir as rédeas da situação e, suprindo a inércia legislativa, 

regulamentasse, provisoriamente, o direito de greve do servidor público civil, no 

julgamento dos Mandados de Injunção 670, 708 e 712.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

                                                                                                                                               

 

 

2 A EVOLUÇÃO DO DIREITO DE GREVE  

 

2.1 Nos ordenamentos jurídicos estrangeiros  

 

2.1.1 Trabalhadores em geral 

 

 Durante muito tempo, as greves foram encaradas como um delito. E não 

somente pelos governos constituídos. Instituições influentes como a Igreja Católica, 

em algumas ocasiões, chegaram a se posicionar formalmente contra a greve. Na 

encíclica Rerum  Novarum,  editada em 1891, por exemplo, o Papa Leão XIII, 

pronunciando-se sobre questões levantadas pela Revolução Industrial, manifestou-

se favoravelmente ao direito de sindicalização dos trabalhadores, mas posicionou-

se contra as greves que eram vistas como movimentos nocivos que “causam dano 

não só aos patrões e aos próprios operários, mas também ao comércio e aos 

interesses comuns; e em razão das violências e tumultos, a que de ordinário dão 

ocasião, põem muitas vezes em risco a tranqüilidade pública.”1 

 

 Com o passar do tempo, à medida que se ampliava mundialmente o 

reconhecimento dos direitos fundamentais da pessoa humana, os trabalhadores 

foram conquistando maior aceitação para as suas manifestações e, já a partir do 

início do século XX, diversos países ocidentais legalizaram, ao menos 

parcialmente, a greve. 

 

 Atualmente, à exceção de alguns países totalitários como, por exemplo, 

Cuba e a República Popular da China, a greve já é aceita como um direito em 

praticamente todos os ordenamentos jurídicos modernos. 

 

2.1.2 Servidores públicos  

 

 O direito de greve dos servidores públicos, contudo, não é um fato 

universalmente aceito.  

                                                 
1
 VATICANO. Carta Encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII sobre a condição dos operários. Disponível em: 

<http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum_po.html>. Acesso 
em: 25 de setembro de 2007.   

http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum_po.html


 

                                                                                                                                               

 

 

 Nos Estados Unidos da América, por exemplo, a Constituição Federal é 

omissa sobre o assunto, mas a legislação infraconstitucional proíbe o servidor de 

realizar greve, sob pena de demissão.  

 

 Durante a recente crise aérea ocorrida no Brasil, foi bastante lembrada a 

greve dos controladores de vôo ocorrida nos Estados Unidos, em 1981. Exigindo  

melhores condições de trabalho, elevação dos salários e redução de jornada, os 

controladores de vôo daquele País paralisaram suas atividades. Sob a alegação de 

que a manifestação ameaçava a segurança nacional, o Presidente Reagan deu um 

prazo de 48 horas para o retorno às atividades. Descumprida a determinação, o 

presidente demitiu mais de 11.000 grevistas. 

 

 A exemplo dos Estados Unidos da América, a greve dos servidores 

públicos também é vedada em países como a Austrália, o Chile, a Colômbia, o 

Japão, a  Suíça e a Venezuela. 

 

 Por outro lado, existem países em que o direito de greve do servidor é 

expressamente reconhecido na legislação. É o caso, por exemplo, do Canadá, da 

Espanha, da Finlândia, da França, da Grécia, do México, da Noruega, de Portugal 

e da Suécia. Na maioria desses países, porém, o direito não é concedido a  todas 

as categorias de servidores, havendo, geralmente, restrições quanto à paralisação 

de servidores militares. Há, também, ressalvas baseadas no tipo de conflito: a 

Noruega, por exemplo, só permite a greve no caso de conflito de interesses e, na 

Suécia, só é possível a greve que se origina de questões que possam ser objeto de 

negociação.  

 

 Finalmente, existem países cuja legislação silencia acerca da legalidade 

ou da ilegalidade da greve, dando origem a diferentes interpretações. É o caso de 

Israel e do Reino Unido. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                               

 

 

2.2 No ordenamento jurídico do Brasil  

 

2.2.1 Trabalhadores em geral 

 

 No Brasil, a exemplo do que ocorreu no restante do mundo, a greve, 

durante muito tempo, foi tratada com muitas restrições.  

 

 Durante toda Velha República (1889-1930), no período do Estado Novo 

e, mais recentemente, ao longo da ditadura militar implantada em 1964, as greves 

foram encaradas como “caso de polícia”, tendo sido duramente reprimidas pelo 

Estado. 

   

 No Código Penal de 1890 (Decreto nº 847),  por exemplo, a greve foi 

tipificada como crime.  

 

 As Constituições de 1891 até 1934 foram omissas em relação a esse 

assunto, mas na Constituição de 1937, editada sob a égide do Estado Novo, a 

greve e o lockout foram declarados “recursos anti-sociais, nocivos ao capital e ao 

trabalho e incompatíveis com os superiores interesses da produção nacional”. 

 

 O clima liberalizante que se seguiu ao fim da Segunda Guerra e à queda 

do Estado Novo inspirou o constituinte de 1946, que, na Carta editada naquele ano, 

incluiu, pela primeira vez, a greve como um direito do trabalhador.      

 

 A Constituição de 1967, publicada sob a ditadura militar, manteve o 

dispositivo que considerava a greve como um direito, muito embora, na prática, 

esse direito não tenha sido exercido, dada a repressão existente no período.  

 

 Com o processo de redemocratização que se seguiu ao regime militar, 

notadamente a partir da Constituição de 1988, a greve finalmente passou a ser  

vista como um direito do trabalhador e um legítimo instrumento na busca de 

condições de trabalho mais justas e mais humanas. 

 

 



 

                                                                                                                                               

 

 

2.2.2 Servidor público 

 

 O direito de greve do servidor público foi reconhecido, no nosso 

ordenamento jurídico, pela primeira vez, na Constituição de 1988, permanecendo 

vedado, contudo, em relação aos militares das Forças Armadas e aos integrantes 

das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares. 

 

 Tal direito, entretanto, foi, durante muito tempo, negado por muitos. Isso 

porque o art. 37, inciso VII, da Constituição, com a redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19/98, ao garantir o direito de greve ao servidor público, 

estabelece que o seu exercício dar-se-á nos termos e limites  estabelecidos em lei 

específica. Como tal lei ainda não foi editada, diversos doutrinadores e juristas 

entendiam que tal direito não poderia ser exercido.  

 

 Essa questão foi recentemente submetida ao Supremo Tribunal Federal 

que, no julgamento dos Mandados de Injunção 670, 708 e 712, reconheceu o 

direito de greve do servidor público civil e determinou que, enquanto não for editada 

a lei específica de que trata o referido dispositivo constitucional, aplica-se aos 

funcionários públicos a Lei nº 7.783/89, que dispõe sobre o direito de greve no setor 

privado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                               

 

 

3 CONCEITOS 

 

 Como passo inicial na abordagem de qualquer matéria é de fundamental 

importância conceituar com clareza os seus elementos caracterizadores. Com essa 

providência, pode-se visualizar adequadamente o escopo do tema tratado, 

delimitando o seu alcance e evitando entendimentos equivocados sobre a sua 

abrangência. Assim, cabe aqui discutir, preliminarmente, o conceito dos termos 

“greve” e “servidor público”.  

 

3.1 Greve 

 

 Pode-se definir greve como a suspensão coletiva, temporária e pacífica, 

total ou parcial, dos trabalhadores de um determinado estabelecimento ou de uma 

determinada atividade profissional, visando a obtenção de melhorias nas condições 

de trabalho ou a consecução de outros fins a este relacionados. 

 

 Neste conceito é possível identificar as principais características da 

greve que são comentadas em seguida.  

    

 A primeira dessas características é a suspensão do trabalho, que pode 

ser da totalidade da categoria ou apenas de uma parcela. Se não há paralisação,  

não há greve, razão pela qual não se pode considerar como greve outras 

manifestações que apenas retardam o desenvolvimento normal do trabalho, tais 

como a operação padrão, a operação tartaruga etc. 

 

 A segunda característica é a de movimento coletivo. A greve é sempre a 

expressão da vontade coletiva de uma categoria. A paralisação de um único 

indivíduo deve ser vista simplesmente como falta, nunca como greve. 

 

   A terceira característica é a de transitoriedade, isto é, a greve dura 

enquanto permanece o conflito. Havendo acordo ou sendo o movimento 

considerado abusivo, deve haver o retorno às atividades.    

 



 

                                                                                                                                               

 

 

 A quarta característica é a de movimento pacífico. Muito embora 

freqüentemente os ânimos acirrem-se, a greve deve ser ordeira, respeitando o 

patrimônio público e o privado, e a vontade dos que não aderirem. 

