
 
ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DIREITO FUNDAMENTAL DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS: UMA 

NECESSÁRIA RELEITURA 

 

 

 

 

 

 

Pedro Henrique Oliveira de Aguiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2019 



PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE AGUIAR 

 

 

 

 

 

 

 

O DIREITO FUNDAMENTAL DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS: UMA 

NECESSÁRIA RELEITURA 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada como exigência para 

conclusão de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 

da Escola da Magistratura do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Orientador: 

Prof. Dr. Valter Shuenquener de Araújo 

Coorientadora: 

Profª. Mônica C. F. Areal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2019 



PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE AGUIAR 

 

 

 

 

 

 

O DIREITO FUNDAMENTAL DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS: UMA 

NECESSÁRIA RELEITURA 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada como exigência de conclusão de 

Curso da Pós-Graduação Lato Sensu da Escola da 

Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

Aprovada em _____ de __________ de 2019. Grau atribuído: ____________________ 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Presidente: Des. Cláudio Brandão de Oliveira – Escola da Magistratura do Estado do Rio de 

Janeiro – EMERJ. 

 

________________________________________ 

 

 

Convidado: Prof. Dr. Rafael Carvalho Rezende Oliveira – Escola da Magistratura do Estado do 

Rio de Janeiro – EMERJ. 

 

________________________________________ 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Valter Shuenquener de Araújo – Escola da Magistratura do Estado do Rio 

de Janeiro – EMERJ. 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – EMERJ – NÃO 

APROVA NEM REPROVA AS OPINIÕES EMITIDAS NESTE TRABALHO, QUE SÃO DE 

RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO(A) AUTOR(A). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Claudia, José Hilton e Sarah, pelo apoio 

incondicional nessa caminhada. 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 

Primeiramente, a Deus, por me manter firme no caminho escolhido, apesar das inseguranças e 

dificuldades que surgiram. 

Ao professor e orientador Valter Shuenquener de Araújo, por ter me acalmado em momentos 

de desespero, pelas conversas, insights e feedbacks, que foram fundamentais para o 

desenvolvimento do trabalho. 

À professora e coorientadora Mônica C. F. Areal, pela constante atenção, profissionalismo e 

“puxões de orelha”, sem o que este trabalho não teria sido concluído. 

À Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, por propiciar um ambiente de 

crescimento tanto pessoal quanto profissional. 

Aos meus pais, que sempre acreditaram em mim, mesmo quando eu não conseguia, pelos 

sacrifícios e pelas lições repassadas. 

À Sarah Vitorelli, por sempre se fazer presente apesar da distância e por, muitas vezes, me falar 

o que preciso e devo ouvir. 

Aos meus colegas de classe, pelas brincadeiras e ansiedades compartilhadas, pelas palavras de 

incentivo e pelos três anos de companheirismo. 

A todos que, de alguma forma, contribuíram para a conclusão desta etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O fim do Direito não é abolir nem restringir, mas 

preservar e ampliar a liberdade”. 

John Locke 

 

 

 

 

 



SÍNTESE 

 

 

 

A greve dos servidores públicos sempre foi um tema de difícil consenso tanto na doutrina 

quanto na jurisprudência. A falta de uma legislação específica só piora o cenário jurídico 

apresentado, enquanto decisões judiciais regulam seu exercício na medida que surgem 

manifestações paredistas. De um movimento indesejado, a greve evoluiu para um direito, 

instrumento capaz de proteger e garantir outros direitos previstos constitucionalmente, o que 

vem sendo limitado no âmbito do serviço público, de modo a gerar desigualdades não só entre 

o ramo público e o privado, mas, também, dentro do próprio setor público. O presente trabalho 

aponta que o Supremo Tribunal Federal tem restringido cada vez mais o direito dos servidores 

ao exercício da greve, principalmente, ao levar em consideração os efeitos de tais movimentos 

para a sociedade. Com isso, analisar-se-á a evolução do referido direito na ordem pátria e no 

direito comparado, buscando-se trazer questões controversas sobre a restrição de tal direito para 

os servidores públicos no plano jurídico e econômico. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A proposta desta monografia é estudar o controvertido exercício do direito de greve por 

parte dos servidores públicos, de forma a analisar seus obstáculos e constantes restrições, sob 

um aspecto jurídico e econômico. 

 No ordenamento jurídico brasileiro, o direito de greve, visto como um direito 

fundamental dos trabalhadores, sempre foi algo polêmico, quando exercido no âmbito público. 

Com os trinta anos da promulgação da Carta Magna, as controvérsias, ainda, permanecem, 

discutindo-se, por exemplo, como pode ocorrer o exercício desse direito diante da 

essencialidade do serviço público e da necessidade de sua continuidade ininterrupta. 

 Em abril de 2017, chegou-se ao ponto de o Supremo Tribunal Federal decidir que é 

vedado a todos os servidores públicos da área de segurança pública o exercício de tal direito. 

A partir dessa decisão, verifica-se a necessidade de se discutir mais a fundo o exercício 

da greve, já que o entendimento do STF suprime por completo um dos direitos sociais previstos 

no capítulo II da Constituição Federal de 1988. 

 Todos sabem que nenhum direito é absoluto, mas até que ponto a preservação do direito 

da sociedade em geral legitima as dificuldades que se criam para o gozo desse direito 

fundamental por parte de servidores públicos em geral? 

 O constante tolhimento do exercício da greve começa a não se mostrar razoável nem 

proporcional, o que faz com que sejam questionadas tais atitudes, principalmente, se 

considerado o fato de a greve ser um instituto responsável por mudanças jurídicas e sociais 

através do tempo. 

 Diante disso, no primeiro capítulo, apresenta-se um breve histórico sobre o instituto da 

greve, para que se entenda como surgiu o referido direito e como ocorreu sua regulamentação 

no Brasil até o momento. Além disso, destaca-se sua importância como um direito fundamental 

de segunda dimensão, capaz de garantir outros direitos fundamentais. 

 O segundo capítulo, apresentará como se dá a greve de servidores públicos no direito 

comparado, analisando-se casos internacionais de países que garantem o exercício desse direito, 

assim como de países que o dificultam. 

 Já no terceiro capítulo, será discutida a injustificável inércia do legislador, dada a 

urgente necessidade de regulação do exercício do direito de greve por parte dos servidores 

públicos, que vêm utilizando uma norma criada especificamente para o âmbito privado. 

Analisar-se-á o corte de ponto do servidor público que adere a um determinado movimento 

grevista e as consequências dessa possibilidade. Ainda, será estudada a decisão proferida pelo 
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Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº. 654.432/GO, de modo a analisar a 

viabilidade do exercício do direito de greve por parte dos servidores da área de segurança. 

Também se discutirá a legitimidade da greve de outras carreiras públicas, tudo levando em 

consideração o caráter social do movimento. 

 O quarto capítulo, diferente dos demais, apresenta um viés econômico do estudo da 

greve, sendo analisadas as possíveis razões para que seja dificultada a prática desse direito, 

dado o seu custo, além de alternativas fornecidas por teorias econômicas, como a do nudge, de 

forma a estimular reações alternativas à greve. 

 Para finalizar, o último capítulo abordará a questão da legitimidade ou não das decisões 

tomadas pelo Poder Judiciário sobre o tema e suas possíveis consequências perante a sociedade, 

passando pela análise do ativismo judicial e do efeito backlash. 

 Quanto aos procedimentos metodológicos, a abordagem do presente estudo se dará de 

forma qualitativa. O objetivo será apresentado através de uma pesquisa descritiva-explicativa 

com o auxílio bibliográfico, histórico, do direito comparado e de estudo de casos, para que se 

tenha uma visão geral e aprofundada do tema. 
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1. A NECESSÁRIA CARACTERIZAÇÃO DO DIREITO DE GREVE COMO DIREITO 

FUNDAMENTAL 

 

Previsto na Constituição Federal de 1988 como uma garantia fundamental, o direito 

social da greve é visto como uma forma permitida de autotutela no ordenamento jurídico. 

Todavia, esse nem sempre foi o cenário observado. 

Muitas vezes caracterizada pela intensidade na maneira de reivindicar, o exercício do 

direito de greve já teve momentos históricos de “tolerância zero”, sendo proibida sua prática1. 

Atualmente, apesar de ainda gerar muitas polêmicas, trata-se de direito protegido 

constitucionalmente, que deve ser garantido e respeitado. 

Nessa linha de pensamento, Aline Carneiro Magalhães e Iúlian Miranda2 defendem 

que: 

 

A greve está diretamente ligada a um Estado Democrático, pois, como visto, nos 

períodos de autoritarismo, ela era reprimida ou até proibida. É uma forma de promover 

o princípio da igualdade entre trabalhadores, coletivamente considerados, e 

empregadores, aproximando os poderes de ambos. É, ainda, expressão da liberdade 

de exercer um labor e instrumento na busca por melhores condições de trabalho. 

 

Considerado o estopim de vários movimentos sociais, e, ainda, a ferramenta para 

diversas melhorias trabalhistas, de modo a contribuir, inclusive, para o surgimento do Direito 

do Trabalho como estudado hoje, mostra-se necessária a análise prévia desse instituto no 

presente estudo. 

 

1.1. Breve histórico 

 

A greve, utilizada pelos trabalhadores para reivindicar melhorias nas condições de 

trabalho, deve ser vista como um fato social, possuindo incontestável relevância na alteração 

de contextos históricos através dos anos. 

Muito se discute sobre o exato momento histórico de sua origem. Segundo Amauri 

Mascaro Nascimento3: 

 

                                                           
1 CAIRO JR., José. Curso de direito do trabalho. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 1298. 
2 MAGALHÃES, Aline Carneiro. MIRANDA, Iúlian. A greve como direito fundamental: características e 

perspectivas trabalhista-administrativas. Rev. Trib. Reg. Trab. 3ª Reg. Belo Horizonte. v. 56. nº. 86. p. 53-76. 

jul./dez. 2012. p. 62. Disponível em: < https://www.trt3.jus.br/escola/download/revista/rev_86/aline_carneiro 

_magalhaes_e_iulian_miranda.pdf>. Acesso em: 26. mar./2019 
3 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do direito do trabalho: 

relações individuais e coletivas do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1.406. 
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A palavra greve parece referir-se a uma praça de Paris na qual os operários se reuniam 

quando paralisavam os serviços. Nesse local acumulavam-se gravetos (de onde surgiu 

o nome Grève), trazidos pelas enchentes do rio Sena. Servia de palco para a 

contratação de mão de obra pelos empregadores e de ponto de encontro dos 

trabalhadores descontentes com as condições da prestação de serviços. 
 

Desde o antigo Egito, época dos faraós e da escravidão, são identificados movimentos 

que dão indícios do surgimento de um movimento grevista coletivo, passando pelo êxodo dos 

hebreus, por Roma no Baixo Império, pela grande greve de 1791 de Paris, a qual ocasionou a 

criação da Lei Chapelier, e ainda, pela criação dos Combinatio Acts de 1799 e 1800 na 

Inglaterra4. 

A despeito dos eventos mencionados, Carlos Henrique Bezerra Leite5 destaca que: 

 

Todos esses fatos históricos revelam a origem precoce dos movimentos coletivos dos 

trabalhadores, mas não podem ser caracterizados como greve, no sentido próprio 

utilizado pela linguagem do direito. E isto, por uma razão fundamental: em todos os 

movimentos até agora mencionados não havia a estrutura moderna das relações de 

trabalho, porquanto o sistema social era nitidamente escravista ou servil. Em outros 

termos, a história propriamente dita da greve surge a partir do regime de trabalho 

assalariado, fruto da revolução industrial. Pode-se, assim, atribuir aos movimentos 

sindicais dos ingleses o marco inicial da história da greve. 

 

Dessa forma, é correto afirmar que a greve, como estudada nos dias atuais, surgiu com 

os movimentos ingleses e franceses do século XIX, tendo em vista, principalmente, a criação, 

na mesma época, da relação empregado-empregador como observada hoje, pilar do regime de 

trabalho assalariado. 

Divergências à parte, é correto concluir que a greve deve ser considerada um fenômeno 

social antigo, que só passou a ser assegurado recentemente, tendo em vista a luta enfrentada 

pelos trabalhadores6. 

 

1.2. Conceito e regulação do direito de greve pelo ordenamento jurídico brasileiro 

 

O dicionário Houaiss7 descreve a greve como uma “interrupção voluntária e coletiva 

do trabalho pelos funcionários, para obtenção de benefícios materiais e/ou sociais”, e ainda, 

                                                           
4 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 761. 
5 Ibid. p. 761-762. 
6 ALCÂNTARA, Adamo Bernardo de. A greve do servidor público: direito fundamental relativizado. RBDC. n. 

20, jul./dez. 2012. p. 98. Disponível em: <http://esdc.com.br/seer/index.php/rbdc/article/view/6/5>. Acesso em: 

19 jun. 2018. 
7 Minidicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004, p. 377 
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como uma “interrupção temporária e coletiva de qualquer atividade, em protesto contra 

determinado ato ou situação”. 

No âmbito jurídico, por sua vez, José Cairo Júnior8 conceitua a greve como uma: 

 

[...] forma de autotutela admitida como exceção pelo ordenamento jurídico e é 

representada pela paralisação coletiva, pacífica e temporária da prestação de serviço 

por parte dos trabalhadores, decidida pela manifestação de vontade da organização 

sindical, com a consequente interrupção da atividade empresarial, total ou 

parcialmente. 

 

Arnaldo Süssekind9, de forma diversa, defende que: 

 

[...] a greve pode corresponder a dois fenômenos sociais distintos: a) a insubordinação 

concertada de pessoas interligadas por interesses comuns, com a finalidade de 

modificar ou substituir instituições públicas ou sistemas legais; b) pressão contra 

empresários, visando ao êxito da negociação coletiva sobre aspectos jurídicos, 

econômicos ou ambientais de trabalho. Na primeira hipótese, existe uma manifestação 

sociopolítica de índole revolucionária; e na segunda, se trata de um procedimento 

jurídico-trabalhista a ser regulamentado, seja por lei (sistema heterônomo) ou por 

entidades sindicais de cúpula (sistema autônomo). 

 

Perante tais conceitos, pode-se concluir que a greve se trata de um dos instrumentos 

jurídicos adequados para a persecução de melhorias sociopolíticas e trabalhistas. Trata-se de 

uma paralisação coletiva, pacífica e temporária, podendo ser: parcial ou integral, por prazo 

determinado ou indeterminado, dos serviços prestados pelos funcionários do âmbito privado ou 

da administração pública, essenciais ou não10. 

Tal paralisação serve como uma forma de pressão por parte dos empregados, que 

pretendem ver suas reivindicações acolhidas. Todavia, essa pressão não pode ser desmedida de 

modo a se tornar desproporcional, ou ainda, desarrazoada, ao ponto de tornar as manifestações 

abusivas e ilegais, o que sujeitaria os responsáveis às penas previstas em lei, como dispõe o §2º 

do art. 9º da Constituição Federal de 198811. 

É necessário observar o frágil liame existente entre uma greve legítima e uma busca 

descontrolada por conquistas. Não se pode admitir que uma greve chegue ao nível de prejudicar, 

de maneira irreparável, o direito de terceiros, da mesma forma que não é razoável permitir que 

o seu exercício seja diminuído de tal maneira que deixe de ser eficaz, ou pior, de existir. 

                                                           
8 CAIRO JR. op. cit., p. 1300. 
9 SÜSSEKIND, Arnaldo. apud LEITE, op. cit., p. 765. 
10 CAIRO JR., op. cit., p. 1300-1302. 
11 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 26 mar. 2019. “§ 2º Os abusos 

cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.” 
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Esse é o objetivo do legislador constituinte: permitir a greve e ressalvar a 

responsabilidade pelos abusos que vierem a ser praticados na busca de melhorias nas relações 

empregado-empregador. Deve-se realizar uma ponderação mínima, de forma que se alcance 

um equilíbrio harmônico entre os extremos. 