 

 Finalmente, a despeito de algumas greves serem deflagradas com intuito 

meramente político, regra geral ela visa, essencialmente, à obtenção de avanços 

nas condições de trabalho, notadamente, no campo salarial.   

 

3.2 Servidor público 

 

 Apesar de não definido expressamente na Constituição Federal, pode-se 

inferir, com base no seu capítulo VII, que versa sobre a Administração Pública, que 

servidor público é o ocupante de cargo, função ou emprego público na 

administração pública direta, indireta e fundacional, de qualquer dos poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 

 Tal conceito inclui tanto os servidores públicos estatutários como os 

servidores públicos trabalhistas, cujo regime é regido pela Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT). 

 

 Quando se trata de direito de greve, contudo, a questão fica limitada aos 

servidores civis, já que, nos termos do art. 142,  inciso IV da Constituição,  a greve 

e sindicalização são vedadas aos militares.    

 

 Evidentemente, também não estão incluídos nesse conceito, para efeito 

do direito de greve, os servidores empregados das sociedades de economia mista 

e empresas públicas que se sujeitam às regras aplicáveis ao setor privado. 

  

 

 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                               

 

 

4 ANÁLISE DA LEGALIDADE DA GREVE DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL 

ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DOS MI 670, 708 E 712 

 

4.1 A greve na Constituição Federal 

 

 O direito de greve dos empregados da iniciativa privada está consignado 

no artigo  9º da Constituição de 1988, nos seguintes termos: 

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. 

§ 1º - A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 

§ 2º - Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. 

 Os servidores públicos, por seu turno, tiveram seu direito de greve 

reconhecido pela primeira vez no artigo 37, inciso VII, da atual Constituição, que, 

na sua redação original, estabelecia: 

Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: 

[...] 

VII – o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos 
em lei complementar;  

             Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, 

deu nova redação ao dispositivo que passou a ser a seguinte: 

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:  

[...] 

VII – o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos 
em lei específica; 



 

                                                                                                                                               

 

 

 Como se observa, a Emenda Constitucional nº 19/98 mitigou a exigência 

contida na redação original, que era de regulamentação via lei complementar para 

regulamentação por intermédio de lei específica, ou seja, lei ordinária.  

 De qualquer forma, decorridos quase vinte anos, a lei de que trata o 

dispositivo constitucional ainda não foi editada. Independentemente disso, as 

greves no serviço público continuaram a ser realizadas, provocando enormes 

transtornos e prejuízos aos servidores, à Administração Pública e à sociedade 

como um todo.   

 No julgamento do Mandado de Injunção MI 20/DF, em 27 de maio de 

1994, ainda antes, portanto, da edição da Emenda Constitucional nº 19/98, o 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a lacuna normativa e determinou que o 

Congresso Nacional tomasse as providências necessárias à edição de lei que 

viesse a viabilizar o direito de greve do servidor público civil. A despeito dessa 

determinação, até o momento, nenhuma providência foi adotada  pelo Legislativo.  

 A falta dessa regulamentação suscitou grandes discussões, entre 

doutrinadores e juristas, acerca da legalidade de movimentos grevistas realizados 

por servidores públicos.  

 Essas discussões travaram-se, sobretudo, no tocante à questão do 

alcance e da aplicabilidade das normas constitucionais, tema que é abordado em 

seguida. 

 

4.2 Alcance e aplicabilidade das normas constitucionais 
 
 Proliferam, na doutrina, diversas teorias acerca do alcance e da 

aplicabilidade das normas constitucionais. 

 

 Não se pretende, aqui, discutir cada uma delas. Tal discussão estaria 

além do escopo deste trabalho e não traria contribuição apreciável ao tema em 

análise.  

 

 Assim, será enfocada apenas a classificação proposta por José Afonso 

da Silva, por ser a mais tradicional e conhecida e, também, por ser aquela em 



 

                                                                                                                                               

 

 

relação à qual se travaram os principais debates acerca do direito de greve dos 

servidores públicos civis. 

 

 Segundo a referida teoria, publicada pela primeira vez no trabalho 

Aplicabilidade das Normas Constitucionais, as normas constitucionais classificam-

se, de acordo com seu alcance e aplicabilidade, em três categorias: normas de 

eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. 

 Normas de eficácia plena são aquelas que “desde a entrada em vigor da 

Constituição, produzem, ou têm possibilidade de produzir, todos os efeitos 

essenciais, relativamente aos interesses, comportamentos e situações, que o 

legislador constituinte, direta e normativamente, quis regular”2. 

 Já as normas de eficácia contida são aquelas em “que o legislador 

constituinte regulou suficientemente os interesses relativos a determinada matéria, 

mas deixou margem à atuação restritiva por parte da competência discricionária do 

poder público, nos termos que a lei estabelecer ou nos termos de conceitos gerais 

nelas enunciados”3. Tais normas, portanto, têm aplicabilidade imediata, muito 

embora estejam sujeitas a restrições e limites definidos em legislação posterior. 

 Finalmente, as normas de eficácia limitada são aquelas que apresentam 

“aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, porque somente incidem totalmente 

sobre esses interesses, após uma normatividade ulterior que lhe desenvolva a 

aplicabilidade”4. Em outras palavras, dependem, para a sua eficácia plena, de 

regulamentação infraconstitucional posterior. 

  As normas de eficácia limitada subdividem-se em normas declaratórias 

de princípios organizativos, que se encontram na parte orgânica da Constituição, e 

em declaratórias de princípio programático, que compõem os elementos sócio-

ideológicos que caracterizam a Carta Magna 

 A partir da edição da Constituição Federal de 1988, formaram-se, na 

doutrina, duas correntes antagônicas de pensamento acerca da  aplicabilidade do 

                                                 
2
 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 89. 

3
 Idem,  p. 90.   

4
 Iidem,  p. 91.   



 

                                                                                                                                               

 

 

artigo 37, inciso VII, que versa sobre o direito de greve do servidor público. 

 

 De um lado, postaram-se aqueles que defendem tratar-se esse 

dispositivo de uma norma de eficácia contida. De acordo com essa corrente, o 

referido dispositivo tem aplicação imediata, embora a futura lei possa definir-lhe 

limites. Em outras palavras, o direito de greve poderia ser exercido pelo servidor 

público, desde a promulgação da Constituição, independentemente de 

regulamentação infraconstitucional. 

 

 A essa corrente filiaram-se autores como Celso Antônio Bandeira de 

Melo, para quem: 

 
a greve dos servidores públicos é exercitável desde logo, antes mesmo 
de editada a sobredita norma complementar que lhe estabelecerá os 
limites . Trata-se de norma de eficácia contida, segundo a terminologia 
adotada por José Afonso da Silva. Advirta-se, apenas, que a greve não 
poderá deixar sem atendimento as 'necessidades inadiáveis ' da 
comunidade, a serem identificadas segundo um critério de razoabilidade, 
pois a obrigação de supri-la está constitucionalmente prevista, até mesmo 
para os trabalhadores em geral, conforme § 1º do art. 9º.

5 
 

 A outra corrente de opinião foi constituída por doutrinadores que 

entendiam ser o artigo 37, inciso VII, da Constituição uma norma de eficácia 

limitada. De acordo com esses autores, o direito de greve dos servidores civis só 

poderia ser exercido após a edição de lei infraconstitucional (lei complementar, até 

a edição da Emenda Constitucional nº 19/98 e lei ordinária após a edição dessa 

emenda). Segundo essa linha de pensamento, não havendo essa intervenção 

legislativa, a greve do servidor público seria ilegal. 

 

 Bastante representativo dessa corrente de opinião é o pensamento de 

Celso Bastos: 

 

Embora não se desconheça o fato de que mesmo as normas 
demandantes de integração produzem certos efeitos, no caso não há 
possibilidade alguma, em nosso entender, de se invocar o preceito 
constitucional para legitimar greves exercidas no setor público, sobretudo 
na Administração centralizada. A absoluta ausência de normatividade 
complementar priva o preceito de eficácia. A prática da greve nesse setor 

                                                 
5
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Regime constitucional dos servidores da administração direta e indireta. 2. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. p. 101.   



 

                                                                                                                                               

 

 
torna-se necessariamente ilegal por falta de escoro jurídico.

6
  

 
 Na mesma linha, opina José Santos Carvalho Filho:  

 

O direito de greve constitui, por sua própria natureza, uma exceção dentro 
do funcionalismo público, e isso porque, para os serviços públicos, 
administrativos ou não, incide o princípio da continuidade. Desse modo, 
esse direito não poderá ter a mesma amplitude do idêntico direito 
outorgado aos empregados da iniciativa privada. Parece-nos, pois, que é 
a lei ordinária específica que vai fixar o real conteúdo do direito, e, se 
ainda não tem conteúdo, o direito sequer existe, não podendo ser 
exercido, como naturalmente se extrai dessa hipótese.

7 
 
 O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Mandado de Injunção MI 20-

DF/94, em 1994, antes, portanto, da edição da Emenda Constitucional nº 19/98, 

também manifestou-se favoravelmente à tese da eficácia limitada da norma que 

prevê o direito de greve ao servidor público: 

 

O preceito constitucional que reconheceu o direito de greve ao servidor 
público civil constitui norma de eficácia meramente limitada, desprovida 
em conseqüência de auto-aplicabilidade, razão pela qual, para atuar 
plenamente, depende da edição da lei complementar exigida pelo próprio 
texto da Constituição. A mera outorga constitucional do direito de greve 
ao servidor público civil não basta - ante a ausência de auto aplicabilidade 
da norma constante do art. 37, VII, da Constituição - para justificar o seu 
imediato exercício. O exercício do direito público subjetivo de greve 
outorgado aos servidores civis só se revelará possível depois da edição 
da lei complementar reclamada pela carta política.

8 
 

4.3 Crítica à negação do direito de greve do servidor público civil 

 

 A negação do direito de greve ao servidor público civil, com base no 

argumento de que o artigo 37, inciso VII, da Constituição trata-se de uma norma de 

eficácia limitada, muito embora conte com o apoio majoritário da doutrina e do 

próprio Supremo Tribunal Federal, manifestada no mencionado MI 20/DF, não 

parece ser a interpretação mais adequada no caso.  

 

 Dizer que uma norma constitucional, sobretudo uma norma constitucional 

que dispõe sobre um direito fundamental, é totalmente destituída de eficácia, 

transferindo para o legislador ordinário a tarefa de dotá-la de poder jurídico é um 

                                                 
6
 Apud MARTINS, Sérgio Pinto. Greve do Servidor Público. São Paulo: Atlas, 2001. p. 39.   

7
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 13. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005. p. 

571.    
8
 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Mandado de Injunção 20/DF. Disponível em:  

<http://www.stf.gov.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp>. Acesso em: 5 de outubro de 2007.   



 

                                                                                                                                               

 

 

posicionamento que não está em consonância com as teorias mais modernas da 

Hermenêutica Constitucional e dos direitos fundamentais da pessoa humana, 

conforme se verá em seguida.   

 

4.3.1 A eficácia das normas constitucionais  

 

 Ao longo do tempo, as normas constitucionais foram ganhando, 

universalmente, força e importância nos ordenamentos jurídicos. 

 

 Como diz Glauco Barreira Magalhães Filho,   

 

Durante muito tempo, a ciência do Direito ocupou-se, sobretudo, do Direito 
Civil, dando pouca atenção ao Direito Constitucional. Hoje, porém, a 
Constituição tornou-se o centro das atenções dos juristas, porquanto foram 
reconhecidos a normatividade e a aplicabilidade imediata de seus 
preceitos, assim como a sua crescente importância na integração de uma 
sociedade cada vez mais pluralista.

9 
 
 Dentre os princípios de interpretação consagrados na Hermenêutica 

Constitucional contemporânea destacam-se o Princípio da Máxima Efetividade e o 

Princípio da Força Normativa da Constituição. 

 

 De acordo com o Princípio da Máxima Efetividade, se houver duas 

interpretações possíveis para um mesmo dispositivo constitucional, deve-se dar 

preferência àquela que lhe confira maior efetividade. 

 

 Sendo assim, existindo dúvida entre considerar o artigo 37, inciso VII da 

Constituição Federal como de eficácia limitada ou de eficácia contida, deve-se dar 

preferência à segunda interpretação, que, indubitavelmente, lhe confere maior 

efetividade.  

 

 Já o Princípio da Força Normativa da Constituição ressalta o valor 

jurídico, o poder vinculante e  a efetividade das normas constitucionais. 

 

                                                 
9
 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica e unidade axiológica da Constituição. 2. ed. Belo Horizonte: 

Mandamentos, 2002. p. 11.   



 

                                                                                                                                               

 

 

  Tal princípio toma como premissa o fato de que a Constituição é uma lei 

e, como tal, deve ser aplicada de forma efetiva, não existindo, entre seus 

comandos nenhum que seja destituído de força normativa.  

 

  Está inteiramente superada aquela doutrina tradicional que tendia a 

considerar os dispositivos constitucionais apenas como diretrizes, princípios, 

declarações políticas, conselhos, exortações ou normas programáticas sem 

qualquer valor jurídico.  

 

 Nessa linha de pensamento, vale registrar a lição de Luis Roberto 

Barroso, para quem: 

Passou a ser premissa do estudo da Constituição o reconhecimento da 

sua força normativa, do caráter vinculativo e obrigatório de suas 

disposições, superada a fase em que era tratada como um conjunto de 

aspirações políticas e uma convocação à atuação dos Poderes Públicos.  

[...] o Direito existe para realizar-se. O Direito Constitucional não foge a 

este desígnio. Como adverte Biscaretti di Ruffia, sendo a Constituição a 

própria ordenação suprema do Estado, não pode existir uma norma 

ulterior, de grau superior, que a proteja. Por conseguinte ela deve 

encontrar em si mesma a própria tutela e garantia.
10 

 Dentro dessa perspectiva, não se pode negar força vinculante a 

nenhuma norma da Constituição, nem mesmo àquelas ditas programáticas. Como 

diz Canotilho: “Às ‘normas programáticas’ é reconhecido hoje um valor jurídico 

constitucionalmente idêntico ao dos restantes preceitos da constituição”.11 

 Dessa forma, não se pode considerar como adequada, à luz da  doutrina 

constitucionalista contemporânea, uma interpretação que sonega a um dispositivo 

constitucional toda e qualquer força normativa. 

  Não é admissível que um direito constitucional – como é o caso do 

direito de greve do servidor público – permaneça no limbo, sem existência efetiva, à 

espera de que o Poder Legislativo decida sair da inércia em que permanece por 

                                                 
10

 Apud PEDRA, Anderson Sant’ana. Interpretação e Aplicabilidade da Constituição. Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 

99, 10 out. 2003. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4266>. Acesso em: 09 de outubro de 2007.  
11

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 4. ed. Coimbra: Almedina, 1998.  p. 

1140.   



 

                                                                                                                                               

 

 

quase duas décadas e venha cumprir o dever que a Constituição lhe impõe. Adotar 

tal posicionamento seria transformar a Lei Maior do País em letra morta. 

 Não há mais lugar no constitucionalismo moderno para se querer 

condicionar a eficácia da Constituição a uma norma hierarquicamente inferior, que 

nunca é editada.  

 Se um preceito constitucional não pode ter sua eficácia negada ou 

mitigada por norma infraconstitucional que o contrarie, também não pode ter sua 

força normativa obstaculizada em conseqüência da omissão legislativa. 

 Felizmente, existem juízes no Brasil, que, demonstrando uma visão do 

problema mais consentânea com a doutrina constitucionalista moderna,  

reconheceram o direito de greve aos servidores públicos, mesmo inexistindo a lei 

específica mencionada na Constituição. 

 Nesse sentido é exemplar a sentença proferida por Hamilton de Sá 

Dantas, Juiz Federal Titular da 21ª Vara, ao deferir liminar em Mandado de 

Segurança impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal 

do Estado do Ceará – SINSEF/CE que impediu o Incra de promover o desconto 

dos dias parados de trabalhadores em greve: 

O cerne da questão submetida a este Juízo refere-se à interpretação e ao 
alcance da disposição constante do art. 37, inciso VII, da Constituição 
Federal de 1988 – com a redação conferida pela Emenda Constitucional 
n.º 19/98 –, que estatui: 
 
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: 
 
[...] 
 
VII – o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos 
em lei específica. 
 
No entanto, como é de conhecimento geral, o legislador ordinário, até o 
presente momento, absteve-se de pôr em prática o supracitado 
mandamento constitucional, editando a lei regulamentadora do exercício 
desse direito tão relevante, inclusive como meio legitimador da 
democracia participativa. 
  
Pode-se afirmar, assim, que, não obstante a existência de ampla garantia, 
consubstanciada no dispositivo constitucional sob comento, o exercício do 
direito de greve pelos servidores públicos encontra-se obstaculizado, tão-



 

                                                                                                                                               

 

 
somente, pela ausência de iniciativa do legislador em disciplinar o 
instituto. 
 
[...] 
 
Tenho, assim, que o seu exercício, assegurado constitucionalmente, 
ainda que dependa de disciplinamento por intermédio de legislação 
infraconstitucional, não pode ser obstaculizado em virtude da inércia dos 
poderes competentes para deflagrar o processo legislativo. 
 