Não é por menos que a intimidação causada pela greve é vista pela doutrina12 como 

uma forma de autotutela, uma das poucas exceções permitidas no ordenamento jurídico vigente, 

tendo em vista que a autodefesa, em regra, caracteriza o crime de exercício arbitrário das 

próprias razões, previsto no art. 345 do Código Penal13. 

Quanto à regulação desse direito, no âmbito nacional, essa sempre foi precária, sendo 

feita de modo vago e sucinto. Isso pode ser observado na obra de José Cairo Jr.14, nos seguintes 

termos: 

a) que nas Constituições Federais de 1824, 1891 e 1934, nenhuma previsão foi feita 

sobre o tema; 

b) que, com o surgimento da Carta Magna de 1937, tanto a greve como o lockout foram 

considerados incompatíveis com o sistema jurídico vigente à época, de forma que seu art. 139 

previu: “A greve e o lock-out são declarados recursos anti-sociais nocivos ao trabalho e ao 

capital e incompatíveis com os superiores interesses da produção nacional”15; 

c) que a Constituição Federal de 1946 voltou a prever o direito de greve, de maneira 

expressa, em seu art. 158; 

d) que a Lei Maior de 1967, da mesma forma que a anterior, continuou a permitir o 

direito de greve, contudo, restringindo sua possibilidade aos trabalhadores do âmbito privado, 

como dispõe seu art. 158, XXI16; 

e) que, com a Emenda Constitucional nº 1/69, o referido direito continuou sendo 

previsto da mesma forma; 

Enfim, houve a promulgação da CRFB/88, que, até o momento, foi a que mais regulou 

o tema, considerando, entre outros, seus arts. 9º e 37, VII17, que determinam, respectivamente: 

                                                           
12 CAIRO JR. op. cit., p. 1300. 
13 Idem. Código Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 26. mar. 2019. “Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer 

pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite”. 
14 CAIRO JR. op. cit., p. 1299. 
15 Idem. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm>. Acesso em: 19 jun. 2018. 
16 Idem. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. “Art. 157 – A ordem econômica tem por fim 

realizar a justiça social, com base nos seguintes princípios: (...) § 7º - Não será permitida greve nos serviços 

públicos e atividades essenciais, definidas em lei”. 
17 Idem. op. cit., nota 11. 
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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. 

 

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: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei 

específica; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 

O referido autor18 também faz uma breve análise sobre as previsões 

infraconstitucionais, ensinando que: 

a) o Código Penal de 1890 foi alterado para tipificar os atos de violência praticados 

durante o exercício da greve; 

b) a Lei de Segurança Nacional, Lei nº. 38/193519, previa que a greve era um ilícito 

penal; 

c) a primeira regulamentação deste direito veio do Decreto-Lei nº. 9.070/4620, que foi 

revogado posteriormente pela Lei nº. 4.330/6421, que definia a greve em seu art. 2º22; 

Por fim, 1 (um) ano após a promulgação da Carta Política atual, foi promulgada a Lei 

nº. 7.783/8923, lei que está em vigor até os dias de hoje e que rege o exercício do direito de 

greve dos trabalhadores do âmbito privado. 

Todas essas alterações legislativas, tanto em nível constitucional, quanto em nível 

infraconstitucional, são apenas uma prova de que a greve constitui, indiscutivelmente, um fato 

social. Esse instituto evoluiu de acordo com as necessidades da sociedade através dos anos, 

sendo o palco de importantes conquistas, tendo em vista a pressão exercida pelo movimento 

paredista. 

                                                           
18 CAIRO JR., op. cit., p. 1299-1300. 
19 BRASIL. Lei nº. 38, de 4 de abril de 1935. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1930-

1949/L0038.htm>. Acesso em: 26 mar. 2019. A título de exemplo, o art. 18 dessa lei previa como crime o ato de 

instigar ou preparar a paralisação de serviços públicos, ou de abastecimento da população, ditando uma pena de 1 

a 3 anos de prisão. 
20 Idem. Decreto-lei nº. 9.070, de 15 de março de 1946. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Decreto-Lei/Del9070.htm>. Acesso em:26 mar. 2019 
21 Idem. Lei nº. 4.330, de 1º de junho de 1964. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-

1969/L4330.htm>.Acesso em: 26 mar. 2019 
22 “Considerar-se-á exercício legislativo da greve a suspensão coletiva e temporária da prestação de serviços a 

empregador, por deliberação da assembleia geral de entidade sindical representativa da categoria profissional 

interessada na melhoria ou manutenção das condições de trabalho vigentes na emprêsa ou emprêsas 

correspondentes à categoria, total ou parcialmente, com a indicação prévia e por escrito das reivindicações 

formuladas pelos empregados, na forma e de acôrdo com as disposições previstas nesta lei”. 
23 Idem. Lei nº. 7.783, de 28 de junho de 1989. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/LEIS/L7783.htm>. Acesso em: 26 mar. 2019. 
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Através dessa força coletiva, é possível perceber uma mudança na forma legislativa de 

tratar esse instituto, que parou de ser considerado um ilícito penal e passou a ser uma garantia 

constitucional imprescindível para a busca de melhores condições de trabalho e de interesses 

comuns dos trabalhadores. 

Apesar de sua inegável importância, a mesma agilidade notada para a promulgação da 

lei de greve para o âmbito privado não foi constatada para a promulgação de uma norma jurídica 

que viesse a regular o direito de greve dos servidores públicos, conforme determinação do art. 

37, VII visto anteriormente. 

Infelizmente, após 30 (trinta) anos de vigência da atual Constituição Federal, ainda 

não houve a regulamentação desse direito tão essencial. Mas por que essa constatação é 

importante? 

É que, sem a regulamentação, os servidores públicos se encontravam impossibilitados 

de exercer o direito de greve, tendo em vista o fato de tanto a doutrina quanto a jurisprudência, 

de forma majoritária, entenderem que o direito previsto no art. 37, VII, da Carta Magna24 

representava uma norma de eficácia limitada. 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal25, ao julgar o Mandado de Injunção (MI) 

nº. 20, decidiu: 

 

MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO - DIREITO DE GREVE DO SERVIDOR 

PÚBLICO CIVIL (...) PRERROGATIVA JURÍDICA ASSEGURADA PELA 

CONSTITUIÇÃO (ART. 37, VII) - IMPOSSIBILIDADE DE SEU EXERCÍCIO 

ANTES DA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR - OMISSÃO LEGISLATIVA 

(...) RECONHECIMENTO DO ESTADO DE MORA DO CONGRESSO 

NACIONAL (...): 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 [...] 

 

Segundo Marcelo Novelino26, as normas constitucionais de eficácia limitada são 

aquelas que “[...] possuem eficácia limitada ou reduzida por só manifestarem a plenitude dos 

efeitos jurídicos pretendidos pelo legislador constituinte após a emissão de atos normativos 

previstos ou requeridos por ela”. 

                                                           
24 Idem. op. cit., nota 11. 
25 Idem. Supremo Tribunal Federal. MI nº 20. Relator: Ministro Celso de Mello. Disponível em: <http://stf.jus.br/ 

portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28MI%24%2ESCLA%2E+E+20%2ENUME%2E%29+OU+

%28MI%2EACMS%2E+ADJ2+20%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/nkemt6e>

. Acesso em: 20 jun. 2018. 
26 NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 114. 
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O referido autor, seguindo classificação proposta por José Afonso da Silva, ainda 

subdivide as normas constitucionais de eficácia limitada em: normas de princípio institutivo 

(ou organizatório) e normas de princípio programático27. 

Segundo esse entendimento, a norma prevista no art. 37, VII, da Carta Magna28 seria 

um exemplo de norma de princípio institutivo29, que são: 

 

[...] normas de conteúdo eminentemente organizatório e regulativo dependentes de 

intermediação legislativa para estruturar entidades, órgãos ou instituições 

contemplados no texto constitucional. Têm por característica fundamental indicar 

uma “legislação futura que lhes complete a eficácia e lhes dê efetiva aplicação.” O 

constituinte limita-se a traçar esquemas gerais reservando ao legislador ordinário a 

função de complementá-los conforme critérios, requisitos, condições e circunstâncias 

previstas na norma. 

 

Perante tal explicação, e, ainda, diante da decisão do MI nº. 20 vista acima, é forçoso 

concluir a impossibilidade de os servidores públicos usufruírem de forma legítima de seu direito 

de greve sem que antes fosse editado ato normativo regulando a forma como ocorreria seu 

exercício. 

Visando a facilitar a obrigação do Poder Legislativo, a Emenda Constitucional nº. 

19/98 substituiu a necessidade da regulamentação do exercício do direito de greve se dar por 

lei complementar, bastando, atualmente, que ocorra por lei ordinária30, como se observa da 

redação final do art. 37, VII da CFRB/8831. 

Mesmo assim, não houve a regulamentação prevista. 

Essa situação se prolongou por aproximadamente vinte anos, momento em que a 

Suprema Corte nacional, diante da clara omissão do Poder Legislativo sobre o tema, decidiu os 

Mandados de Injunção nº. 670, 708 e 71232 nos seguintes termos: 

 

MANDADO DE INJUNÇÃO. (...) CONCESSÃO DE EFETIVIDADE À NORMA 

VEICULADA PELO ARTIGO 37, INCISO VII (...) APLICAÇÃO DA LEI 

FEDERAL N. 7.783/89 À GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO (...) Diante de mora 

legislativa, cumpre ao Supremo Tribunal Federal decidir no sentido de suprir omissão 

dessa ordem. (...) A greve, poder de fato, é a arma mais eficaz de que dispõem os 

trabalhadores visando à conquista de melhores condições de vida. Sua auto-

aplicabilidade é inquestionável; trata-se de direito fundamental de caráter 

                                                           
27 Ibid., p. 114-115. 
28 BRASIL. op. cit., nota 11. 
29 NOVELINO. op. cit., p. 114. 
30 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2018. p. 819. 
31 BRASIL. op. cit., nota 11. 
32 Idem. Supremo Tribunal Federal. MI nº 712. Relator: Ministro Eros Grau. Disponível em: <http://stf.jus.br/portal 

/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28MI%24%2ESCLA%2E+E+712%2ENUME%2E%29+OU+%28

MI%2EACMS%2E+ADJ2+712%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/a7uxuyd>. 

Acesso em: 20 jun. 2018. 



19 
 

instrumental. (...) Por isso a lei não pode restringi-lo (...) sendo constitucionalmente 

admissíveis todos os tipos de greve. (...) O que deve ser regulado (...) é a coerência 

entre o exercício do direito de greve pelo servidor público e as condições necessárias 

à coesão e interdependência social [...] 

 

De maneira sucinta, Rafael Carvalho Rezende Oliveira33 explica que o direito de greve 

passou a poder ser exercido pelos servidores públicos com base na aplicação analógica da Lei 

nº. 7.783/89, especialmente no que diz respeito aos arts. 9º a 11, que tratam das atividades 

essenciais, que são as que mais se aproximam dos serviços prestados pelos funcionários 

públicos. 

E assim ocorre a regulamentação do exercício do direito de greve até hoje no 

ordenamento jurídico brasileiro. Tanto o setor privado quanto o público possuem o mesmo 

parâmetro, estabelecido pela Lei de Greve de 1989. 

 

1.3. O direito de greve como direito fundamental garantidor de outros direitos 

fundamentais de segunda dimensão 

 

Inicialmente, é válido destacar a preferência pela utilização do termo “dimensão”, ao 

invés do clássico “geração”, para o estudo dos direitos fundamentais. Segundo parte da 

doutrina, o termo “dimensão” dá a entender que os avanços alcançados na dimensão anterior 

não seriam abandonados, mas sim absorvidos pela dimensão seguinte, o que garantiria uma 

maior proteção de tais direitos.34 

Ingo Wolfgang Sarlet35, defende que: 

 

os direitos fundamentais, em razão de multifuncionalidade, podem ser classificados 

basicamente em dois grandes grupos, nomeadamente os direitos de defesa (que 

incluem os direitos de liberdade, igualdade, as garantias, bem como parte dos direitos 

sociais – no caso, as liberdades sociais – e políticos) e os direitos a prestações 

(integrados pelos direitos a prestações em sentido amplo, tais como os direitos à 

proteção e à participação na organização e procedimento, assim como pelos direitos a 

prestações em sentido estrito, representados pelos direitos sociais de natureza 

prestacional). 

 

                                                           
33 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: 

Método, 2017, p. 737. 
34 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 1.174. 
35 SARLET, Ingo apud DOMINGOS, Sérgio. A Eficácia dos direitos fundamentais. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. 

Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Vol. 19, Ano 10, p. 191-216, jan./jun. 2002. p. 193. Disponível em: 

<http://www.escolamp.org.br/arquivos/19_09.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2019. 
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Nessa classificação, o direito à greve estaria inserido no grupo dos direitos de defesa, 

tendo em vista o fato de se encaixar no conceito de liberdades sociais, não exigindo, a princípio, 

uma prestação de fato do Estado, como ocorre com os direitos a prestações. 

Apesar disso, o mais comum é que se divida os direitos fundamentais em 3 (três) 

dimensões. 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho36 sustenta que “a primeira geração seria a dos direitos 

de liberdade, a segunda, dos direitos de igualdade, a terceira, assim, complementaria o lema da 

Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade”. 

Os direitos fundamentais de primeira dimensão seriam aqueles representativos das 

liberdades individuais, incluídos, nesse contexto, tanto as liberdades públicas quanto os direitos 

políticos, de forma a enaltecer o indivíduo perante um Estado anteriormente autoritário37. 

Segundo Gilmar Mendes38, tais direitos se referem “a liberdades individuais, como a 

de consciência, de reunião, e à inviolabilidade de domicílio. São direitos em que não desponta 

a preocupação com desigualdades sociais. O paradigma de titular desses direitos é o homem 

individualmente considerado”. 

Os direitos fundamentais de segunda dimensão, por outro lado, surgem com o objetivo 

de garantir os direitos sociais, econômicos e culturais, de modo a fortalecer a sociedade. 

Nesse sentido, Gilmar Mendes39 sustenta que: 

 

O princípio da igualdade de fato ganha realce nessa segunda geração dos direitos 

fundamentais, a ser atendido por direitos a prestação e pelo reconhecimento de 

liberdades sociais – como a de sindicalização e o direito de greve. Os direitos de 

segunda geração são chamados de direitos sociais, não porque sejam direitos de 

coletividades, mas por se ligarem a reivindicações de justiça social – na maior parte 

dos casos, esses direitos têm por titulares indivíduos singularizados. 

 

Por fim, mas não menos importantes, os direitos fundamentais de terceira dimensão se 

referem aos direitos que ultrapassam as garantias de um indivíduo, protegendo a coletividade 

como um todo. Seriam direitos transindividuais, que visam à proteção do gênero humano40. 

                                                           
36 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves apud MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. São Paulo: Atlas, 

2015, p. 30 
37 LENZA. op. cit., p. 1.174. 
38 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 137. 
39 Ibid. 
40 LENZA. op. cit., p. 1.176 
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Para Paulo Bonavides ainda existem uma quarta e uma quinta dimensão dos direitos 

fundamentais, as quais garantiriam, respectivamente, os direitos decorrentes da globalização 

dos direitos fundamentais e o direito à paz41. 

O direito de greve, como mencionado anteriormente, é regido na Constituição Federal, 

entre outros artigos, pelo art. 9º42, que faz parte do capítulo II do Título II, que disciplina os 

direitos sociais de um modo geral. 