Vivemos em um Estado Democrático de Direito destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, o bem-estar, a igualdade e a 
justiça como valores supremos, que prima, como fundamento de sua 
existência, pela cidadania, dignidade da pessoa humana e pelos valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa, e que tem, ainda, como objetivos 
fundamentais, a garantia do desenvolvimento nacional e a erradicação da 
pobreza. Mas como pode implementar tais políticas e cumprir os 
mencionados princípios constitucionais um Estado de Direito que, 
reconhecendo a existência de um direito assegurado pela Carta de 1988, 
erige óbices à participação de servidores públicos em movimentos 
reivindicatórios de melhores salários e condições de trabalho ante a 
omissão do próprio legislador em editar lei específica?

12 
 

 Essa sentença não é um caso único. Os Tribunais Regionais Federais e 

o Superior Tribunal de Justiça, alinhados com a doutrina constitucionalista mais 

moderna, reconheceram, em diversas ocasiões, a eficácia dos preceitos 

constitucionais, concedendo o direito de greve aos servidores públicos. 

 

4.3.2 A greve como direito humano fundamental 

 

 A doutrina moderna classifica os direitos fundamentais em três 

categorias, em função da ordem em que passaram a ser reconhecidos nas 

Constituições. Assim, temos os direitos fundamentais de primeira, segunda e 

terceira gerações.  

 

 Os direitos fundamentais de primeira geração, também chamados de 

direitos civis e políticos, cuja origem encontra-se na Magna Carta, correspondem a 

direitos de defesa do indivíduo frente ao Estado, delimitando uma área de domínio 

individual sobre a qual o Estado não pode imiscuir-se. São, por isso, denominados 

de direitos negativos, pois pressupõem uma atitude de abstenção por parte do 

Estado. 
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 Nessa categoria incluem-se os direitos à vida, à intimidade, à 

inviolabilidade do domicílio, à propriedade etc. 

 

 Os direitos humanos de segunda geração passaram a ser reconhecidos 

a partir do início do século XX. O extraordinário desenvolvimento industrial que se 

operou no período, com as suas conseqüências sociais, econômicas e culturais, 

aliado ao ideário da doutrina socialista, ao desenvolvimento do sindicalismo e à 

organização política da classe operária criaram espaço para uma maior 

conscientização sobre as necessidades do ser humano. Dessa forma, os direitos 

humanos deixaram de ser vistos apenas como direitos individuais e passaram a 

compreender, também, os direitos coletivos de natureza social. 

 

 Os direitos humanos de segunda geração representam a transição de 

uma atitude de mera abstenção, por parte do Estado, para uma posição ativa, 

concretizadora do acesso aos bens sociais.  Por essa razão, são considerados 

direitos positivos. 

 

 Os direitos fundamentais de segunda geração compreendem os direitos 

sociais, econômicos e culturais, e incluem prestações tais como assistência social, 

saúde, educação, trabalho, liberdade de sindicalização, direito de greve e demais 

direitos dos trabalhadores.  

 

 Os direitos fundamentais de terceira geração, também denominados 

direitos de solidariedade e fraternidade, derivam de novas necessidades do ser 

humano, que ganharam relevo como conseqüência do impacto tecnológico 

subseqüente à Segunda Guerra Mundial. Incluem, por exemplo, o direito à paz, à 

preservação do meio ambiente, ao progresso dos povos etc. 

 

 A doutrina, portanto, de há muito, reconhece a greve como um direito 

fundamental de segunda geração. 

 

 Na Constituição Federal de 1988, os direitos fundamentais estão 

relacionados no Título II Dos Direitos e Garantias Fundamentais que é constituído  



 

                                                                                                                                               

 

 

de cinco capítulos: I Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, II Dos Direitos 

Sociais, III Da Nacionalidade, IV Dos Direitos Políticos e V Dos Partidos Políticos. 

 

 O direito de greve insere-se no Capítulo II Dos Direitos Sociais, mais 

especificamente no seu artigo 9º, que dispõe: 

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. 

 Esse dispositivo refere-se ao direito de greve do empregado do setor 

privado, haja vista que a greve do servidor público, conforme já mencionado, está 

prevista no artigo 37, inciso VII, da Constituição, no capítulo que versa sobre a 

Administração Pública. 

 

 Pelo fato de o dispositivo que trata do direito de greve do servidor público 

localizar-se fora do Título II Dos Direitos e Garantias Fundamentais, alguns 

doutrinadores querem negar-lhe o status de direito fundamental.  

 

 Outros autores chegam ao extremo de considerar que nem mesmo o 

direito de greve dos empregados do setor privado deve ser considerado como um 

direito fundamental. Observe-se, nesse sentido, o entendimento de Sérgio Pinto 

Martins:  

  
 O parágrafo 1º do art. 5º  da Constituição não pode ser utilizado como 
argumento para a aplicabilidade do inciso VII do art. 37 da Lei Maior, pois 
a greve não é um direito fundamental. Os direitos fundamentais estão 
previstos no art. 5º da Constituição. Nem a greve na área privada (art. 9º), 
muito menos a greve dos servidores públicos (art. 37, VII) está inserida na 
parte da Constituição que regula os direitos e garantias fundamentais. 
Logo tal argumento não pode ser levado em consideração.

13 
  

 Esse argumento, evidentemente, tem pouca sustentação, baseando-se 

no entendimento equivocado de que somente os direitos de primeira geração são 

direitos fundamentais. Tal asserção denota desconhecimento, não somente da 

moderna doutrina dos direitos humanos, que classifica os direitos sociais (entre 

eles o direito de greve) como direito fundamental, como da própria estrutura da 
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Constituição Federal, que inclui o artigo 9º, da mesma forma que o artigo 5º, no 

Título II, que trata dos direitos e garantias fundamentais. 

   

 Não resta dúvida, portanto, de que o direito de greve é um direito 

fundamental e, se é um direito fundamental para o empregado do setor público, 

também deve ser assim considerado para o servidor público. 

 

 Como diz Wesley Adileu Gomes da Silva:  

 

[...] como o direito de greve é um só, e a diferenciação se encontra na 
particularidade do exercício de cada qual, tem-se em conta que a 
natureza jurídica é única, independente da localização dos dispositivos 
constitucionais que o regulam. Assim, também a greve dos servidores 
públicos se enquadra como direito social fundamental à paralisação da 
atividade com vistas à aquisição, efetivação ou ampliação de um ou mais 
direitos trabalhistas, sendo essa sua natureza jurídica.

14 
 

 Não se pode querer descaracterizar o direito de greve do servidor público 

como direito fundamental pelo simples fato de estar sendo tratado fora do Título II 

da Constituição que dispõe sobre os direitos fundamentais. 

 

 Esse tratamento em separado certamente ocorreu por razões de 

sistematização, com o objetivo de agrupar todas as disposições referentes à 

Administração Pública em mesmo capítulo. 

 A própria Constituição Federal, no seu artigo 5º § 2º, afirma que o rol de 

direitos ali relacionados não é exaustivo, ou, em termos literais, que “os direitos e 

garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime 

e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 

República Federativa do Brasil seja parte”. 

 Daí decorre que o direito de greve do servidor público é um direito 

fundamental e, como tal, ele tem aplicabilidade imediata, conforme o § 1º do artigo 

5º da Constituição que dispõe:  
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§ 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação imediata. 

 Se o direito de greve do servidor público tem aplicabilidade imediata, a 

teoria que classifica o artigo 37 inciso VII da Constituição Federal como de eficácia 

limitada revela um paradoxo: como uma norma pode ter, a um só tempo, 

aplicabilidade imediata e mediata? 

 

 Esse paradoxo conduz a uma única conclusão possível: não se pode 

considerar o dispositivo que regula o direito de greve do servidor público como de 

eficácia limitada e, portanto, dependente de lei infraconstitucional para lhe dar 

efetividade. 

 

 Ante o exposto, pode-se concluir que, sob a ótica da moderna 

Hermenêutica Constitucional e dentro de uma perspectiva de valorização dos 

direitos humanos fundamentais, deve-se considerar que o direito de greve do 

servidor público civil existe desde a publicação da Constituição de 1988, 

independentemente de regulamentação infraconstitucional, devendo-se observar 

apenas os limites determinados por  outros direitos constitucionais. 

 

4.4 O corte ou suspensão do pagamento de salário em razão da greve 

 

 A partir da edição da Constituição Federal de 1988 e até a recente 

decisão do Supremo Tribunal Federal nos MI 670, 708 e 712, a discussão sobre a 

legalidade da greve dos servidores públicos sempre foi, invariavelmente, seguida 

do debate acerca da legitimidade do corte ou suspensão do pagamento do salário 

relativo aos dias de paralisação. 

 

 Ora, na ausência de uma regulamentação específica, não há que se falar 

em corte de salários, haja vista que pelo Princípio da Legalidade, a Administração 

Pública só pode fazer o que a lei determina, nem mais nem menos,  e, se não há lei 

disciplinando o assunto, o Estado não pode atuar coativamente sobre servidores 

grevistas. 

 

 Algumas pessoas defendem, no caso, a aplicação do Decreto nº 1.480, 



 

                                                                                                                                               

 

 

de 3 de maio de 1995, que regulamenta as faltas do servidor público federal 

decorrentes da sua participação nos movimentos de paralisação. 

  

 O referido decreto determina que as faltas decorrentes de paralisações, 

em nenhuma hipótese, poderão ser objeto de abono, compensação ou cômputo 

para fins de contagem de tempo de serviço ou de qualquer vantagem que o tenha 

por base. 

 Determina, ainda, a imediata exoneração ou dispensa dos ocupantes de 

cargos em comissão ou de funções gratificadas que participem de movimentos 

paredistas. 

 Tal decreto, porém, de há muito, é visto, pela doutrina majoritária, como 

flagrantemente inconstitucional. Em primeiro lugar, porque invade matéria 

reservada à lei: o direito de greve deve ser regulamentado por lei específica e essa 

lei ainda não existe. Em segundo lugar, por seu caráter francamente intimidatório, 

tendente a restringir um direito fundamental expressamente previsto no texto da 

Constituição. 

 

 Dessa forma, até a decisão dos MI 670, 708 e 712, não havia amparo 

legal para que se efetuassem  os descontos dos dias de paralisação. 

 

 Isso, contudo, não significa dizer que o servidor grevista fosse 

absolutamente incólume a qualquer punição e que os excessos eventualmente 

praticados não fossem objeto de sanção civil, administrativa, trabalhista ou penal, 

conforme o caso.  

 

 Independentemente de qualquer regulamentação, a  greve violenta, que 

agride pessoas ou viola o patrimônio público ou privado e que não garante o 

mínimo de continuidade ao serviço público essencial, sujeita seus participantes às 

penalidades administrativas ou penais cabíveis, sem prejuízo da responsabilização 

civil pelos danos que eventualmente provocarem. 

 
 
 



 

                                                                                                                                               

 

 

5  LIMITES AO DIREITO DE GREVE 
 
5.1 Limites impostos por outros direitos fundamentais 
 
 O direito de greve do servidor público existe desde a publicação da 

Constituição Federal de 1988. Isso, contudo, não significa dizer que, antes da 

recente decisão do Supremo nos MI 670, 708 e 712, ele fosse ilimitado. Como se 

diz popularmente: o direito de uma pessoa termina quando começa o direito da 

outra. 

 
 Com efeito, o direito de greve não é absoluto, como, aliás, não é absoluto 

nenhum direito fundamental. Todo direito fundamental é, de certa forma, contido 

por outros direitos fundamentais e, havendo conflito no caso concreto, deve o juiz 

adotar uma solução de compromisso, restringindo uns em face de outros, mas 

preservando todos eles.  

 
 Como diz com bastante propriedade Alexandre de Morais,  
 

Os direitos humanos fundamentais, dentre eles os direitos e garantias 
individuais e coletivos consagrados no art. 5º da Constituição Federal, 
não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da 
prática de atividades ilícitas, nem tampouco como argumento para 
afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos 
criminosos, sob pena de total consagração ao desrespeito a um 
verdadeiro Estado de Direito. Os direitos e garantias fundamentais 
consagrados pela Constituição Federal, portanto, não são ilimitados, uma 
vez que encontram seus limites nos demais direitos igualmente 
consagrados pela Carta Magna (Princípio da Relatividade ou convivência 
das liberdades públicas). 
 
Desta forma, quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou 
garantias fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da 
concordância prática ou da harmonização de forma a coordenar e 
combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns 
em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito 
do alcance de cada qual (contradição de princípios), sempre em busca 
do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional 
com sua finalidade precípua.

15 
 
 Pode-se dizer, portanto, que, a partir da Constituição Federal de 1988, o 

direito de greve do servidor público, pode ser exercido, mas sempre respeitando 

outros direitos. Na ausência de regulamentação infraconstitucional, a exorbitância 

no uso do direito de greve configura ato abusivo, sujeitando seus responsáveis a 

responder pelos excessos eventualmente cometidos. 
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 Outros direitos fundamentais como, por exemplo, o direito à vida, à 

liberdade, à segurança, à propriedade, à liberdade de pensamento e à livre 

locomoção servem de freio ao exercício abusivo do direito de greve. 

 
 Assim, as greves devem ser conduzidas de forma pacífica, com respeito 

ao patrimônio público e privado, bem como às opiniões contrárias, evitando-se a 

utilização de meios agressivos, tais como a ocupação de estabelecimentos, atos de 

sabotagem ou vandalismo, agressão física e piquetes violentos. 

 
5.2 Limites impostos pelos princípios da Administração Pública 
 
 Alguns princípios da Administração Pública também devem ser 

considerados como limitantes ao direito de greve do servidor público. Dentre eles,  

podem ser destacados o Princípio da Supremacia do Interesse Público, o Princípio 

da Continuidade e o Princípio da Legalidade Orçamentária. 

 

 O princípio da Supremacia do Interesse Público reza que havendo 

conflito entre o interesse público e o interesse privado deve prevalecer o primeiro.  

 

 Discorrendo sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho afirma que 

 
As atividades administrativas são desenvolvidas pelo Estado para 
benefício da coletividade. Mesmo quando age em vista de algum interesse 
estatal imediato, o fim último de sua atuação deve ser voltado para o 
interesse público. [...].  Logicamente, as relações sociais vão ensejar, em 
determinados momentos, um conflito entre o interesse público e o privado, 
mas, ocorrendo esse conflito, há de prevalecer o interesse público. 
 
Trata-se, de fato, do primado do interesse público. O indivíduo tem que ser 
visto como integrante da sociedade, não podendo os seus direitos, em 
regra ser equiparados aos direitos sociais. Vemos a aplicação do princípio 
da supremacia do interesse público, por exemplo, na desapropriação, em 
que o interesse público suplanta o do proprietário; ou no poder de polícia 
do Estado, por força do qual se estabelecem algumas restrições às 
atividades individuais.

16
 

 
 Já o Princípio da Continuidade estabelece que os serviços públicos, em 

regra, não devem sofrer interrupção.  
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 Muitos dos serviços prestados pela Administração Pública são de 

extrema importância para a população e a sua eventual descontinuidade causa  

enormes transtornos aos seus usuários.  

 

 Por fim, cabe comentar, como limitante ao direito de greve do servidor 

público, o Princípio da Legalidade Orçamentária. 

 

 Esse princípio tem como premissa o fato de que as despesas com a 

Administração Pública são estabelecidas por lei e, assim, não está sujeito à 

discricionariedade do administrador público o atendimento a reivindicações salariais 

de servidores grevistas. 

 

 Os três princípios da Administração Pública mencionados anteriormente 

são freqüentemente utilizados como argumento em defesa da tese de que ao 

servidor público deveria ser negado o direito de greve. 

 

 Com relação a esse argumento, deve-se dizer que, efetivamente, os 

princípios da Administração Pública devem ser  respeitados. Entretanto, da mesma 

forma que os direitos humanos fundamentais não são absolutos, os princípios da 

Administração Pública, quando em choque com os direitos humanos fundamentais, 

devem ser relativizados. 

 

 Não se deve utilizar o Princípio da Supremacia do Interesse Público para 

justificar atitudes que ferem a dignidade da pessoa humana. Por exemplo: pode-se 

alegar o Princípio da Supremacia do Interesse Público para justificar a repressão a 

uma greve de médicos que percebem R$ 78,00 (setenta e oito reais) por uma 

cirurgia cardíaca, como aconteceu recentemente na Paraíba ?  

 

 O Princípio da Continuidade é muito importante, mas também não se 

pode considerá-lo absoluto. Como é sabido, existem diversas situações em que tal 

princípio pode ser relativizado como bem comenta José dos Santos Carvalho Filho:  

 
É evidente que a continuidade dos serviços públicos não pode ter caráter 
absoluto, embora deva constituir a regra geral. Existem certas situações 
específicas que excepcionam o princípio, permitindo a paralisação 



 

                                                                                                                                               

 

 
temporária da atividade, como é o caso da necessidade de proceder a 
reparos técnicos ou de realizar obras para a expansão e melhoria dos 
serviços. Por outro lado, alguns serviços são remunerados por tarifa, 
pagamento que se caracteriza como preço público, de caráter tipicamente 
negocial. Tais serviços, freqüentemente prestados por concessionários e 
permissionários, admitem suspensão no caso de inadimplemento da tarifa 
pelo usuário, devendo ser restabelecidos tão logo seja quitado o débito. É 
o caso, para exemplificar, dos serviços de energia elétrica e uso de linha 
telefônica.