A partir dessa constatação, é correto concluir que o instituto da greve, considerado um 

fato social, meio de pressão exercido por trabalhadores, é, indiscutivelmente, um direito social 

sob o olhar do legislador constituinte, e, consequentemente, um direito fundamental de segunda 

dimensão. 

Dada essa premissa, deve-se concluir que para os servidores públicos o referido direito 

também é um direito fundamental de segunda dimensão, apesar de o art. 37, inciso VII43, se 

encontrar no capítulo VII do Título III, que regula a organização do Estado e, mais 

especificamente, a Administração Pública. 

Seria inconcebível a ideia de o direito ao exercício da greve ser considerado 

fundamental para os trabalhadores do âmbito privado e não o ser para os servidores públicos, 

tomando como base a simples mudança na capitulação da previsão desse direito para os últimos. 

Nesse sentido, Fábia Lima de Brito Damia44 argumenta: 

 

[...] Tal previsão topológica diferenciada decorre do regime jurídico diferenciado que 

se dispensa ao serviço público, que sempre deve atender aos interesses da 

coletividade. 

Por outro lado, o regime jurídico diferenciado entre trabalhadores empregados e 

servidores públicos, não lhes pode impor violação a direitos fundamentais, na medida 

em que são, todos, trabalhadores. 

 

Apesar desse entendimento, se observa, em algumas decisões prolatadas pelo Supremo 

Tribunal Federal, certa discrepância no tratamento dado aos movimentos desencadeados no 

setor privado e no setor público. 

                                                           
41 Ibid., p. 1.176-1.177. 
42 BRASIL. op. cit., nota 11. 
43 Ibid. 
44 DAMIA, Fábia Lima de Brito. O direito de greve dos servidores públicos. p. 2. Disponível em: 

<https://www.adufscar.org/conteudo_arquivo/1414056676_direitodegrevedosservidorespublicos.pdf>. Acesso 

em: 26 mar. 2019.  A autora ainda esclarece: “Não se pode anuir à assertiva de que apenas os trabalhadores 

empregados podem exercer o direito de greve sem desconto nos seus vencimentos, quando legítima e sem abusos, 

porque a Lei 7.783/89 apenas a eles aproveita, sob pena de se estar reduzindo (...) o servidor público, a uma 

subcategoria, colocando-o em situação inferior à do trabalhador empregado, por não dispor do exercício de um 

direito reconhecido e consagrado pela Constituição Federal, por inércia do Legislativo. Cuida-se, pois, de 

verdadeira desigualdade”. 
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Pode parecer um contrassenso jurídico, mas o que se enxerga atualmente é uma Corte 

que, após dar efetividade à previsão do art. 37, inciso VII, da Constituição de 198845, com a 

aplicação analógica da lei de greve aos servidores públicos, restringe e dificulta cada vez mais 

o seu exercício nas diversas áreas dos serviços públicos existentes. 

A título de exemplo, o Supremo Tribunal Federal já suspendeu decisões judiciais que 

impediam a União de efetuar o desconto dos dias parados de auditores da Receita Federal46. 

Apesar dessa decisão não envolver, de forma direta, uma proibição ao direito de greve, 

hipótese que será analisada mais à frente no presente estudo, trata-se de uma determinação 

capaz de dificultar ou até mesmo impossibilitar, por vias indiretas, seu exercício. 

As diferenciações estabelecidas no tratamento da greve entre o âmbito público e 

privado acabam por suscitar o seguinte questionamento: esse direito está sendo violado? E mais, 

estaria a restrição, e, às vezes, proibição de seu uso, acarretando a violação de outros direitos? 

Além de violar o próprio direito social sob análise, o seu tratamento díspar para o setor 

público e o setor privado acabaria por violar a isonomia, a dignidade da pessoa humana e outros 

incontáveis direitos sociais, os quais podem não ter sido desrespeitados anteriormente pela 

possibilidade do surgimento de um movimento paredista considerado legítimo pelo 

ordenamento jurídico. 

Fábia Lima de Brito Damia47 ainda ressalta que “[...] sendo o direito de greve um 

corolário do direito ao trabalho e, portanto, um direito humano, não pode retroagir (cláusula do 

não retrocesso), porque resultante de evolução e conquistas históricas da humanidade”. 

Diante deste cenário, Sérgio Domingos48 faz uma observação que deve ser enfatizada: 

“ [...] o importante não é apenas positivar os direitos fundamentais, mas dotá-los de meios 

capazes de se tornarem efetivos no mundo jurídico, e, com isso, que não venham a ser passíveis 

de constantes violações”. 

O direito de greve, direito fundamental de segunda dimensão, nesse ponto, seria um 

desses meios capazes de tornar efetivo outros direitos fundamentais, na medida em que esse 

pode garantir o exercício de um trabalho digno, por exemplo. Aceitar um retrocesso no 

tratamento desse direito acaba por representar a possibilidade do retrocesso em outros direitos 

fundamentais, que, indiretamente, são garantidos pela pressão social derivada da greve. 

                                                           
45 BRASIL. op. cit., nota 11. 
46 Idem. Supremo Tribunal Federal. Suspensas decisões que proibiam a união de descontar dias parados de 

auditores da Receita Federal. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteu 

do=381593>. Acesso em: 14 ago. 2018. 
47 DAMIA. op. cit., p. 3. 
48 DOMINGOS. op. cit., p. 191. 
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Conclui-se que a proteção de seu exercício por todos da sociedade, seja do âmbito 

privado ou do âmbito público, é vital para a garantia de outros direitos, uma vez que o instituto 

é considerado um instrumento garantidor, sendo problemático o tratamento distinto que começa 

a se desenhar na jurisprudência nacional. 
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2. OS DIFERENTES TRATAMENTOS DISPENSADOS AO DIREITO DE GREVE DO 

SERVIDOR PÚBLICO NO DIREITO COMPARADO 

 

De um modo geral, como se defendeu até o momento no presente estudo, o direito à 

greve é visto como um direito fundamental na maior parte do mundo. 

Ao observar, por exemplo, os países da União Europeia, verifica-se que Bulgária, 

Chipre, Croácia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Grécia, Letónia, Lituânia, 

Luxemburgo, Polônia, Portugal, nosso colonizador, República Checa e Romênia possuem em 

suas constituições a previsão do direito de greve. A França, sem destoar dos países citados, 

prevê o referido direito no preâmbulo de sua Constituição de 1946, que integra a Constituição 

de 195849. 

Como bem destaca Abílio Luís Martins Cordeiro50, “não sendo sempre um direito 

positivado na lei básica, não deixa de ser um direito social fundamental do ser humano em idade 

ativa”. 

Ou seja, mesmo que um determinado país não possua disposições referentes à greve 

em sua Carta Constitucional, isso não quer dizer que o referido instituto perde seu valor perante 

tantos outros direitos que venham, eventualmente, a ser previstos de maneira expressa. A 

situação deveria ser exatamente oposta, isso é, na ausência de previsão expressa na lei básica, 

deve o Estado criar mecanismos capazes de garantir o exercício desse instrumento social, de 

modo sempre a impedir que os trabalhadores sejam prejudicados por buscar melhorias em suas 

profissões. 

Ora, da mesma forma que na falta de previsão do princípio da dignidade da pessoa 

humana em uma Carta Magna não se cogitaria a sua não aplicação, tendo em conta os inúmeros 

direitos e garantias que derivam dessa proteção, o mesmo deve ser entendido para o direito de 

greve na ausência de sua previsão expressa, seja constitucional ou legal. 

Ainda, é válido o destaque para a expressão “idade ativa” mencionada pelo autor. De 

fato, apesar de não ser o foco de debates, é incontroverso o fato de que a greve é um instrumento 

usado, principalmente, por membros com idade ativa de produção, de trabalho, de forma que 

esses irão buscar melhorias que sejam implementadas para o seu próprio benefício, as quais 

irão favorecer, em consequência, os trabalhadores de determinada área no futuro, e, 

eventualmente, profissionais já aposentados. 

                                                           
49 CORDEIRO, Abílio Luís Martins. União Europeia – O direito à Greve nas Forças de Segurança. 2017. Tese de 

mestrado; 135 f. Tese de mestrado (Mestre em Estudos sobre a Europa) – Universidade Aberta, Lisboa, 2017. p. 

63. Disponível em: <https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/6330>. Acesso em: 26 mar. 2019. 
50 Ibid. p. 64. 
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Dando seguimento, dentre os países que garantem o direito de greve, 4 (quatro) 

merecem ênfase especial. São eles: Holanda, Eslovênia, Irlanda e Bélgica. O realce desses 

países se dá pelo fato de que até seus servidores da área de segurança pública possuem o direito 

à greve51, o que demonstra, incontestavelmente, a compatibilidade entre os direitos 

fundamentais da greve e da segurança pública, assunto que será aprofundado posteriormente. 

Diante do reconhecimento, mesmo que parcial, por tantos países, passa-se para a 

análise de alguns casos específicos. 

 

2.1. Estados Unidos da América 

 

Nos Estados Unidos da América, as relações trabalhistas são reguladas pela National 

Labor Relations Act (NLRA), promulgada pelo congresso americano em 1935. Essa legislação 

tem como objetivo, principalmente: “proteger os direitos dos empregados e empregadores, 

incentivar a negociação coletiva e restringir certas práticas de trabalho e gestão do setor privado, 

que podem prejudicar o bem-estar geral dos trabalhadores, das empresas e da economia dos 

EUA”52 (tradução livre). Trata-se de legislação responsável pela regulamentação de 

negociações coletivas e greves que surgem no setor privado dos EUA. 

Diferentemente do Brasil, onde pela falta de norma específica se aplica a lei do setor 

privado para o setor público, nos EUA, a NLRA não é aplicável para os servidores públicos. É 

isso que institui o National Labor Relations Board (NLRB), como se observa na seguinte 

passagem53: 

 

O NLRA se aplica à maioria dos empregadores do setor privado, incluindo 

fabricantes, varejistas, universidades privadas e centros de saúde. O NLRA não se 

aplica aos governos federais, estaduais ou locais; empregadores que empregam apenas 

trabalhadores agrícolas; e empregadores sujeitos à Lei do Trabalho Ferroviário 

(ferrovias interestaduais e companhias aéreas). […] (tradução livre) 

 

                                                           
51 Ibid. p. 64. 
52 EUA. National Labor Relations Act. Disponível em: <https://www.nlrb.gov/resources/national-labor-relations-

act-nlra>. Acesso em: 12 ago. 2018. “to protect the rights of employees and employers, to encourage collective 

bargaining, and to curtail certain private sector labor and management practices, which can harm the general 

welfare of workers, businesses and the U.S. economy”. 
53 Idem. National Labor Relations Board. Disponível em: <https://www.nlrb.gov/resources/faq/nlrb#t38n3182>. 

Acesso em: 09 ago. 2018. “The NLRA applies to most private sector employers, including manufacturers, retailers, 

private universities, and health care facilities.  The NLRA does not apply to federal, state, or local governments; 

employers who employ only agricultural workers; and employers subject to the Railway Labor Act (interstate 

railroads and airlines).” 
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O fato de não haver um parâmetro legislativo nacional que regule as relações em 

discussão no âmbito público demonstra uma limitação desnecessária e desigual para os 

indivíduos desse setor. 

Segundo Kurt L. Hanslowe e John L. Acierno54: 

 

A lei americana vê a greve, primeiramente, como um aspecto apropriado da 

negociação coletiva no setor econômico privado. O reconhecimento de greve no setor 

público, por outro lado, tem sido mais circunspecto. A análise legal tradicional 

procurou manter uma distinção nítida entre o emprego privado e público. A lei trata a 

greve dos empregados privados como um aspecto legítimo do mercado ou da 

economia empresarial. Em contraste, as greves no setor público são consideradas 

inadequadas porque o governo não é apenas um empregador que participa da 

economia, mas é o legislador da economia. 

 

Os autores, complementando a afirmação feita, destacam o fato de que uma eventual 

greve de funcionários públicos seria considerada ilegal na maioria dos estados norte-

americanos, com exceção de 8 (oito) deles55. 

Essa situação demonstra uma clara resistência à aplicação desse direito no âmbito 

público, o que acaba por diminuir drasticamente a força de qualquer negociação coletiva que 

venha a ser realizada por tais funcionários. 

Apesar de parecer paradoxal, as cortes americanas defendem o direito do setor público 

se associar e possuir liberdade de expressão56 com base em sua primeira emenda 

constitucional57, porém proíbem o que poderia ser considerada a “última arma” dos 

trabalhadores, que garantiria plena eficácia da busca de seus objetivos. 

                                                           
54 HANSLOWE, Kurt L. ACIERNO, John L.. Law and Theory of Strikes by Government Employees. Cornell 

Law Review. v. 67. 1982. Issue 6. Article 2. p. 1.055. Disponível em: <https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/view 

content.cgi?article=4426&context=clr>. Acesso em: 26 mar. 2019. “American law views the strike primarily as 

an appropriate aspect of collective bargaining in the private economic sector. Recognition of strikes in the public 

sector, on the other hand, has been more circumspect. Traditional legal analysis has sought to maintain a sharp 

distinction between private and public employment. The law treats the private employees’ strike as a legitimate 

aspect of the market or enterprise economy. In contrast, strikes in the public sector are deemed inappropriate 

because the government is not merely an employer participating in the economy, but is the lawgiver for the 

economy.”. 
55 Ibid. p. 1.060. Os únicos estados que permitiam a greve do servidor público no território norte-americano eram: 

Alasca, Havaí, Minnesota, Montana, Oregon, Pensilvânia, Vermont e Wisconsin, como se observa no apêndice. 
56 LACAMPAGNE, Suzanne C. The Public Sector Right to Strike in Canada and the United States: A Comparative 

Analysis. Boston College International and Comparative Law Review. v. 6. 1983. Issue 2. Article 6. p. 525. 
57 EUA. Constitution of the United States. Disponível em: <https://www.senate.gov/civics/constitution_item/co 
nstitution.htm>. Acesso em: 26 mar. 2019. “O Congresso não fará nenhuma lei a respeito de um estabelecimento 

de religião, ou proibindo o livre exercício da mesma; ou abreviando a liberdade de expressão ou de imprensa; ou 

o direito do povo de se reunir pacificamente, e de solicitar ao Governo uma reparação de queixas” (tradução livre). 

“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or 

abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition 

the Government for a redress of grievances”. 
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Nesse ponto, vale fazer uma analogia ao princípio processual do contraditório. Como 

se sabe, para que se estabeleça um contraditório válido deve-se respeitar os 3 (três) elementos 

que lhe constituem. São eles: a) direito à informação; b) direito à manifestação; c) direito à 

consideração dos argumentos. 

Ao considerar os três elementos acima, verifica-se que a proibição de se manifestar 

efetivamente prejudicaria o último elemento, ou seja, a efetiva consideração dos argumentos, a 

despeito da permissão de associação e liberdade de expressão. 

Não se pode negar que, na hipótese de realização de uma negociação coletiva, se uma 

das partes for irredutível quanto ao alcance de um meio termo que beneficie ambos os 

negociantes sobre um determinado tema, a proibição da greve acaba por afetar, diretamente, 

qualquer possibilidade de efetiva consideração dos argumentos elencados, uma vez que se retira 

a possibilidade de uma “chantagem social”, a ameaça de uma possível retribuição pela falta de 

consideração mínima dos argumentos eventualmente expostos. 

Assim, não basta defender a proteção de um direito à manifestação e associação, 

devendo ser protegido, principalmente, o fato social em si, o meio capaz de fazer com que as 

manifestações sejam ouvidas, de que os argumentos sejam considerados, a greve. 