17 
 

 Se o Princípio da Continuidade pode ser relativizado em situações 

prosaicas como, por exemplo, para a realização de manutenção de equipamentos 

ou inadimplência no pagamento de tarifas, por que não poderia sê-lo para fazer 

valer um direito humano fundamental, em situações que comprometem a dignidade 

da pessoa humana?  

 

 O Princípio da Legalidade Orçamentária, da mesma forma, não é 

inabalável, já que o orçamento, apesar de sua relativa rigidez, não é absolutamente 

inflexível. 

 

 Dessa forma, pode-se concluir que os princípios da Administração 

Pública são de extrema importância, mas não absolutos e, portanto, não podem 

suprimir outros princípios que regem os direitos humanos fundamentais, como por 

exemplo, o direito de greve. Nas situações de choque, conforme ensinam as regras 

de hermenêutica, deve ser buscada uma situação de equilíbrio e de ponderação 

axiológica em cada caso concreto. 

 

 Por outro lado, é de se esperar que os servidores públicos sejam 

extremamente criteriosos ao decidir encetar um movimento paredista. Em certas 

ocasiões, a greve é deflagrada por razões meramente políticas, o que é inaceitável. 

A greve é um ato extremo que causa inúmeros transtornos à sociedade e só deve 

ser utilizada em último caso, quando frustradas todas as tentativas de se resolver o 

conflito de forma negociada. 

 

 Ademais, os serviços considerados essenciais não podem ser 

paralisados totalmente, devendo ser mantido em atividade um determinado 

quantitativo de servidores, em observância ao princípio da continuidade. 
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6 A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/98 E A RECEPÇÃO DA LEI Nº 7.783/89 
 
 Outro tema que sempre suscitou bastante discussão em relação ao 

direito de greve do servidor público civil diz respeito à possibilidade de aplicação, 

por analogia, da Lei nº 7.783/89, a chamada Lei de Greve, que dispõe sobre a 

greve de empregados no setor privado. 

 

 Até a edição da Emenda Constitucional nº 19/98, a posição praticamente 

unânime na doutrina era a de que não se poderia cogitar dessa possibilidade, haja 

vista que a redação original do artigo 37, inciso VII, da Constituição previa que o 

direito de greve do servidor público seria regulado por lei complementar. 

 

 Ora, a Lei nº 7.783/89 não é uma lei complementar. Não foi aprovada por 

quórum qualificado como exige o artigo 69 da Constituição para os normativos 

dessa espécie. Ademais, a própria Lei nº 7.783/89 estabelece, no seu artigo 16, 

que "para os fins previstos no art. 37, VII da Constituição, lei complementar definirá 

os termos e os limites em que o direito de greve poderá ser exercido”. 

 

 Dessa forma, a possibilidade de aplicação da referida lei, por analogia, 

aos servidores públicos era hipótese prontamente descartada. 

 

 Com a edição da Emenda Constitucional nº 19/98, a questão mudou de 

aspecto. 

 

 Com efeito, conforme já comentado anteriormente, a referida emenda 

substituiu a exigência de lei complementar pela de lei específica. 

 

 A partir de então, parte da doutrina passou a entender que, com a 

Emenda Constitucional nº 19/98, ficou automaticamente revogado o artigo 16 da 

Lei nº 7.783/89,  e, com a substituição da exigência de lei complementar por lei 

ordinária, foi removido o único obstáculo existente para a aplicação, por analogia, 

da Lei de Greve ao servidor público.  

  

 



 

                                                                                                                                               

 

 

 Representativo dessa corrente de opinião é o pensamento de Ivani 

Contini Bramante: 

Visitando o ordenamento, verifica-se que já existe no mundo jurídico uma 
lei ordinária federal que regula, especificamente, o direito de greve, as 
atividades essenciais e o atendimento às necessidades inadiáveis da 
comunidade: a lei 7.783, de 28 de junho de 1989. 

Cumpre verificar que o art. 16, da lei 7.783/89, está revogado em razão 
da eficácia revogativa ou eficácia negativa, que também é desobstrutiva, 
pois a norma constitucional traçou novo esquema dependente para a sua 
atuação, ou seja, a exigência de uma lei ordinária normativa, diferente do 
sistema anterior o qual remetia à lei complementar, implicando dizer que, 
enquanto não for editada lei específica que regule a greve no setor 
público, o direito de exercê-la é livre e soberano esbarrando-se apenas 
nos excessos não permitido por lei correlata. 

Desse comento pode-se afirmar que a Lei 7.783/89 foi recepcionada em 
parte podendo ser aplicada, no que couber, aos servidores públicos 
porque está em perfeita compatibilidade vertical-formal-material com o 
texto Constitucional. Operou-se o chamado fenômeno da eficácia 
construtiva da norma constitucional visto que a Lei 7.783/89, que trata do 
direito de greve na iniciativa privada, recebeu da Carta Política um novo 
elemento revigorador que a valoriza para a ordem jurídica nascente. 

Dispensável o apelo de futura interferência do legislador para a 
elaboração urgente ou o aperfeiçoamento da aplicabilidade da norma 
constitucional que consagra o direito de greve pelo servidor público. Não 
havendo lei ordinária reguladora, especifica, da greve dos servidores 
públicos civis opera-se o instituto da analogia para os limites do direito de 
greve e, até mesmo sua proibição em certos casos, para algumas 
categorias específicas de funcionários públicos, justificados não em razão 
do status do servidor, mas em decorrência da natureza dos serviços 
prestados que são públicas, essenciais, inadiáveis, imantados pelo 
princípio da predominância do interesse geral. 

É sabido que os serviços essenciais à comunidade, tanto podem ser 
prestados pelos trabalhadores do setor privado quanto do setor público, 
cuja abstenção não pode causar aos outros interesses tutelados 
constitucionalmente, como aqueles possuidores de caráter de segurança, 
saúde, vida, integridade física e liberdades dos indivíduos, prejuízos. Não 
se justifica, assim, o tratamento diferenciado ou separado. Onde há a 
mesma razão igual deve ser a regulamentação e solução.

18
 

 
 A despeito de ser bastante sedutora a idéia de se aplicar aos servidores 

públicos a mesma lei que rege as paralisações do setor público, essa idéia 

representaria, na realidade,  uma utilização indevida do recurso da analogia. 
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 Ao se referir a "lei específica", a Emenda Constitucional nº 19/98 estava 

querendo significar uma lei própria, uma lei particular, uma lei que levasse em 

consideração as especificidades do servidor público, uma lei, enfim, que tivesse 

sido editada com o único intuito de regular a greve no serviço publico. 

 

 A Lei nº 7.783/89 não pode ser essa lei, já que, tendo sido editada com a 

finalidade precípua de regular as greves do setor privado, não leva em conta as 

particularidades da Administração Pública. 

 

 Não é admissível que o simples fato de a Emenda Constitucional nº 

19/98, ao modificar o status jurídico da norma regulamentadora do direito de greve 

– de lei complementar para lei ordinária – torne aplicável uma lei que, 

anteriormente, não era. 

 

 A greve do servidor público tem especificidades que a diferenciam 

significativamente da greve no setor privado, tornando inapropriada, no caso, a 

utilização do recurso da analogia que deve ser adotada apenas nos casos de 

semelhança relevante. 

 

 Em relação a esse aspecto, é bastante elucidativa a reflexão do Ministro 

Ricardo Lewandowski, no seu voto ao MI 708/DF: 

 

Com efeito, a analogia foi definida por Norberto Bobbio como o 
“procedimento pelo qual se atribui a um caso não-regulamentado a 
mesma disciplina que a um caso regulamentado semelhante”. O referido 
autor assentou, contudo, que esse método, para que seja validamente 
empregado, pressupõe que haja, entre as duas hipóteses, uma 
semelhança relevante. 
  
Concessa venia, não vislumbrei, na oportunidade, semelhança relevante 
entre a greve na esfera pública e a greve no âmbito privado que 
autorizasse o recurso à analogia. Embora ambas as situações refiram-se 
ao fenômeno social “greve”, consistente na paralisação das atividades de 
determinado setor laboral, em face de reivindicações não atendidas, as 
distinções que as separam são maiores do que os pontos comuns que as 
aproximam, a começar do regime jurídico diferenciado ao qual estão 
submetidos os seus protagonistas.  
 

[...] 
 