Por fim, válido destacar que, em junho de 2018, seguindo sua tendência restritiva, a 

Suprema Corte norte-americana acabou por reduzir drasticamente o poder das associações 

americanas em caso similar ao julgado pelo STF58 no ARE nº. 1.018.459/PR que discutiu a 

imposição de contribuições sindicais. 

No processo Janus v. AFSCME, a corte americana, em uma virada jurisprudencial, 

acabou por decidir, em decisão apertada de 5 votos a 4, pela impossibilidade de cobrança, por 

sindicatos públicos, de taxas administrativas de não-membros59. 

Mesmo sem entrar no mérito da discussão, é impossível não relacionar o caso em tela 

à resistência do país à greve e associações do setor público. 

 

  

                                                           
58 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ARE nº. 1.018.459/PR. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Disponível em: 

<http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ARE%24%2ESCLA%2E+E+1018459%2

ENUME%2E%29+OU+%28ARE%2EPRCR%2E+ADJ2+1018459%2EPRCR%2E%29&base=baseRepercussa

o&url=http://tinyurl.com/hzqsa6e>. Acesso em: 26 mar. 2019. 
59 Supreme court strikes blow against unions with ‘fair share’ ruling. Disponível em: <https://www.theguardian 

.com/us-news/2018/jun/27/supreme-court-unions-fair-share-ruling>; Acesso em: 13 ago. 2018. 
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2.2. Canadá 

 

A mesma situação não é vista no Canadá. Com um entendimento diametralmente 

oposto, a Suprema Corte canadense se manifestou sobre a greve de servidores públicos no 

julgamento Saskatchewan Federation of Labour v. Saskatchewan. 

A decisão de 2015 julgou que o direito à greve é constitucionalmente protegido, sendo 

impossível sua proibição, inclusive, para servidores públicos responsáveis por serviços 

essenciais. 

Nesse sentido, se destaca a seguinte passagem do julgamento60: 

 

[...] Como Otto Kahn-Freund e Bob Hepple reconheceram: (…) Um sistema legal que 

suprime a liberdade de greve coloca os trabalhadores à mercê de seus empregadores 

(...) O direito de greve não é meramente derivativo da negociação coletiva, é um 

componente indispensável desse direito. (...) Isso também se aplica aos funcionários 

do setor público. Os funcionários do setor público que prestam serviços essenciais, 

sem dúvida, têm funções únicas que podem argumentar por um mecanismo menos 

disruptivo quando a negociação coletiva chega a um impasse, mas não argumentam a 

favor de nenhum mecanismo. [...] (tradução livre) 

 

Importante enfatizar a passagem que diz que apesar de nos serviços públicos o ideal 

seja o de que não se alcance o ponto de usar um mecanismo que pare a sua prestação, isso não 

significa que, se atingido um bloqueio nas negociações, deva ser proibido qualquer mecanismo 

de proteção para os trabalhadores. 

Ou seja, apesar de ser ideal não alcançar um movimento grevista, isso não significa 

que esse deve ser proibido ou deixar de existir, ao ponto de deixar os funcionários à mercê de 

seus empregadores. Isso deve ser levado em conta, principalmente, para os funcionários 

públicos, os quais tem como empregador o próprio governo61. 

Em conclusão, a corte canadense entendeu pela inconstitucionalidade da lei analisada, 

tendo em vista que a proibição do direito de greve violaria a seção 2, alínea “d” da Canadian 

                                                           
60 CANADA. Supreme Court of Canada. Saskatchewan Federation of Labour v. Saskatchewan. Disponível em: 

<https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2015/2015scc4/2015scc4.html?searchUrlHash=AAAAAQAUc3RyaWtlI

HB1YmxpYyBzZWN0b3IAAAAAAQ&resultIndex=2>. Acesso em: 13 ago. 2018. “As Otto Kahn-Freund and 

Bob Hepple recognized: (…) A legal system which suppresses the freedom to strike puts the workers at the mercy 

of their employers (…) The right to strike is not merely derivative of collective bargaining, it is an indispensable 

component of that right. (…) This applies too to public sector employees. Those public sector employees who 

provide essential services undoubtedly have unique functions which may argue for a less disruptive mechanism 

when collective bargaining reaches an impasse, but they do not argue for no mechanism at all.”. 
61 Ibid. 
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Charter of Rights and Freedoms, prevista no Constitution Act de 198262, a qual prevê: “todos 

possuem as seguintes liberdades fundamentais: (d) liberdade de associação” (tradução livre)63. 

Perceba que, apesar de não ser expressamente previsto o direito à greve no dispositivo 

violado, a Suprema Corte canadense teve a sensibilidade de entender que a greve é um direito 

fundamental intrinsecamente ligado à liberdade de associação, protegido na norma mencionada, 

sendo impossível a proteção de um sem a garantia do outro. 

 

2.3. Irlanda 

 

Outro país que vale menção é a Irlanda, local em que a Garda Síochána, responsável 

por parte da segurança pública, adquiriu seu direito à greve64. 

Como explica Abílio Luís Martins Cordeiro65: 

 

Em 7 de junho de 2012, a Confederação Europeia de Polícia (“EROCOP”), em 

representação da Associação de Sargentos e Inspetores da Garda (constituída para a 

defesa dos profissionais da força de segurança irlandesa Garda Síochána), regista uma 

queixa (...) junto do Comité Europeu dos Direitos Sociais (CES), contra o governo 

irlandês, alegando que as associações representativas da polícia irlandesa não gozam 

de plenos direitos sindicais, violando, assim, o art.º 5.º (direito sindical), o art.º 6.º 

(direito de negociação coletiva) e o art.º 21.º (direito à informação e à consulta) da 

Carta Social Europeia. 

 

Como resultado, em 2014, o Comitê Europeu dos Direitos Sociais entendeu, em 

decisão apertada de 6 votos a 5, que houve a violação do art. 6º, §4º da Carta Social Europeia 

(CSE)66. 

A referida norma dispõe67: 

 

Artigo 6.º 

Direito à negociação colectiva 

Com vista a assegurar o exercício efectivo do direito à negociação colectiva, as Partes 

comprometem-se: 

(...) 

4) O direito dos trabalhadores e dos empregadores a acções colectivas no caso de 

conflitos de interesses, incluindo o direito de greve, sob reserva das obrigações 

decorrentes das convenções colectivas em vigor. 

                                                           
62 Supreme Court strikes down law that prevents public sector strikes. Disponível em: <https://www.thestar.com 

/news/canada/2015/01/30/supreme-court-strikes-down-law-that-prevents-public-sector-strikes.html>. Acesso em: 

13 ago. 2018. 
63 CANADA. Constitution Act, 1982. Disponível em: <http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/page-15.html#h-

38>. Acesso em: 13 ago. 2018. “everyone has the following fundamental freedoms: (d) freedom of association”. 
64 CORDEIRO. op. cit., p. 64. 
65 Ibid. p. 64-65. 
66 Ibid. p. 65. 
67 UNIÃO EUROPEIA. Carta Social Europeia. Disponível em: <http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/fi 

les/documentos/instrumentos/carta_social_europeia_revista.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2018. 
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Ao analisar o item 4 do art. 6º da CSE68, verifica-se o tratamento igualitário, sem 

diferenciação, entre os trabalhadores, independentemente de prestarem serviços públicos ou 

privados. 

Segundo o referido comitê, o direito à greve se trata de direito “intrinsecamente ligado 

à negociação coletiva”69. Ou seja, não é possível separar a negociação coletiva da possibilidade 

da greve, instrumento que pode ser considerado a ultima ratio da negociação coletiva, sem o 

qual coloca os empregados nas mãos dos empregadores de forma desigual e indiscriminada. 

Diante desse entendimento, percebe-se um padrão decisório, ao comparar o presente 

caso com aquele analisado um ano depois pela Suprema Corte canadense, visto acima. Isso é 

dito não apenas pela garantia do exercício do direito de greve para os servidores públicos em 

geral, mas também pelo entendimento de que não há como separar o instituto da negociação 

coletiva do instrumento social da greve. 

 

2.4. Portugal 

 

No direito português, especificamente quanto ao caso dos servidores de segurança 

pública, da mesma forma que ocorre nos EUA, em um tipo de defesa paradoxal de direitos, a 

polícia goza do direito de associação, de reunião e de manifestação, porém não do direito de 

greve70. 

Um dos argumentos utilizados para defender a proibição do direito de greve dos 

servidores públicos em Portugal é a redação dada ao art. 270 da Constituição da República 

Portuguesa71. Segundo esse: 

 

A lei pode estabelecer, na estrita medida das exigências próprias das respetivas 

funções, restrições ao exercício dos direitos de expressão, reunião, manifestação, 

associação e petição coletiva e à capacidade eleitoral passiva por militares e agentes 

militarizados dos quadros permanentes em serviço efetivo, bem como por agentes dos 

serviços e das forças de segurança e, no caso destas, a não admissão do direito à greve, 

mesmo quando reconhecido o direito de associação sindical. 

 

                                                           
68 Ibid. 
69 CORDEIRO. op. cit., p. 65. 
70 Ibid., p. 115. 
71 PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa. Disponível em: <http://www.parlamento.pt/Legislacao/ 

PAGINAS/CONSTITUICAOREPUBLICAPORTUGUESA.ASPX>. Acesso em: 04 set. 2018. 
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Segundo o constitucionalista Jorge Miranda72, “[...] de acordo com o enquadramento 

legal português não há qualquer fundamento jurídico que assegure o direito à greve por parte 

das forças de segurança, mesmo das forças de segurança civis, como é o caso da Polícia de 

Segurança Pública [...]”. 

Em continuação, o autor ainda afirma que “[...]não têm fundamento os argumentos 

jurídicos de quem defende que os polícias antes de serem polícias são trabalhadores e que, como 

tal, estão abrangidos pelo direito à greve, um direito fundamental que todos os trabalhadores 

têm”73. 

Por fim, Jorge Miranda conclui que “A própria Constituição prevê muitas restrições a 

direitos fundamentais. A proibição do direito à greve por parte de elementos das forças de 

segurança é uma garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos”74. 

De fato, mostra-se inegável a expressa proibição do direito de greve exposta no art. 

270 da Constituição portuguesa e indiscutível o fato de que os direitos fundamentais devem ser 

entendidos no plano geral da Constituição75, contudo, o fato de tais direitos terem de ser 

interpretados perante a constituição como um todo é um argumento a favor da greve e não 

contrário ao exercício desse direito. 

Todos os servidores, inclusive os que prestam serviços públicos tão essenciais quanto 

o direito à segurança são, antes de mais nada, trabalhadores, detentores do discutido direito 

fundamental da greve como quaisquer outros. 

Por mais que se entenda que não existe uma relação de trabalho propriamente dita 

entre o Estado e o indivíduo, como se defende no Brasil, a realidade fática é outra, de modo que 

existe uma hierarquia a ser obedecida, existe uma submissão por parte dos servidores ao próprio 

Estado, que faz o papel de empregador. 

No momento em que o servidor público exerce sua função ele está, de forma direta, 

representando o Estado. O mesmo ocorre nas relações de trabalho quando o funcionário toma 

decisões e representa seu empregador, ou ainda, sua empresa. 

Assim, é impossível, levando em conta a situação fática apresentada, negar a lógica do 

raciocínio exposto por quem afirma que antes de serem servidores públicos, esses são 

                                                           
72 CORDEIRO. op. cit., p. 119. 
73 Jorge Miranda explica que Constituição impede o direito à greve. Disponível em: 

<https://www.tsf.pt/portugal/seguranca/interior/jorge-miranda-explica-que-constituicao-impede-o-direito-a-

greve-1658052.html?id=1658052>. Acesso em: 04 set. 2018. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
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trabalhadores, sendo irrevogável seu direito ao exercício da greve, fato social como defendido 

anteriormente. 

Entende-se o que Jorge Miranda quis dizer ao defender que a interpretação do direito 

de greve deve se dar perante a constituição como um todo, mas não é possível que seja violada 

a isonomia de tal forma que os trabalhadores da área privada tenham direito à greve, alguns 

servidores públicos tenham direito à greve e, outros, por sua vez, sejam privados por completo 

de seu exercício. 

Também se mostra incoerente, e até mesmo perigoso, o argumento de que a proibição 

do direito de greve para os servidores da área de segurança trata-se de uma forma de garantia a 

outros direitos fundamentais dos cidadãos, como destacado acima. 

Isso é dito, pois não é feita a tão necessária ponderação quando da colisão entre direitos 

fundamentais. Pelo contrário, se observa a completa supressão do direito de uma parcela 

razoável da população. Não se trata, apenas, de um pequeno grupo, mas de toda uma 

coletividade. 

Em rápida comparação, observa-se a discrepância do tratamento dado ao instituto sob 

estudo. No início de 2018, foi deflagrada a greve dos profissionais de saúde em Portugal, que, 

segundo o próprio Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, seria lícita76. 

Segundo ele, “há que distinguir duas coisas na saúde, uma é que os portugueses têm direito à 

greve [...]”77. 

Ocorre que, apesar de ser considerada legítima, a referida greve aparenta ser 

minimamente oportunista, uma vez que foi realizada na véspera da elaboração do Orçamento 

do Estado. Diante disso o chefe do executivo afirma que “[...] é natural que vários sectores que 

têm ligação, nomeadamente à atividade pública e ao Orçamento do Estado queiram defender 

os seus interesses a pensar no Orçamento para ano que vem [...]”78. 

Apresentado o cenário, restam as seguintes perguntas: o direito fundamental à 

segurança dos cidadãos deve prevalecer sobre o direito fundamental à vida protegido pelo 

constante fornecimento do serviço médico?79 Por qual motivo não se permite que os servidores 

públicos da área de segurança defendam seus interesses da mesma forma? 

                                                           
76 Presidente da República lembra que os trabalhadores da saúde têm direito à greve. Disponível em: 

<https://www.publico.pt/2018/05/02/sociedade/noticia/presidente-da-republica-lembra-que-os-trabalhadores-da-

saude-tem-direito-a-greve-1818858>. Acesso em: 04 set. 2018. 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 CORDEIRO. op. cit., p. 122. 
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Claro que os serviços de saúde, essenciais para toda a população, foram garantidos em 

certa proporção, mas não por completo, como se exige dos servidores públicos da área de 

segurança. 

Ainda sob a ótica de que a Constituição deve ser interpretada de forma a considerar 

todo seu texto, vale a menção do art. 57 da CRP, que dispõe80: 

 

Artigo 57.º 

(Direito à greve e proibição do lock-out) 

1. É garantido o direito à greve. 

2. Compete aos trabalhadores definir o âmbito de interesses a defender através da 

greve, não podendo a lei limitar esse âmbito. 

3. A lei define as condições de prestação, durante a greve, de serviços necessários à 

segurança e manutenção de equipamentos e instalações, bem como de serviços 

mínimos indispensáveis para ocorrer à satisfação de necessidades sociais 

impreteríveis. 

4. É proibido o lock-out. 

 

O referido artigo é claro ao dispor, de forma ampla e indiscriminada, que é garantido 

o direito de greve, cabendo aos trabalhadores definirem os interesses que deverão ser 

protegidos, ressalvando-se, apenas, a garantia de serviços mínimos indispensáveis para as 

necessidades sociais. 

Apesar disso, Abílio Cordeiro81 esclarece que: 

 

[...] à luz do ordenamento jurídico português, a Polícia de Segurança Pública, de cariz 

civil, e a Guarda Nacional Republicana, de cariz militar, constitucional e legalmente 

não possuem qualquer possibilidade de gozar do direito à greve, ao contrário de outros 

serviços centrais da administração direta do Estado, dotados de autonomia 

administrativa, organizados hierarquicamente, como, por exemplo, são os casos da 

Polícia Judiciária ou do Corpo da Guarda Prisional. 

 

Diferentemente do que é visto, correto seria a permissão do exercício do direito à greve 

para todos os servidores, independentemente de sua área de atuação, observando-se os 

princípios da necessidade, da adequação e da proporcionalidade, previstos no item 6 do art. 400 

da Lei portuguesa nº. 59 de 200882, que dispõe sobre o Regime do Contrato de Trabalho em 

Funções Públicas. Nesse sentido, já foram proferidas decisões como83: 

 

                                                           
80 PORTUGAL. op. cit., nota 71. 
81 CORDEIRO. op. cit., p. 123-124. 
82 PORTUGAL. Lei nº. 59 de 11 de setembro de 2008. Disponível em: <https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-

/search/453975/details/maximized>. Acesso em: 27 mar. 2019. “A definição dos serviços mínimos deve respeitar 

os princípios da necessidade, da adequação e da proporcionalidade”. 
83 Idem. Tribunal de Relação de Lisboa. 4/11.8YRLSB-4. Relator: Leopoldo Soares. Disponível em: 

<https://jurisprudencia.csm.org.pt/ecli/ECLI:PT:TRL:2011:4.11.8YRLSB.4/>. Acesso em: 27 mar. 19. 
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I - O direito à greve não é um direito ilimitado dos trabalhadores. 

II - Todavia a fixação de serviços mínimo não se destinam a anular o direito de greve, 

ou a reduzir substancialmente a sua eficácia, mas a evitar prejuízos extremos e 

injustificados comprimindo-o por via do recurso à figura de conflito de direitos. 

III - Na definição dos serviços mínimos deve respeitar os princípios da necessidade , 

da adequação e da proporcionalidade. 

(Elaborado pelo Relator) 

 

Válido dizer que, dentre os órgãos e serviços que são considerados necessidades 

sociais impreteríveis, previstos no art. 399 da mesma lei, se enquadram, por exemplo, o setor 

da segurança pública, os serviços médicos, hospitalares e afins, os bombeiros, entre outros84. 

Como para parte dos serviços supracitados não se discute a possibilidade ou não da 

greve, mas, apenas, o grau mínimo de serviços que devem ser garantidos, o mesmo deveria ser 

feito para o setor da segurança pública. 

Dado o exposto, correto seria que o Tribunal português ponderasse os direitos em 

conflito, permitindo o exercício da greve através de condutas proporcionais, razoáveis e 

adequadas, de modo que se torne mais apropriada a forma como ocorre a restrição do direito, 

não sendo proibida por completo sua prática. 

  

                                                           
84 Idem. op. cit. nota 82. 
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3. DOS OBSTÁCULOS AO EXERCÍCIO DA GREVE PELO SERVIDOR PÚBLICO NO 

BRASIL 

 

Diferentemente de alguns dos países estudados no capítulo anterior, o Brasil segue a 

tendência de dificultar, cada vez mais, o exercício do direito à greve para os servidores públicos. 

Triste é a constatação de que a maioria das dificuldades criadas deriva de decisões do próprio 

Poder Judiciário, que possui o dever de preservar os direitos fundamentais. 

Dentre os principais empecilhos, devem ser destacados a inércia do legislador, a 

permissão ao corte de ponto, e, ainda, a proibição total do instituto, como ocorreu para os 

servidores da área de segurança, tópicos que serão aprofundados a seguir. 

 

3.1. Da inércia do legislador 

 

Fábia Lima de Brito Damia8586, apoiando-se nos ensinamentos de Norberto Bobbio, 

questiona: 

 

[...] vale ponderar: um direito que não pode ser exercido pode ser considerado um 

direito? “Um direito cujo reconhecimento e cuja efetiva proteção são adiados sine die, 

além de confiados à vontade de sujeitos cuja obrigação de executar o ‘programa’ é 

apenas uma obrigação moral ou, no máximo, política, pode ainda ser chamado 

corretamente de ‘direito’?” 

 

No dia 05 de outubro de 2018, a Constituição da República brasileira completou 30 

(trinta) anos de sua vigência. 

No decorrer desse tempo, diversos projetos de lei foram analisados e aprovados pelo 

Poder Legislativo, fato que cria a seguinte dúvida: por que ainda não foi feita uma norma 

reguladora para o exercício do direito de greve por parte dos servidores públicos? 

Em resposta, Sepúlveda Pertence87 faz interessante constatação no MI nº. 670/ES: 

 

Muitas vezes a demora do processo legislativo não é um problema de inércia, não é 

um problema de falta de vontade de legislar; é a impossibilidade política de chegar-

se a uma fórmula aceita. E isso é do jogo democrático. E isso é, sobretudo, a grande 

virtude do processo legislativo democrático. 

                                                           
85 DAMIA. op. cit. p. 3. 
86 BOBBIO, Norberto. apud Ibid. p. 8. “Uma coisa é um direito; outra, a promessa de um direito futuro. Uma coisa 

é um direito atual; outra, um direito potencial. Uma coisa é ter um direito que é, enquanto reconhecido e protegido; 

outra é ter um direito que deve ser, mas que, para ser, ou para que passe do dever ser ao ser, precisa transformar-

se, de objeto de discussão de uma assembléia de especialistas, em objeto de decisão de um órgão legislativo dotado 

de poder de coerção”. 
87 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MI nº. 670. Relator: Ministro Maurício Corrêa. p. 126-127. Disponível 

em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=558549>. Acesso em: 27 mar. 2019. 
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Apesar de ser correta a afirmação, também é correto dizer que deve haver um mínimo 

de razoabilidade na demora decorrente da falta de vontade de legislar ou da impossibilidade de 

alcançar uma política aceita. Não é admissível que o cidadão fique à mercê da vontade do Poder 

Legislativo para alcançar uma solução para seus embates. Também não é aceitável que essa 

falta de vontade política ou que essas disputas durem todos esses anos. 

Nesse sentido, o referido Ministro aposentado do STF também defende que “há inércia 

e inércia”88. Ou seja, existem inércias que são consideradas válidas diante da complexidade do 

tema, ou ainda, diante de sua polêmica social, porém, existem inércias que devem ser 

consideradas apenas persistentes e abusivas, de modo que não se justificam89. 

Carlos Alexandre de Azevedo Campos90, nesse sentido, destaca a existência do que se 

convencionou chamar de legislative blind spots of perspective ou pontos cegos legislativos de 

perspectiva, que surgem “sempre que um grupo careça de representação ‘descritiva’ no Poder 

Legislativo e os legisladores careçam do apropriado incentivo ou mecanismo para dar ouvidos 

a estas vozes excluídas”91. 

O autor também reconhece a existência da inércia que deriva do próprio medo do 

legislador quanto aos riscos políticos consequentes da tomada de decisões mais 

controvertidas92, hipótese que melhor se encaixa no caso da falta de regulamentação da greve 

dos servidores no ordenamento jurídico brasileiro, a qual, segundo Ran Hirschl93, favorece a 

judicialização da política, em outras palavras, o ativismo judicial, e, consequentemente, o 

contínuo desrespeito pelo princípio da separação dos poderes na corrida pela garantia de direitos 

fundamentais controvertidos. 

É inegável que, no decorrer desses trinta anos, a greve tenha sido destaque em vários 

cenários que se apresentaram na sociedade, sendo sempre responsabilidade do Poder Judiciário, 

de maneira repressiva, “apagar os incêndios” criados pela falta de normas específicas. 

A inércia do Legislativo, vale dizer, continua mesmo após a declaração de omissão 

dada pelo STF, o que demonstra um total desrespeito por parte daquele Poder à decisão judicial 

                                                           
88 Ibid. p. 127. 
89 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Atualidades do Controle Judicial da Omissão Legislativa Inconstitu 

cional. Direito Público. v. 8. nº. 42. p. 47-83. nov./dez. 2011. p. 63. Disponível em: <https://www.portaldeperiodi 

cos.idp.edu.br/direitopublico/article/view/1963/1067>. Acesso em: 27 mar. 19. 
90 Ibid. p. 64. 
91 Dixon, Rosalind. apud Ibid. p. 64. 
92 Ibid. p. 64. 
93 HIRSCHL, Ran. apud Ibid. p. 64. 
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prolatada, e pior, ao comando constitucional realizado pelo constituinte originário no art. 37, 

inciso VII94. 

Em tom crítico, Carlos Alexandre de Azevedo Campos95 afirma que: 

 

A inércia legislativa inconstitucional, por si só, representa um desvio institucional, um 

desrespeito à supremacia da Constituição. Porém a situação é tão mais grave quanto 

menos justificável e mais persistente for a omissão inconstitucional. Em um Estado 

democrático – constitucional – de direito, a institucionalização incompleta da 

Constituição não deve ser tolerada, quanto mais se injustificada e insistente. 

 

Dado esse fato, para evitar que suas decisões não tivessem eficácia, coube ao STF 

resolver a problemática. 

Como defende Sérgio Domingos9697, “a necessidade de uma legislação auxiliar não 

retira dos direitos fundamentais sua plena aplicabilidade”. “Dessa forma, a inação legislativa 

não pode ser óbice ao exercício pleno dos direitos fundamentais [...]”. 

Assim, como foi visto, após constatar a ausência de ação por parte do Poder 

Legislativo, a Corte Suprema decidiu pela aplicação da Lei nº. 7.783/8998, no que couber, para 

os servidores públicos, de modo a garantir o mínimo de eficácia a suas decisões, uma vez que, 

como reconhecido no já mencionado julgamento do MI nº. 712/PA, “esta corte não se presta, 

quando se trate da apreciação de mandados de injunção, a emitir decisões desnutridas de 

eficácia”99. 

Constata-se que, para garantir o referido direito, ao invés do Poder Legislativo cumprir 

sua função típica e legislar sobre o tema, coube ao Supremo Tribunal Federal essa tarefa, 

mitigando o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da CRFB/88100, e 

determinando que se aplicam as regras da lei de greve do setor privado aos servidores públicos, 

de forma a garantir, minimamente, o exercício do instituto. 

Apesar do “remendo” feito, a falta de um regimento específico continua a atrapalhar o 

exercício do direito sob análise, uma vez que a maioria das controvérsias que se apresentam 

nos dias atuais continuam a ser resolvidas diretamente pelo Judiciário, sem uma base legal 

específica, o que leva a casos de clara violação de isonomia no tratamento da greve entre os 

diversos grupos de servidores existentes. 

                                                           
94 BRASIL. op. cit., nota 11. 
95 CAMPOS. op. cit., p. 64. 
96 DOMINGOS. op. cit., p. 193; 
97 Ibid. p. 196; 
98 BRASIL. op. cit., nota 23. 
99 Idem. op. cit., nota 32. 
100 Idem. op. cit., nota 11. 
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Tais situações continuarão a existir enquanto não houver uma lei específica que 

determine, de forma razoavelmente clara e extensiva, o que é permitido ou não e como seria 

permitido, de forma a nortear tanto o exercício do direito, quanto a interpretação conferida pelos 

Tribunais. 

A título de exemplo, em 2018, havia, na Câmara dos Deputados, o PL nº. 4.497/01101, 

enquanto no Senado Federal, existiam o PL nº. 710/11102, que foi arquivado ao final da 

legislatura, e o PL nº. 375/18103, todos ainda sem votação, de forma que não se vislumbra um 

término para a indevida inércia constatada. 

A verdade é que, mesmo que exista um parlamentar preocupado em cumprir sua 

função de legislar sobre o tema, independentemente dos riscos políticos que venha a sofrer, isso 

não significa que seus pares também se disponham a esse cenário. E com isso, alcançasse a 

inegável conclusão de que de nada adianta ter um legislador competente para dispor sobre as 

regras aplicáveis se os demais se negam a se posicionar sobre o tema, a votar o projeto de lei. 

Diante da conjuntura exposta, torna-se difícil não fazer uma comparação no modo 

como são exercidos os Poderes do Estado Democrático de Direito. Aos Poderes Executivo e 

Judiciário, por exemplo, se aplica a importante garantia prevista no art. 5º, LXXVIII da 

CRFB/88104, que assegura a “[...] razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação”. 

Se a esses Poderes se aplica tal garantia, com o fim de uma solução célere e eficaz dos 

conflitos existentes na sociedade, a mesma finalidade deve ser objetivada pelo Poder 

Legislativo, responsável por determinar o modo como as relações sociais devem se desenvolver, 

por criar as “regras do jogo”. 

Tal propósito não só auxiliaria o desenvolvimento da função legislativa, como evitaria 

que riscos políticos ou diferenças ideológicas viessem a prejudicar tal criação, como se enxerga 

na falta da legislação específica para a greve dos servidores. 

O fato é que a sociedade vive em constante mudança e todos os meios de regulação da 

sociedade estão fadados a se tornarem obsoletos, inclusive a Constituição Federal, motivo pelo 

qual se possibilitou sua alteração mediante a votação de Emendas Constitucionais. Isso, 

                                                           
101 Idem. PL nº. 4.497/2001. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?id 

Proposicao=27779>. Acesso em: 27 mar. 19. 
102 Idem. PL nº. 710, de 2011. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-

/materia/103493>. Acesso em: 27 mar. 19. 
103 Idem. PL nº. 375, de 2018. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-

/materia/134198>. Acesso em: 27 mar. 19. 
104 Idem. op. cit., nota 11. 
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contudo, não é motivo para não ocorrer a normatização de um fato social pelo medo de como a 

sociedade irá reagir, pelo risco inerente a tal regulamentação. 

A sociedade e suas relações evoluem. Com a greve, fato social, isso não é diferente. 

Entretanto, isso não permite que exista um “vácuo” legislativo. 

Nos dizeres de José dos Santos Carvalho Filho105: 

 

A verdade é que reina verdadeiro caos sobre o tema. (...) O ideal é que o Poder Público 

diligencie para que seja logo editada a lei regulamentadora da matéria, porque toda a 

confusão sobre o assunto tem emanado da lamentável e inconstitucional inércia 

legislativa. Com a lei, evitar-se-iam os abusos cometidos de parte a parte [...] 

 

Inegável a constatação de que a evolução normativa deve partir de um ponto, sendo 

inconcebível que a situação se mantenha do modo que se encontra hoje. 

Para finalizar o presente tópico, mostra-se relevante a exposição da divergência 

doutrinária existente quanto à competência para legislar sobre a mencionada norma. Para José 

dos Santos Carvalho Filho106, a competência para criar a lei de greve seria da União, devendo 

sua regulamentação ocorrer por meio de lei federal, aplicando-se a todas as pessoas políticas. 

Segundo o aludido doutrinador107: 

 

Trata-se de dispositivo situado no capítulo da “Administração Pública”, cujas regras 

formam o estatuto funcional genérico e que, por isso mesmo, têm incidência em todas 

as esferas federativas. À lei federal caberá enunciar, de modo uniforme, os termos e 

condições para o exercício do direito de greve, constituindo-se como parâmetro para 

toda a Administração. 

 

Todavia, Maria Sylvia Zanella Di Pietro108 defende que a competência não seria da 

União, como defendido, mas sim de cada esfera do governo, isso é, cada ente político teria o 

dever de criar sua própria lei de greve, que regularia a relação com seus próprios servidores 

públicos. 