 

Por fim, verifico que a aplicação pura e simples da Lei 7.783/89 à 
hipótese, ainda que com algumas alterações tópicas, não se revela de 



 

                                                                                                                                               

 

 
todo adequada. É que alguns de seus dispositivos mostram-se totalmente 
inadequados para regular a greve no serviço público. É o caso, por 
exemplo, do art. 8º, que estabelece a competência da Justiça do Trabalho 
para dirimir eventuais conflitos surgidos ao longo do movimento paredista.  
 
Outros me parecem claramente insuficientes para a regulamentação 
desejada, como o art. 10, que arrola, em numerus clausus, os serviços ou 
atividades essenciais, omitindo outros da maior relevância, cuja 
paralização causaria sérios prejuízos à vida da coletividade, bastando 
lembrar a recente greve dos controladores de vôo, que tantos transtornos 
causou ao País.  
 
Por outro lado, impressiona a contundente ressalva, estabelecida, no art. 
16 do próprio diploma normativo, pelos representantes da soberania 
popular no campo legislativo, de que suas regras não se aplicariam à 
greve dos servidores públicos, cuja disciplina seria objeto de lei 
específica.

19
  

 
 

 Além desses pontos, deve-se mencionar que a Lei nº 7.783/89 pressupõe 

a negociação coletiva, instituto não aplicável aos servidores públicos, em razão do 

princípio da legalidade a que está sujeita a Administração Pública.  

 
 Por todas essas razões, não se pode considerar adequada a aplicação 

da Lei n º 7.783/89 aos casos de greve no setor público. 
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7  A DECISÃO DO STF SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS CIVIS 

 

7.1 O julgamento dos Mandados de Injunção 670, 708 e 712 

 

 Em 25 de outubro de 2007, o Plenário do Supremo Tribunal  Federal 

decidiu, por unanimidade, declarar a omissão legislativa do Congresso Nacional 

quanto ao dever constitucional de editar lei, regulamentando o direito de greve do 

servidor público civil e, por maioria, aplicar ao setor público, no que for cabível, a 

Lei nº 7.783/89, que versa sobre a greve no setor privado.  

 

 Tal decisão foi tomada no julgamento dos Mandados de Injunção 670, 

708 e 712, impetrados, respectivamente, pelo Sindicato dos Servidores Policiais 

Civis do Espírito Santo (Sindipol), pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação 

do Município de João Pessoa (Sintem) e pelo Sindicato dos Trabalhadores do 

Poder Judiciário do Estado do Pará (Sinjep). 

 

 Da decisão divergiram parcialmente os ministros Ricardo Lewandowski, 

Joaquim Barbosa e Marco Aurélio que apresentaram ressalvas à utilização, no 

caso, da Lei de Greve, em razão da especificidade do setor público, já que a 

referida norma foi desenvolvida com vistas ao setor privado.    

 

 Os três ministros também defenderam que a medida fosse aplicada 

apenas às categorias representadas pelos sindicatos requerentes. 

 

 No julgamento, todos os ministros foram enfáticos ao criticar a omissão 

legislativa. O Ministro Celso de Mello, relator do Mandado de Injunção 712, assim 

se expressou sobre o assunto: 

 

A hipótese versada nos presentes autos refere-se a uma típica situação 
de desrespeito à Constituição da República, por inércia normativa 
unicamente imputável ao Congresso Nacional (e, também, ao Presidente 
da República), eis que - decorridos quase dezenove (19) anos da 
promulgação da Carta Política - esta, no que concerne ao art. 37, VII, 
ainda não foi regulamentada, frustrando-se, desse modo, mediante 



 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

arbitrária omissão, o exercício, pelos servidores públicos civis, do direito 
de greve. 
 
[...] 
 
Não se pode tolerar que os órgãos do Poder Público, descumprindo, por 
inércia e omissão, o dever de emanação normativa que lhes foi imposto, 
infrinjam, com esse comportamento negativo, a própria autoridade da 
Constituição e afetem, em conseqüência, o conteúdo eficacial dos 
preceitos que compõem a estrutura normativa da Lei Maior. 
 
A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz 
inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e 
configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado, pois 
nada mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma 
Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, 
de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável 
somente nos pontos que se revelarem convenientes aos desígnios dos 
governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos.

20
 

 

 Com a decisão do STF, algumas regras aplicáveis ao setor privado 

passam a vigorar, também, para o setor público, como, por exemplo, a 

obrigatoriedade de comunicação, com 48 horas de antecedência, da intenção de 

paralisar as atividades. No caso de serviços essenciais, a paralisação deve ser 

informada com, no mínimo, 72 horas de antecedência. 

 

  Ademais, torna-se necessário manter parte dos serviços em 

funcionamento, ficando, ainda, o grevista sujeito ao corte dos salários e a 

reposição dos dias parados. 

 

 Por outro lado, fica vedado às empresas adotar meios para constranger 

o empregado ao comparecimento ao trabalho, bem como capazes de frustrar a 

divulgação do movimento. 

  

 7.2 Avaliação da decisão do STF 

   

 Nos termos do art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal de 1988, o 

mandado de injunção é o instrumento processual hábil, “sempre que a falta de 
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norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades 

constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 

cidadania”.  

 O mandado de injunção é, portanto, o instrumento adequado para 

superar os efeitos lesivos da inércia estatal, viabilizando o exercício de direitos, 

liberdades e prerrogativas outorgados pela Constituição. 

 Esse remédio constitucional, entretanto, apesar de ser um instrumento 

inovador, sem similar no ordenamento jurídico de outros países, não foi 

convenientemente regulamentado pelo constituinte de 1988, que deixou de 

explicitar claramente como seria realizada sua operacionalização. 

 Essa lacuna sempre foi objeto de críticas contundentes por parte da 

jurisprudência e da doutrina e, desde a promulgação da Constituição de 1988, 

suscitou uma profunda controvérsia  quanto à eficácia das decisões tomadas em 

mandado de injunção. 

 Tal controvérsia traduz-se, em síntese, na seguinte questão: até que 

ponto o STF pode suprir a omissão legislativa, sem que isso configure uma 

violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2º da 

Constituição Federal?     

Quanto a essa questão, existem três correntes de pensamento. A 

primeira delas, denominada corrente não concretista, defende que a decisão 

nessa espécie de ação seria meramente declaratória, ou seja, simplesmente 

reconheceria a omissão legislativa e daria ciência disso ao órgão competente, 

para as providências cabíveis.  

 

Essa é a linha de pensamento adotada por aqueles que apresentam 

uma concepção mais rígida do princípio da separação dos poderes.  

 

A segunda corrente defende que o conteúdo da decisão consiste na 

outorga direta do direito reclamado, no caso concreto, independentemente de 



 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

regulamentação.  

  

Por fim, de acordo com a terceira corrente, denominada de corrente 

concretista, compete ao Judiciário suprir a omissão do legislador, elaborando a 

norma faltante, ou adotando outra já existente, compatível com a matéria 

pendente de regulamentação. A decisão judicial apresentará, dessa forma, caráter 

constitutivo, podendo ser adotada com validade erga omnes ou inter partes.  

 

 Desde a edição da Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal 

vinha adotando a posição não concretista, ou seja, a de que decisão do mandado 

de injunção deveria ter efeito meramente declaratório.  

 

 De fato, a partir do julgamento do MI 107/DF, do qual foi relator o 

Ministro Moreira Alves, firmou-se a jurisprudência de que a finalidade do mandado 

de injunção resume-se à mera declaração, pelo Poder Judiciário, da ocorrência de 

omissão, a ser comunicada ao órgão estatal responsável, para que este adote as 

providências cabíveis. 

 Essa, por sinal, foi a posição adotada no MI 20/DF, em 27 de maio de 

1994, já mencionado anteriormente, em que o Supremo simplesmente reconheceu 

a lacuna normativa referente ao artigo 37, inciso VII, da Constituição, 

determinando que o Congresso Nacional tomasse as providências necessárias à 

edição de lei que viesse a viabilizar o direito de greve do servidor público civil.   

 Agora, numa guinada radical, a Alta Corte passa a adotar a corrente 

diametralmente oposta, regulamentando o direito de greve do servidor público 

civil, não apenas no caso concreto, mas, abstratamente, numa posição que, a 

nosso ver, viola claramente o princípio da separação dos poderes. 

 É bem verdade que a corrente que defende o caráter meramente 

declaratório do mandado de injunção está superada, por ser demasiadamente 

passiva, e por minimizar a importante função para a qual foi concebido esse 

instrumento, qual seja a de ser o remédio concretizador das clásulas 



 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

constitucionais frustradas por inércia ou omissão. 

 Entretanto, o STF poderia ter adotado uma solução intermediária, dando 

uma solução para o caso concreto, sem se arvorar em órgão legislativo de caráter 

abstrato, o que não é, em absoluto, de sua competência. 