O fundamento para tal posição seria o fato de a matéria objeto da função legiferante, 

servidor público, ligar-se com o direito administrativo, que não é de competência privativa da 

União, como se observa no art. 22, I da CRFB/88109.110 

                                                           
105 CARVALHO FILHO. op. cit. p. 821-822. 
106 Ibid. p. 819. No mesmo sentido, pode-se mencionar Diógenes Gasparini. 
107 Ibid. 
108 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 712. No mesmo 

sentido, defende Rafael Carvalho Rezende Oliveira. 
109 BRASIL. op. cit. nota 11. “Compete privativamente à União legislar sobre: I – direito civil, comercial, penal, 

processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho”. 
110 OLIVEIRA. op. cit., p. 737. 
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Perante tais posições, sem desmerecer o entendimento de José dos Santos Carvalho 

Filho, deve-se concordar que o argumento de Di Pietro se mostra mais coerente, de forma a 

possibilitar maiores benefícios para as relações desenvolvidas entre o poder público e seus 

servidores, sem causar danos irreparáveis. 

Ocorre que, a possibilidade de que cada Município e cada Estado legisle sobre o tema 

poderia ser uma solução adequada para a enfadonha inércia do Congresso Nacional, que 

assombra o tema nos dias atuais. 

Fortalece tais argumentos a existência da Lei Municipal nº. 5.110 de 2010111 do 

município de Americana, São Paulo, que prevê em seus arts. 145 a 158 as disposições sobre o 

exercício do direito de greve de seus servidores públicos. 

Além disso, ao considerar que se trata de um tema de legislação concorrente, serão 

obrigatoriamente observadas as regras previstas no art. 24 da Constituição Federal112, que 

determina, na hipótese de superveniência de lei federal, a suspensão da eficácia de normas 

estaduais e municipais que lhe forem contrárias, de modo a evitar qualquer prejuízo. 

 

3.2. Do corte de ponto do servidor público 

 

Outra questão que inegavelmente afeta a prática da greve deriva da permissão dada ao 

Poder Público para que se realize o desconto referente aos dias parados de seus respectivos 

servidores. 

Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE nº. 693.456/RJ113: 

 

A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação 

decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da 

suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso 

de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi 

provocada por conduta ilícita do Poder Público. 

 

Importante destacar que, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça no RMS 

nº. 49.339114, tal desconto pode ocorrer em parcela única, a não ser que haja excessiva redução 

                                                           
111 BRASIL. Lei nº. 5.110, de 23 de novembro de 2010. Disponível em: <https://www.americana.sp.gov.br/legis 

lacao/lei_5110.html>. Acesso em: 27 mar. 19. 
112 Idem. op. cit. nota 11. “§4º - A superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei 

estadual, no que lhe for contrário”. 
113 Idem. Supremo Tribunal Federal. RE nº. 693.456. Relator: Ministro Dias Toffoli. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13866341>. Acesso em: 27 mar. 19. 
114 Idem. Superior Tribunal de Justiça. RMS nº. 49339. Relator: Ministro Francisco Falcão. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=65259900&num_r

egistro=201502412217&data=20161020&tipo=5&formato=PDF>. Acesso em: 27 mar. 19. 
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da remuneração, de modo a colocar em risco o servidor e sua família, caso em que poderá ser 

parcelado115. 

Agora, como fica protegido o direito ao exercício da greve pelos servidores públicos 

se, no momento em que surgir a pressão da paralisação, o Poder Público tiver autorização para 

realizar o desconto dos dias parados? 

O que se verifica, na prática, é a resposta a uma pressão legítima, prevista 

constitucionalmente, com mais pressão, isto é, a força decorrente do exercício da greve é 

respondida com a opressão financeira, decorrente do desconto salarial, praticada pela parte mais 

forte da relação jurídica, pelo Estado, “empregador”. 

No julgamento do ARE nº. 654.432/GO116, aprofundado no próximo tópico, a Ministra 

Rosa Weber117 faz comentário fidedigno sobre a greve. Segundo ela, não faz sentido cogitar o 

exercício do direito de greve fora do horário de expediente considerando o próprio conceito do 

instituto, que representa a paralisação das atividades exercidas pelos empregados. 

O direito protegido tem como objetivo, e o constituinte originário sabia disso ao lhe 

fornecer proteção constitucional, a paralisação da atividade desenvolvida pelo empregador, ou, 

no caso em comento, da atividade estatal prestada, de modo a realmente forçar que os superiores 

hierárquicos ouçam as demandas e atendam, se não todas, parte delas. 

Não faria sentido que uma greve fosse realizada fora do horário de expediente, 

momento em que ninguém necessita da prestação dos serviços. Isso não caracterizaria qualquer 

tipo de pressão social. 

A verdade é que a possibilidade de corte sempre vai fazer com que os servidores, 

mesmo com razão sobre determinada reivindicação, pensem duas vezes sobre a participação 

em uma greve. Nem todos possuem condições financeiras de arcar com a perda de parte de seu 

salário. Pelo contrário, no Brasil de hoje, muitos se utilizam de toda sua fonte de renda e poucos 

são os que conseguem efetivamente economizar, de modo que o corte salarial representa uma 

verdadeira barreira para que tais movimentos tenham força. 

Não se mostra razoável permitir que o Poder Público realize tais descontos da fonte de 

renda de famílias, valores de caráter alimentar, sem qualquer controle externo para que seja 

dada a efetiva possibilidade do exercido de um direito constitucional. Dar tamanho poder ao 

Estado, representa a “morte” parcial do instituto. 

                                                           
115 CARVALHO FILHO. op. cit., p. 821. 
116 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ARE nº. 654.432. Relator: Ministro Edson Fachin. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=14980135>. Acesso em: 27 mar. 19. 
117 Ibid. p. 66. “E a greve não se faz aos sábados e domingos, o movimento paredista se realiza no horário de 

expediente; justamente naquele horário em que o trabalhador deveria prestar as suas atividades, ele para.”. 
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Apesar de existirem decisões contrárias118, com o mesmo entendimento acima 

exposto, em 2015, o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, na Pet. nº. 10.532/DF119, proferiu o 

seguinte voto: 

 

[...] GREVE LEGÍTIMA: ATENDIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS PARA 

A DEFLAGRAÇÃO. PROIBIÇÃO DE DESCONTOS DOS DIAS PARADOS. (...) 

4. O direito de greve previsto na Lei 7.783/89 exige: (...) 5. In casu, foram atendidos 

os requisitos formais para a deflagração da greve (...) 7. Sendo legítima a greve, 

inadmissível o desconto dos dias parados, sob pena de se tornar letra morta este 

direito, garantido constitucionalmente. [...] 

 

Seguindo esse mesmo raciocínio, no AgRg no REsp nº. 1.223.913/SC120, o Ministro 

decidiu: 

 

[...] GREVE. AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL. (...) 2. Esta Corte 

firmou a orientação de que o reconhecimento da ausência de abusividade no exercício 

do direito de greve em razão da observância dos requisitos estabelecidos pela ordem 

jurídica para a validade do movimento grevista impede que os Trabalhadores do 

Serviço Público sofram qualquer tipo ou forma de sanção, pelo fato de participação 

na greve, por não ser punível a conduta do Servidor Público que exerce regularmente 

direito de hierarquia constitucional. Precedentes: Pet 6.642/RS, minha relatoria, DJe 

16.2.2011, Pet 7.920/DF, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 7.2.2011. 3. 

(...) não tendo o Tribunal analisado a legalidade ou não do movimento grevista, é 

plausível a concessão da segurança para impedir os descontos até julgamento final da 

demanda [...] 

 

Também destaca-se, no âmbito do TJRJ, o acordão proferido, em 2017, na Apelação 

Cível nº. 1029528-71.2011.8.19.0002121, pelo Desembargador Fernando Foch, que negou 

                                                           
118 Vide, por exemplo: AgRg. no REsp. nº. 1.548.447/RS e AgRg. no REsp. nº. 1.266.583/RS. 
119 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Pet. nº. 10.532. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. 

Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=50 

723477&num_registro=201401360413&data=20160215&tipo=5&formato=PDF>. Acesso em: 27 mar. 19. “O 

direito de greve previsto na Lei 7.783/89 exige: (a) a comprovação de estar frustrada a negociação ou verificada a 

impossibilidade de recursos via arbitral; (b) a notificação da paralisação com antecedência mínima de 48 horas ou 

de 72 horas no caso de atividades essenciais; (c) a realização de assembléia geral com regular convocação e 

quorum, para a definição das reivindicações da categoria e a deliberação sobre a deflagração do movimento 

grevista; e (d) a manutenção dos serviços essenciais; e (e) cessação da paralisação após a celebração de acordo, 

convenção ou decisão da Justiça do Trabalho”. 
120 Idem. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp nº. 1.223.913. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. 

Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=51 

506132&num_registro=201002135572&data=20150914&tipo=5&formato=PDF>. Acesso em: 27 mar. 19. 
121 Idem. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Cível nº. 1029528-71.2011.8.19.0002. Relator: 

Desembargador Fernando Foch. Disponível em: <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&G 

EDID=00049B9CA339CC5C5898B257CE66EAC64C4BC5064A4A3714&USER=>. Acesso em: 27 mar. 19. 

“[...] o desconto no salário do servidor grevista importa, efetivamente, na negação do direito de greve em si, pois 

suprime dos servidores seus meios de subsistência caso exercitem esse direito. (...) não existe norma legal 

autorizando o desconto na folha de pagamento dos servidores grevistas (...) Portanto, na carência de lei específica 

acerca do exercício do direito de greve no setor público, não há fundamento para a efetivação de corte ou suspensão 

de pagamento de salários dos servidores que participam dessa espécie de paralisação. [...]”. 
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provimento ao recurso e garantiu a restituição de valores descontados em função do exercício 

da greve por servidores públicos do Município de Niterói. 

O Ministro Edson Fachin, no julgamento do RE nº. 693.456/RJ122, faz ressalva válida 

sobre esse ponto: 

 

Tendo em vista ser a greve o principal instrumento de reivindicações civilizatórias da 

classe funcional pública diante do Estado, a suspensão do pagamento da remuneração 

dos servidores toca a essencialidade do interesse juridicamente relevante em comento. 

Por conseguinte, o tema merece ponderações cuidadosas desta Suprema Corte, uma 

vez que a adesão de servidor a movimento grevista não pode representar uma opção 

economicamente intolerável ao grevista e ao respectivo núcleo familiar. 

 

Verifica-se que o Ministro, além de se preocupar com a preservação do direito ao 

exercício da greve para o servidor público, tem o discernimento de se preocupar com outro 

valor protegido constitucionalmente, a família, como disposto no art. 226 da CRFB/88123. Isso 

porque, o corte do ponto irá afetar não apenas o servidor, mas seu núcleo familiar, como dito. 

A autorização para que o Poder Público intervenha, com base em sua 

discricionariedade, no pagamento dos trabalhadores, demonstra um enorme retrocesso também 

no âmbito dos direitos fundamentais garantidos pela 1ª dimensão, os quais têm como objetivo, 

como já mencionado, retirar o poder do Estado autoritário e interventor que se tinha 

anteriormente. 

O obstáculo ao exercício do direito se apresenta, principalmente, no momento em que 

se percebe que além de se dar mais poder à parte mais forte da relação desenvolvida entre 

servidor e Estado, esse passa a ser chancelado pelo próprio Judiciário, local onde os 

trabalhadores e servidores buscam a tutela de seus direitos. 

Válido realçar, ainda, a parte final da tese, que demonstra inequivocamente a perda de 

poder por parte do servidor, que só terá sua greve considerada legítima, de modo a impedir o 

desconto salarial, quando essa derivar de ato ilícito praticado pelo Poder Público. 

A questão problemática não é a ressalva feita, mas sim a constatação de que a 

reivindicação de melhores condições de trabalho, intuito da maior parte dos movimentos 

paredistas, não se engloba no contexto de prática de ato ilícito, de modo que, na maioria dos 

casos, será permitido o desconto no salário dos servidores, o que irá, consequentemente, 

diminuir sua força, ou até mesmo extingui-la. 

                                                           
122 Idem. op. cit., nota 113. p. 83. 
123 Idem. op. cit., nota 11. “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. 
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Uma solução parcial para a problemática que se apresenta seria a criação de fundos 

para o exercício da greve, como os strike funds, comuns no território norte-americano. Tal 

possibilidade deriva do art. 6º, inciso II, da Lei de Greve124, que prevê que “são assegurados 

aos grevistas, dentre outros direitos: (...) a arrecadação de fundos [...]”. 

Já que não há regulamentação específica para como os fundos devem ser arrecadados, 

pode-se cogitar a possibilidade de ocorrer uma mútua cooperação entre empregador e 

empregado, ou, no caso sob análise, Estado e servidor público. Tal atitude acaba por equilibrar 

a relação jurídica existente, de modo a não prejudicar o exercício da greve. 

Além disso, o custeio cooperado do fundo, incentivaria alternativas menos radicais que 

a greve, dado o prejuízo que seria suportado por ambas as partes. E ainda, na hipótese do 

surgimento desse movimento, o Poder Público teria um motivo para não adiar eventuais 

tratativas, já que cada dia de greve equivaleria a perda de parte do valor investido no fundo. 

A solução apresentada, nesse sentido, se mostra não só razoável, como constitucional, 

uma vez que o direito foi previsto para os servidores públicos para ser efetivamente exercido 

em casos necessários. 

Tudo que foi exposto até aqui parte de uma premissa básica. O corte do ponto para o 

âmbito público não tem os mesmos efeitos que para o âmbito privado. No âmbito privado, 

quando deflagrada a greve, o empregador já sente no primeiro dia os prejuízos do movimento. 

No âmbito público, por outro lado, isso não ocorre, de forma que, quem sofre os efeitos 

imediatos da paralisação serão os próprios servidores125. 

Menos gravosa seria a adoção do entendimento do Ministro Edson Fachin, que 

divergiu da relatoria do Ministro Dias Toffoli e propôs que a suspensão do pagamento só fosse 

possível após o reconhecimento da ilegalidade da greve pelo Poder Judiciário126. Isso, ainda 

levando em consideração o fato de a suspensão representar, como dispõe o art. 127 da Lei nº. 

8.112/90127, uma penalidade administrativa disciplinar, que deveria respeitar o devido processo 

legal, a ampla defesa e o contraditório para sua aplicação128. 

                                                           
124 Idem. op. cit., nota 23. 
125 Idem. op. cit., nota 113. p. 83-84. 
126 Ibid. p. 84-85. “[...] a suspensão do pagamento de servidores públicos que aderirem a movimento paredista 

exige ordem judicial que reconheça a ilegalidade da greve, em concreto, ou fixe condições para o exercício deste 

direito, nos termos da Lei 7.783 e com o menor prejuízo possível aos beneficiários dos serviços públicos afetados”. 
127 Idem. Lei nº. 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L 

8112cons.htm>. Acesso em: 27 mar. 19. 
128 Apesar disso, no Ag.Reg. na Reclamação nº. 6.200/RN, por exemplo, Gilmar Mendes decidiu pela 

impossibilidade de exigência de processo administrativo individualizado como condição ao desconto. 
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Fato é que, diante da redação do art. 7º da Lei nº. 7.783/89129, e sem qualquer 

regulamentação própria para o caso específico da greve dos servidores públicos, o STF aplicou 

de maneira repressiva a previsão de suspensão do contrato130. 

Mostra-se questionável a decisão tomada do ponto de vista da separação dos poderes 

e da supremacia da Constituição, uma vez que se restringiu, indiretamente, o exercício de um 

direito fundamental previsto na Constituição Federal sem haver qualquer norma que permitisse 

isso expressamente, além do fato de uma norma infraconstitucional acabar por limitar o direito 

previsto no art. 37, inciso VII, da CRFB/88. 

O Ministro Ricardo Lewandowski131 ainda ressalta: 

 

[...] o servidor público não tem um contrato de trabalho, ele tem uma relação 

estatutária com o Estado. (...) É uma relação estatutária que é garantida pela 

estabilidade, a qual se projeta no tempo, e há mais um princípio constitucional, a 

irredutibilidade de vencimentos e, também, a garantia de que esses vencimentos sejam 

pagos no momento adequado. 

 

Diante de tais argumentos, não se pode admitir que o Poder Judiciário se posicione 

dessa forma. 

Para finalizar, dois casos valem ser mencionados para reflexão. 

O primeiro refere-se ao fato de que agentes políticos, englobados no conceito de 

agentes públicos de direito132, presos por denúncias de corrupção, não prestando qualquer 

serviço para a sociedade, continuam a receber seus salários133. 

Apesar de ser legal o pagamento dos salários, diante da falta de condenação, deve-se 

perguntar: o pagamento de salário para agentes políticos que não estão exercendo sua função e 

o corte de ponto para os servidores que exercem um direito constitucionalmente protegido 

representa uma situação moral? 

Um dos argumentos feitos pelo Relator do RE nº. 693.456/RJ, Ministro Dias Toffoli, 

foi o de que o contínuo pagamento dos salários dos servidores públicos que aderissem à greve 

equivaleria a um enriquecimento sem causa, e ainda, uma violação ao princípio da 

                                                           
129 BRASIL. op. cit., nota 23. “Observadas as condições previstas nesta Lei, a participação em greve suspende o 

contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais, durante o período, ser regidas pelo acordo, convenção, 

laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho”. 
130 Idem. op. cit., nota 113. p. 65-66. 
131 Ibid. p. 160-161. 
132 OLIVEIRA. op. cit., p. 675. 
133 GLOBO. Políticos e servidores presos ou afastados mantêm os salários. Disponível em: 

<https://globoplay.globo.com/v/ 

7288885/>. Acesso em: 28 mar. 19. 
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indisponibilidade dos bens e do interesse público134. O caso dos agentes políticos afastados 

também não se enquadraria nesse cenário? 

Diante dessa situação, o segundo caso se mostra mais coerente, uma vez que o 

governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, apesar da proibição da greve para 

militares, decidiu anistiar e devolver os valores cortados dos envolvidos na greve de policiais 

militares que ocorreu em 2017135. 

 

3.3. Da proibição para servidores de segurança pública da ocorrência de um fato social 

 

Apesar das dificuldades apresentadas, certo é que o direito de greve ainda era passível 

de ser exercido por todos os servidores públicos. Todavia, esse quadro se alterou após a decisão 

proferida no dia 05 de abril de 2017 pelo STF no julgamento do ARE nº. 654.432/GO136 que 

teve como redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, em que se fixaram as seguintes 

teses: 

 

1 – O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos 

policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de 

segurança pública. 

2 – É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos 

órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do Código 

de Processo Civil, para vocalização dos interesses da categoria. 

 

A citada decisão teve como um de seus pilares a proteção da segurança pública, que é 

garantida pelo art. 144 da CRFB/88, previsto no Capítulo III do Título V, que trata da defesa 

do Estado e das instituições democráticas. 

Um dos argumentos levados em consideração para a proibição sob comento foi o de 

que “a descontinuidade nas atividades de segurança pública frustraria a proteção à ordem 

pública e à incolumidade das pessoas e do patrimônio”137. 

Para rebater tal argumento é necessário, primeiramente, esclarecer a redação do art. 

144 da Carta Magna, que dispõe: “A segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade 

das pessoas e do patrimônio [...]”138. 

                                                           
134 BRASIL. op. cit., nota 113. p. 66. 
135 GLOBO. Lei da Anistia a policiais que participaram de greve no ES é sancionada por governador. Disponível 

em: <https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2019/01/16/assembleia-legislativa-aprova-anistia-a-policiais-

que-participaram-de-greve-no-es.ghtml>. Acesso em: 28 mar. 19. 
136 BRASIL. op. cit., nota 116. p. 56. 
137 Ibid. p. 44. 
138 Idem. op. cit., nota 11. 
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Segundo a norma apresentada, a segurança pública é sim um dever do Estado, mas não 

se pode defender a ideia de ser um dever apenas estatal. O dispositivo é claro, ao afirmar que, 

apesar de ser um direito de todos, a segurança pública também é responsabilidade de todos, o 

que implica dizer que, cada cidadão, cada pessoa que usufrui desse direito, também tem, 

indiretamente, o dever de preservá-lo. 

Nesse sentido, José Afonso da Silva139 expõe que: 

 

[...] a segurança pública não é só repressão e não é problema apenas de polícia, pois a 

Constituição, ao estabelecer que a segurança é dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos (art. 144), acolheu a concepção do I Ciclo de Estudos sobre 

Segurança, segundo a qual é preciso que a questão da segurança seja discutida e 

assumida como tarefa e responsabilidade permanente de todos, Estado e população. 

 

Diante desse entendimento, torna-se frágil o argumento de frustração da proteção à 

ordem pública e à incolumidade de pessoas e patrimônio. 

Outro ponto que se deve ressaltar nesse momento, e que torna irrelevante por completo 

o argumento de frustação dos direitos acima, diz respeito à alegada inexistência de atividades 

paralelas na iniciativa privada quando o assunto é a segurança pública, que somente seria 

defendida pelos integrantes da carreira policial, segundo o Ministro Alexandre de Moraes140. 

A sustentação não é válida, de forma que, além de ser responsabilidade de todos, como 

mencionado, existem sim atividades privadas paralelas. Pode-se citar, como exemplo, os 

funcionários de empresas que fornecem serviços de proteção, tanto pessoal como de objetos e 

cargas, ou ainda, os seguranças de condomínios abertos, os quais protegem determinada área e 

seus moradores de indivíduos que porventura passem por suas ruas. 

Essas pessoas não são servidores públicos ou militares, mas garantem, de maneira 

direta ou indireta, a ordem pública e a incolumidade de pessoas e de seu patrimônio. 

Válido dizer, ainda, que tais atividades não representam uma usurpação da função 

pública141, mas sim fato atípico, uma vez que não visam à substituição dos servidores públicos, 

mas sim o auxílio na preservação da segurança142. 

A segurança pública deixou de ser uma atividade fornecida unicamente pelo Estado, 

herança derivada de um Estado autoritário, distante do atual Estado Democrático de Direito, 

sendo seu exercício no meio privado defendido pela própria Constituição Federal nos dias 

                                                           
139 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 35. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 781; 
140 BRASIL. op. cit., nota 116. p. 49. 
141 Tipo penal previsto no art. 328 do Código Penal. 
142 FOUREAUX, Rodrigo. Motovigias: usurpação de função pública?. Disponível em: <https://meusitejuridico.edi 

torajuspodivm.com.br/2019/01/19/motovigias-usurpacao-de-funcao-publica/>. Acesso em: 28 mar. 19. 
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atuais, que prevê em seu art. 170, parágrafo único, que “é assegurado a todos o livre exercício 

de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos 

[...]”143. 

Com isso, eventual greve por parte desses servidores não seria inviável afinal de 

contas, não sendo justificável a proibição por completo de seu exercício por todos os servidores 

da área de segurança. 

Interessante salientar que José Afonso da Silva também defende a adoção do princípio 

de que é preciso “adequar a polícia às condições e exigências de uma sociedade democrática, 

aperfeiçoando a formação profissional e orientando-a para a obediência aos preceitos legais de 

respeito aos direitos do cidadão, independentemente de sua condição social”144. 

Mas como é possível exigir que a polícia seja assim se seus próprios direitos são 

violados, sem que existam mecanismos realmente efetivos para a sua proteção no âmbito do 

serviço prestado ao Estado? Ainda, como os policiais poderiam exigir seu aperfeiçoamento 

profissional, na hipótese de omissão estatal, sem que possam exercer o movimento grevista? 

Sob um ponto de vista social, o que se enxerga nos dias de hoje é a formação precária 

de profissionais da área de segurança, a má remuneração ou o atraso dela, a falta de 

instrumentos básicos para o exercício da profissão, como por exemplo o colete à prova de balas 

e as viaturas, entre outras críticas que não são viáveis de se aprofundar no momento. 

Diante de tantas irregularidades no exercício da profissão, não há que se falar em 

exigências de uma força policial completa pela necessária proteção à segurança pública. Cabe 

ao Poder Público, que também possui o dever de garantir a segurança pública, assegurar o 

mínimo para que seus servidores sejam capazes de cumprir essa tarefa. 

A impossibilidade do exercício de greve por tais servidores se mostra não só uma 

violação a um direito fundamental, mas a retirada do único instrumento capaz de fazer com que 

tais servidores sejam efetivamente ouvidos e atendidos no mínimo para o exercício contínuo do 

serviço público. 

O Estado de Goiás aduziu no ARE nº. 654.432/GO145 que, por se tratarem de 

profissionais que detêm o porte de arma de fogo, a reunião e paralisação dessa categoria 

representaria um risco em si, de forma que dever-se-ia aplicar a proibição da greve nos moldes 

do previsto para os militares146. 

                                                           
143 BRASIL. op. cit., nota 11. 
144 SILVA. op. cit., p. 781. 
145 BRASIL. op. cit., nota 116. 
146 Ibid. p. 44. 
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Para desconstruir esse argumento deve-se analisar a mencionada proibição para os 

militares. Segundo o art. 142, §3º, inciso IV da CRFB/88, “ao militar são proibidas a 

sindicalização e a greve”147. 

A vedação em questão decorre principalmente do fato de os militares se organizarem 

com base em dois princípios básicos: hierarquia e disciplina. Tendo em vista que a prática da 

greve demonstra um desrespeito a tais princípios houve a previsão expressa de sua proibição148. 

Outra possível explicação para a referida proibição surge da análise dos momentos 

históricos que precederam a promulgação da Constituição Federal de 1988. À época, o Brasil 

saía de um regime militar, sendo compreensível a tentativa de redução do poder dos militares149. 

Apesar de questionável, é clara a previsão constitucional instituída pelo legislador 

constituinte na redação original da Magna Carta em seu art. 42, §5º150, de forma que é inegável 

a vedação expressa para os militares, o que não se verifica no caso dos servidores civis. 

Diante disso, é importante distinguir o que é a abertura constitucional e o que é o 

silêncio eloquente do legislador constituinte151. Segundo Barroso, silêncio eloquente ocorre 

quando, ao não dizer, a pessoa está se manifestando, enquanto a lacuna, por sua vez, representa 

falta de regularização de determinada matéria152. 

Ante o exposto, é correto afirmar que o que se verifica na interpretação do art. 142, 

§3º, inciso IV153 e no art. 42, §1º154, ambos da Constituição Federal, perante o caso dos 

servidores civis é exemplo claro de silêncio eloquente, uma vez que o legislador constituinte, 

diante da importância do direito privado aos militares, resolveu limitar a vedação aos casos 

expressamente previstos. 

A interpretação ampliativa dessa vedação acaba por violar não só o direito à greve dos 

demais servidores da área de segurança pública como também o já mencionado princípio da 

                                                           
147 Idem. op. cit., nota 11. 
148 BRITTO apud Idem. op. cit., nota 116. p. 46. “[...] há quem diga que essa extensão é descabida, porque a 

proibição para os policiais militares se deve à estrutura hierarquizada dos militares. Eles são organizados à base 

da disciplina e da hierarquia e, diante de uma greve, não há como manter a disciplina, não há como manter a 

hierarquia”. 
149 É válido destacar, porém, a existência da PEC nº. 186 de 2012, já arquivada, que pretendia garantir aos militares 

o direito à livre associação sindical e ao exercício da greve. 
150 BRASIL. Constituição de 1988. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituic 

ao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 28 mar. 19. 
151 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. 5. ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2015. p. 246. 
152 Conversas Acadêmicas: Luís Roberto Barroso. Disponível em: <http://www.osconstitucionalistas.com.br/con 

versas-academicas-luis-roberto-barroso-i>. Acesso em: 28 mar. 19. 
153 BRASIL. op. cit. nota 11. 
154 Ibid. 
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separação dos poderes, uma vez que permite ao Judiciário legislar de maneira indireta, 

usurpando a função precípua do Poder Legislativo155. 

Correta foi a decisão proferida pelo TJGO156, que determinou: 

 

AGRAVO REGIMENTAL. REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DE GREVE. POLICIAIS CIVIS. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL 

DESTINADA AOS MILITARES AOS POLICIAIS CIVIS. [...] 

 

Assim, não há que se falar em conhecimento dessa restrição quando da escolha pelo 

serviço público da área de segurança157. Qualquer entendimento nesse sentido representa uma 

quebra de confiança da relação existente, uma vez que pressupõe que o servidor saberia que, na 

ausência de regulação de seu direito, o Poder Judiciário iria lhe proibir seu exercício ao invés 

de defendê-lo. 

Outro fator importante é a inexistência de vedação expressa no ordenamento jurídico 

brasileiro ao movimento paredista de servidores civis da área da segurança pública. Isso porque, 

como se sabe pela leitura do art. 5º, inciso II da Constituição158, que traz o princípio da 

legalidade, o que não é expressamente vedado pela lei passa a ser permitido. 

Outro ponto que deve ser esclarecido, é que ninguém defende a utilização de armas de 

fogo na eventual reunião realizada pelos servidores159. Inclusive, foi nesse sentido o 

entendimento apresentado pelo Ministro Edson Fachin, relator do ARE nº. 654.432/GO160, que 

ficou vencido juntamente com os Ministros Marco Aurélio e Rosa Weber. 

A tese161 proposta por ele expunha que: 

 

Tendo em vista a essencialidade do serviço, o exercício limitado do direito de greve 

por parte dos policiais civis condiciona-se à apreciação prévia do Poder Judiciário 

que, observadas as condições fixadas no precedente do mandado de injunção 670, 

deve estabelecer o percentual mínimo de servidores a serem mantidos nas suas 

funções, vedados o porte de armas e o uso de títulos, uniformes, distintivos, insígnias 

ou emblemas da corporação por aqueles que venham a aderir ao movimento paredista. 

 

                                                           
155 Apesar disso, é possível encontrar decisões restritivas do direito de greve com base na aplicação analógica da 

proibição para os militares aos policiais civis. Nesse sentido, vide: Ag.Reg. no Mandado de Injunção nº. 774/DF e 

Ag.Reg. na Reclamação nº. 11.246/BA. 
156  BRASIL. op. cit., nota 116. p. 5. 
157 Ibid. p. 49-50. 
158 Idem. op. cit., nota 11. “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 

lei”. 
159 Idem. op. cit., nota 116. p. 51 
160 Ibid. 
161 Ibid. p. 36; 
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Conclui-se que o fato de serem detentores do porte de arma não é motivo justificável 

para proibir o direito à reunião e ao exercício da greve, sendo, no mínimo, solucionável essa 

questão. Não se discute o perigo da utilização de armas na reunião desse grupo, sendo válido o 

cuidado tomado pelo art. 5º, XVI da CRFB/88162, mas como visto, esse “obstáculo” não pode 

impedir o exercício da greve por inteiro, sendo descabida a comparação de uma greve 

desarmada com o crime impossível163. 

A tese apresentada pelo Ministro Edson Fachin também responde as questões 

externadas pelo Ministro Alexandre de Moraes em seu voto quanto a compatibilidade do 

exercício do direito de greve e o contínuo cumprimento dos deveres e funções essenciais para 

a garantia da segurança jurídica e o desenvolvimento de outras funções estatais164. 

Mesmo em greve, os servidores da área de segurança não deixam de estar no exercício 

de suas funções, de modo que, na eventual ocorrência de ilícito em sua presença, esse deverá 

se manifestar, sob pena, inclusive, de responsabilidade por omissão. 

Em diversos momentos o Ministro Alexandre de Moraes defende a importância de se 

considerar que os servidores da área de segurança representam o braço armado do Estado e que 

por isso devem ser tratados de maneira distinta, na medida que, segundo ele, o “[...] Estado não 

faz greve. O Estado em greve é anárquico. A Constituição não permite”165. 