 Nesse sentido, é bastante pertinente o comentário do Ministro 

Lewandowski, expresso no seu voto ao MI 708/DF: 

[...] ao Poder Legislativo compete expedir normas de caráter geral e 
abstrato para regular determinadas situações ocorrentes na realidade 
fenomênica, não me parecendo legítimo que esta Corte, a pretexto de 
viabilizar o exercício de direito fundamental por parte de determinada 
pessoa ou grupo de pessoas, no âmbito do mandado de injunção, 
pudesse expedir regulamentos para disciplinar, em tese, tal ou qual 
situação, ou adotar diploma normativo vigente aplicável a situação 
diversa. Tal risco parecia-me ainda mais preocupante caso se 
pretendesse emprestar eficácia erga omnes à decisão, como aventado à 
oportunidade.
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 Nessa mesma linha, cabe apresentar o pensamento de José Afonso da 

Silva: 

 

O mandado de injunção tem [...] por finalidade realizar concretamente 
em favor do impetrante o direito, liberdade ou prerrogativa sempre que à 
falta de norma regulamentadora torne inviável seu exercício. Não visa a 
obter a regulamentação prevista na norma constitucional. Não é função 
do mandado de injunção pedir a expedição da norma regulamentadora, 
pois ele não é sucedâneo da ação de inconstitucionalidade por omissão 
(art. 103,§ 2º). É equivocada, portanto data venia, a tese daqueles que 
acham que o julgamento do mandado de injunção visa à expedição da 
norma regulamentadora do dispositivo constitucional dependente de 
regulamentação, dando a esse remédio o mesmo objeto da ação de 
inconstitucionalidade por omissão. Isso quer apenas dizer que o 
mandado de injunção não passaria de ação de inconstitucionalidade por 
omissão subsidiária – a dizer: como os titulares dessa ação (art. 103) se 
omitiram no seu exercício, então fica deferido a qualquer interessado o 
direito de utilizar o procedimento injuncional para obter aquilo que 
primeiramente ocorria àqueles titulares buscar.

22
  

 

 Data vênia, cabe ressalva, também, à adoção, por analogia, da Lei nº 

7.783/89, que, como se viu no capítulo anterior, foi desenvolvida especificamente 

para o setor privado, não apresentando os requisitos necessários à sua adequada 
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aplicação aos servidores públicos. 

 
 Assim, muito embora seja louvável a intenção do STF de, finalmente, 

disciplinar uma matéria pendente de regulamentação há quase duas décadas, não 

há como negar que houve, no caso, uma indevida ingerência do Judiciário em 

matéria de competência privativa do Congresso Nacional e uma inadequada 

utilização do instituto da analogia, na aplicação da Lei de Greve aos servidores 

públicos civis. 

 
 Ao que parece, essa decisão do Supremo, atribuindo ao mandado de 

injunção uma finalidade diametralmente oposta àquela que foi sempre atribuída 

por aquela corte ao referido remédio constitucional, foi pautada mais pelo desejo 

de dar uma resposta à sociedade e de impor limites ao exercício do direito de 

greve pelos servidores públicos, do que, propriamente, pelo intuito de 

regulamentar adequadamente a matéria. 

 

 A adoção da Lei nº 7.783/89 ao setor público, por sua inadequação, 

longe de solucionar totalmente os conflitos, dará, certamente, origem a muitas 

outras dúvidas e discussões. 

  

 Por essa razão, entende-se que a questão não fica totalmente 

pacificada com a decisão do STF, e que isso só virá efetivamente a ocorrer 

quando, finalmente, o Congresso Nacional vier a regulamentar o assunto de forma 

apropriada. 

 

 

 

 

 

 

 

8 A REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE GREVE DO SERVIDOR PÚBLICO  

 



 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 A decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos MI 670, 708 

e 712 não pacifica completamente a matéria, pois ainda permanece a necessidade 

de regulamentação, por meio de lei específica, do direito de greve do servidor 

público civil. 

 

 Presentemente, tramitam no Congresso Nacional dois projetos de lei 

sobre o assunto, mas ainda sem previsão de votação: o PL 4497/01, de autoria da 

deputada Rita Camata (PMDB -ES) e o PLS 84/07, elaborado pelo senador Paulo 

Paim (PT-RS). 

 

 Na casa civil foi desenvolvido um projeto que regulamenta o direito de 

greve no setor público, mas que ainda não foi enviado ao Congresso Nacional, 

atendendo a pedido do ministro Paulo Bernardo que decidiu realizar novas 

rodadas de negociação com os servidores, na busca de um consenso sobre o 

texto que regulará o assunto. 

 

 O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão assinou portaria 

estabelecendo, para o final de novembro de 2007, o prazo para a conclusão dos 

entendimentos e para a redação do texto final. 

 

 Espera-se, com esse entendimento, que se produza um texto 

equilibrado que venha efetivamente a disciplinar o direito de greve, sobretudo no 

tocante aos serviços essenciais, coibindo os abusos, mas sem, por outro lado, 

colocar barreiras ao exercício legítimo desse direito constitucional. 

 

 É importante que, no texto final, não prevaleça uma postura leniente, em 

que o servidor público possa exercer de forma absoluta e ilimitada o seu direito de 

greve, nem uma postura a tal ponto restritiva que venha a inviabilizar a realização 

pacífica  e ordeira desse direito. 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 O direito de greve é um direito fundamental da pessoa humana e, como 

tal, tem aplicabilidade imediata, podendo, portanto, ser exercitado plenamente 

pelos servidores públicos civis desde a promulgação da Constituição Federal de 

1988. 

 

 As tradicionais classificações das normas constitucionais que 

estratificam os dispositivos da Carta Magna em função de sua maior ou menor 

efetividade devem ser ponderadas à luz dos ensinamentos da moderna 

Hermenêutica Constitucional. 

 

 Há uma tendência entre os constitucionalistas mais respeitados da 

atualidade de atribuir idêntica efetividade a todos os dispositivos constitucionais, 

mesmo àqueles ditos programáticos. 

 

 Rotular um dispositivo constitucional de norma de eficácia limitada e, 

com base nesse argumento, negar-lhe qualquer efetividade, pela simples razão de 

que o Congresso Nacional, que tinha o dever constitucional de regulamentá-lo,  

ainda não o fez, mesmo depois de decorridos quase vinte anos, não parece ser 

uma posição razoável. 

 

 Sobretudo por se tratar de um dispositivo definidor de um direito 

humano fundamental, a classificação do artigo 37, inciso VII, da Constituição como  

norma de eficácia limitada encerra uma enorme contradição: como um dispositivo 

definidor de direito humano fundamental e, portanto, de aplicabilidade imediata, 

pode ser classificado como de eficácia limitada que, por definição tem 

aplicabilidade indireta, mediata e reduzida?  

 

 Sendo a greve do servidor público legal e, na ausência de uma norma 

regulamentadora, não podem ser punidos os grevistas que exercem esse direito 

pacificamente e com a observância dos preceitos legais. 

 Entretanto, reconhecer o direito de greve do servidor público não 

significa compactuar com arbitrariedades e abusos cometidos no exercício desse 



 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

direito. As greves devem respeitar o patrimônio público e privado, os direitos de 

outras pessoas e, sobretudo, garantir a continuidade dos serviços públicos 

considerados essenciais.  

 

 A recente decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos 

Mandados de Injunção 670, 708 e 712 teve o mérito de reconhecer o direito de 

greve do servidor público e de trazer algum disciplinamento ao assunto, reduzindo 

a  insegurança jurídica decorrente da omissão legislativa. Todavia, questiona-se a 

regulamentação da matéria in abstracto, via mandado de injunção, o que pode ser 

considerado uma intromissão indevida da Justiça em assunto da seara legislativa, 

violando o princípio constitucional da separação dos poderes. Questiona-se, 

ainda, a aplicação da Lei 7.783/89 aos servidores públicos, por se entender que, 

no caso, configurou-se uma utilização inadequada do recurso da analogia.  

 

 A decisão do STF, portanto, representa apenas um paliativo que não 

pacifica inteiramente a questão. A regulamentação do direito de greve do servidor 

público pela via legislativa regular ainda está pendente.  

 

 Espera-se que essa iniciativa do Supremo venha dar novo impulso aos 

projetos que estão, há longo tempo, em discussão, tanto no Congresso Nacional, 

como no âmbito do Poder Executivo, e que, finalmente, venha a ser produzida 

uma norma que dê contornos definitivos à matéria, disciplinado de forma 

equilibrada o direito de greve do servidor público, e atendendo, assim, aos anseios 

de todas as partes interessadas nessa questão: a Administração Pública, os 

servidores e a sociedade brasileira.  
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