Tais dizeres se mostram infundados e completamente desarrazoados. Não há que se 

falar em Estado anárquico decorrente do exercício do direito de greve. Isso é dito, tendo em 

vista, inclusive, que esse direito é reconhecido pelo próprio Ministro como derivado dos direitos 

de liberdade de expressão e de reunião, os quais integram o Estado Democrático de Direito166. 

A Constituição não se utiliza de normas vagas e sem eficácia em sua escrita para que 

seja dito que o Estado não faz greve. Pelo contrário, a greve é prevista como uma possibilidade 

expressa para que o Estado se torne o melhor que pode ser, para que existam as mudanças 

necessárias, para que ninguém fique sem “voz”. 

                                                           
162 Idem. op. cit., nota 11. “todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 

independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo 

local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente”. 
163 Idem. op. cit., nota 116. p. 51 
164 Ibid. p. 50. “Como compatibilizar o exercício dessa imprescindível (...) carreira de Estado com o exercício do 

Direito de Greve? Como compatibilizar que o braço armado do Estado mantenha as necessárias disciplina e 

hierarquia com o Direito de Greve, se colocar em risco a segurança pública, a ordem e a paz social? Como 

compatibilizar a obrigatoriedade de os integrantes das carreiras policiais realizarem intervenções e prisões em 

situação de flagrância com o exercício do Direito de Greve? Como compatibilizar a continuidade do exercício 

integral das funções do Ministério Público e a continuidade da jurisdição criminal com o exercício do Direito de 

Greve pela Polícia Judiciária?”. 
165 Ibid. p. 50. 
166 Ibid. p. 50. 
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Outro argumento que deve ser desmistificado diz respeito à banalização da utilização 

das forças armadas na segurança interna167. Com já foi dito, o movimento paredista trata-se de 

exceção e não regra, de modo que não há que se cogitar que a utilização das forças armadas, 

nessa hipótese, seja banal. 

Mostra-se correto o raciocínio diante da possibilidade de utilização da GLO, garantia 

da lei e da ordem, que segundo Rodrigo Foureaux168: 

 

[...] refere-se ao uso das Forças Armadas com o fim de se assegurar o cumprimento 

da lei, em situações extremas, de forma que ordenamento jurídico passe a ser 

respeitado. Em se tratando de “ordem”, refere-se à ordem interna, que engloba o 

conceito de “ordem pública”, o que autoriza o emprego das Forças Armadas, 

subsidiariamente, nas atividades de segurança pública. 

 

O autor169, diante da redação dada ao art. 16-A da Lei Complementar nº. 97/99170, 

ainda defende que “as Forças Armadas possuem como atribuições gerais a realização de 

atividades preventivas e repressivas, típicas dos órgãos de segurança pública, podendo, 

inclusive, realizar o patrulhamento, revistar pessoas, coisas e realizar prisões em flagrante”. 

Além disso, conforme previsão do art. 15, §2º da LC nº. 97/99171, “a atuação das Forças 

Armadas, na garantia da lei e da ordem, (...), ocorrerá (...), após esgotados os instrumentos 

destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 

relacionados no art. 144 da Constituição Federal”. 

Dentre os exemplos que podem ser dados sobre a utilização da GLO, destacam-se o 

seu uso na Rocinha em 2017 e durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016172. 

Assim, dada a subsidiariedade determinada pelo Constituição Federal, e ainda, sua 

flexibilidade se comparada ao instituto da intervenção federal, percebe-se que a GLO serve 

perfeitamente para os casos de greve de tais servidores, sendo necessário, como tanto se 

defende, que seja feita uma interpretação unitária da Carta Magna e do ordenamento jurídico 

como um todo. 

                                                           
167 Ibid. p. 52. 
168 FOREAUX, Rodrigo. Emprego das Forças Armadas na Segurança Pública. Forças Auxiliares e Reservas da 

Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar?. Disponível em: <https://s3.meusitejuridico.com.br/2019/01/ 

92e1e69b-emprego-das-forcas-armadas-na-seguranca-publica.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2019. 
169 Ibid. 
170 BRASIL. Lei Complementar nº. 97, de 9 de junho de 1999. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 

03/LEIS/LCP/Lcp97.htm >. Acesso em: 28 mar. 2019. 
171 Ibid. 
172 FOREAUX. op. cit., nota 168. 
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Diante de todos os argumentos já apresentados, vale diferenciar o papel da polícia 

ostensiva do papel da polícia judiciária. De acordo com Marcelo Novelino173, “a polícia 

ostensiva é a que age preventivamente, de modo a preservar a manutenção da ordem pública, 

inibindo a prática de atividades criminosas”. A polícia judiciária, por sua vez, seria aquela que 

“atua repressivamente, ou seja, após a ocorrência da prática criminosa, visando à apuração de 

sua materialidade e autoria”174. 

No âmbito estadual, diferentemente do federal, onde a polícia ostensiva e a judiciária 

são exercidas pela Polícia Federal em sua grande parte, já é possível verificar uma diferença 

significativa no exercício dessas duas funções. Isso porque, como se observa pela leitura dos 

parágrafos 4º175 e 5º176 do art. 144 da CRFB/88, o policiamento ostensivo é cumprido por 

policiais militares enquanto a função de polícia judicial cabe aos policiais civis. 

O referido parágrafo 5º ainda é claro ao especificar que cabe aos policiais militares, os 

quais não fazem jus ao direito de greve, como já discutido, “a polícia ostensiva e a preservação 

da ordem pública”. 

Nesse interim, e ainda, considerando a possibilidade de utilização subsidiaria da GLO, 

não há como concluir pela impossibilidade do exercício da greve pelos servidores civis da área 

de segurança pública. A Constituição Federal, para tanto, divide tais funções de maneira a 

permitir que o referido direito seja exercido por parte de tais servidores. 

Marcelo Novelino ainda menciona que, antes da decisão do Supremo, que pacificou o 

tema, um dos argumentos para a legitimidade da greve exercida por policiais civis era o de não 

haver diferença quanto à essencialidade dos serviços prestados no âmbito da educação e da 

saúde por exemplo, não se justificando a distinção de tratamento para os demais servidores 

públicos civis177. 

Se há a distinção entre as funções exercidas pelos órgãos de segurança pública 

previstos no art. 144, por óbvio deve haver distinção em seu tratamento quanto a possibilidade 

do exercício da greve, principalmente, ao considerar a falta de vedação expressa. 

Não obstante os serviços prestados sejam importantes, como qualquer outro serviço 

público, ainda deve-se destacar a existência de serviços burocráticos dentro de tais órgãos. 

                                                           
173 NOVELINO. op. cit., p. 822. 
174 Ibid. p. 823. 
175 BRASIL. op. cit., nota 11. “Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, 

ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as 

Militares”. 
176 Ibid. “Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de 

bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil”. 
177 NOVELINO. op. cit., p. 823. 
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Como justificar a impossibilidade do exercício de greve com base na necessária preservação da 

segurança pública diante de servidores que apenas realizam serviços burocráticos? Não seria 

razoável permitir que uma parcela desses servidores exercesse o direito de greve, dando força 

a um movimento que não poderia ser exercido por todos, tendo em vista o próprio princípio da 

continuidade do serviço público? 

Perante tais constatações, ouso discordar dos dizeres de Eros Grau, que defende que 

existem serviços públicos que a própria coesão social impõe a prestação plena178. 

A alegação “nua e crua” de que existem serviços públicos que, pela sua natureza, não 

poderiam estar sujeitos ao exercício do direito de greve sem prejudicar a sociedade179 mostra-

se no mínimo subjetiva, vindo a prejudicar a própria segurança jurídica dos funcionários 

públicos. 

Impossível não se questionar a possibilidade de diversos servidores públicos civis 

serem considerados indispensáveis, de modo que qualquer movimento de sua parte causaria 

prejuízo à sociedade como um todo. Ocorre que isso não impede o surgimento de uma greve. 

Todos os serviços prestados pelo Estado, todos os servidores, de maneira geral, 

exercem papéis fundamentais para a sociedade. Dos que recebem proventos maiores aos que 

recebem proventos menores, não há distinção quanto ao prejuízo que uma eventual greve 

causaria. 

Um exemplo que se pode dar diz respeito a greve exercida por garis no Rio de Janeiro 

no período da Copa do Mundo de 2014180. O acúmulo de lixo diante da falta de prestação do 

serviço não só afetava a saúde pública como também a incolumidade de pessoas e de seu 

patrimônio, os quais sofriam as ações negativas do lixo de toda uma cidade. Apesar disso, em 

nenhum momento se cogitou excluir o direito de greve de tais empregados públicos. 

Veja que a discussão não deve girar em torno da existência ou não do prejuízo, o qual 

é consequência lógica da greve, mas sim da garantia do mínimo de efetivo para que os prejuízos 

sejam reduzidos perante o exercício do direito destes servidores. Ou seja, a controvérsia deve 

responder a forma como a greve deverá ser exercida, não determinar sua completa vedação. 

Tal abordagem seria essencial, inclusive, para diminuir os efeitos sobre outras funções 

essenciais do Estado, como é o caso do Ministério Público e do próprio Judiciário, objetos de 

preocupação do Ministro Alexandre de Moraes181. 

                                                           
178 BRASIL. op. cit., nota 116. p. 45. 
179 Ibid. p. 44. 
180 GLOBO. Após 8 dias de paralisação, termina greve dos garis no Rio. Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-

de-janeiro/noticia/2014/03/greve-dos-garis-termina-no-rio.html>. Acesso em: 28 mar. 2019. 
181 BRASIL. op. cit., nota 116. p. 49. 
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Por fim, surge a preocupação quanto a imagem que se passa dos servidores públicos 

da área de segurança quando se proíbe parcialmente seu direito de expressão, ou seja, quando 

se impede que estes exerçam a greve. 

Não é admissível que tais indivíduos sejam tratados como outros quaisquer. Não pode 

o “braço armado do Estado”182 ser considerado negligente ao se manifestar. Não se pode 

imputar a esses servidores, que protegem outros indivíduos ao custo de sua própria segurança, 

a imagem de infratores apenas por lutarem por melhores condições no exercício de sua 

profissão. 

O próprio Ministro Alexandre de Moraes externa a distinção de tais servidores dos 

demais183, mas isso não pode ser considerado para que seus direitos sejam diminuídos. Pelo 

contrário, seus direitos devem ser garantidos e exercidos por estes, uma vez que eles são o 

“exemplo” para a sociedade como um todo. 

Nesse sentido, deve-se discordar do Ministro Edson Fachin quanto à vedação do uso 

de títulos, uniformes, distintivos, insígnias ou emblemas, uma vez que não é razoável presumir 

que o agente policial, garantidor da ordem pública, irá praticar deliberadamente atos ilícitos184. 

 

3.4. A greve nas demais carreiras estatais 

 

O último obstáculo ao exercício do direito de greve não afeta todos os servidores 

públicos, mas apenas aqueles, como ocorreu com os da área de segurança pública, que são 

considerados indispensáveis para o meio social como um todo. Tais servidores, pela própria 

natureza da função prestada, como defendem parte da doutrina e da jurisprudência, seriam 

desprovidos de tal direito. 

O problema dessa linha de pensamento é a sua subjetividade, a insegurança jurídica 

criada para parte dos servidores públicos, que só descobrirão a proibição do direito de greve 

após sua determinação pelo Poder Judiciário, em decisão diametralmente oposta ao que 

determina a Magna Carta. 

No julgamento do ARE nº. 654.432/GO185, o Ministro Alexandre de Moraes186 levanta 

o seguinte questionamento: “como compatibilizar a continuidade do exercício integral das 

                                                           
182 Ibid. p. 49. 
183 Ibid. p. 48-49. “A carreira policial é uma carreira diferenciada (...), estando, inclusive, destacada do capítulo 

específico dos servidores públicos”. 
184 Ibid. p. 36. 
185 BRASIL. op. cit. nota 116. 
186 Ibid. p. 50. 
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funções do Ministério Público e a continuidade da jurisdição criminal com o exercício do direito 

de Greve pela Polícia Judiciária?”. Segundo ele, tais funções seriam inevitavelmente afetadas. 

Todavia, vale ser perguntado: esses órgãos são desprovidos do direito de greve? 

Muito se discute sobre a possibilidade ou não de greve por parte dos integrantes de 

carreiras jurídicas estatais, como a Magistratura, o Ministério Público, a Defensoria Pública e 

a advocacia pública. Possuiriam, tais agentes públicos, responsáveis pelas funções essenciais à 

justiça187, o direito ao exercício da greve? 

O prejuízo derivado da greve desses grupos pode ser demonstrado pela greve de 

integrantes da advocacia pública. Como ficariam os prazos em curso na hipótese de uma 

paralisação desses servidores? Processos que muitas vezes alcançam milhões de reais seriam 

abandonados? 

Já houve uma época em que se permitia a suspensão dos prazos processuais diante do 

cenário apresentado, como ocorreu com a edição da Resolução nº. 286 de 2004 do STF188. 

Entretanto, em caso mais recente, “já se decidiu que a greve (...) não se configura como motivo 

de força maior capaz de provocar a suspensão ou a devolução de prazos processuais”189. 

Mostra-se correta a decisão apresentada diante do fato de ser previsto o direito de greve 

para os servidores públicos, hipótese que, se deflagrada, o poder público deve estar preparado, 

não se justificando a interferência nos prazos processuais, principalmente, se for considerar a 

necessária celeridade que exige o princípio da duração razoável do processo. 

Passando para a análise específica do caso dos magistrados, Jorge Miranda possui 

controverso entendimento na hipótese de uma greve. Segundo ele, “os juízes não são 

empregados do Estado. Eles são – como o Presidente da República, os deputados e os ministros 

– o Estado a agir”190. Segundo o autor, os tribunais são órgãos de soberania, sujeitos apenas à 

lei191. Dessa forma, os juízes não poderiam ser comparados a trabalhadores subordinados, como 

ocorre para os empregados de empresas e outros cargos da Administração Pública192. 

                                                           
187 Idem. op. cit., nota 11. 
188 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. A Greve no Serviço Público. Revista Internacional de Direito e Cidadania. 

nº. 3. p. 57-72. fev. 2009. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/33298-42466-

1-PB.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2019. p. 62. 
189 CARVALHO FILHO. op. cit., p. 823. Como exemplo, o autor cita o REsp 1.280.063 de 04 de junho de 2013. 
190 MIRANDA, Jorge. Os Juízes Não Têm Direito à Greve. Revista do Ministério Público do Rio de Janeiro. nº. 

68. p. 267-269. abr./jun. 2018. Disponível em: <http://www.mprj.mp.br/documents/20184/102165/Book_RMP-

68.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2019. p. 267. 
191 Ibid. p. 267. 
192 Ibid. p. 267. 
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Como se sabe, o exercício da greve está ligado à classe dos trabalhadores193 e, como 

defende Jorge Leite, “[...] os agentes da Administração Pública foram elevados à categoria de 

trabalhadores, uma vez que restou constatado que estão integrados em uma relação laboral com 

o Estado”194. Isso se dá, pelo fato de que “[...] os funcionários estatais encontram-se abarcados 

pelos elementos de uma relação empregatícia. Prestam um serviço a uma entidade em troca de 

uma remuneração, de forma não eventual e mediante subordinação”195. 

Assim, se fosse considerado apenas o fato de representarem um órgão de soberania, 

no caso, o Poder Judiciário, seria difícil defender o direito à greve para os magistrados. 

Entretanto, a greve de juízes mostra-se possível não pelo fato de esses representarem 

um órgão de soberania, mas sim, por terem ingressado em uma carreira profissional através de 

um concurso público196. Seria o fato de ser considerada uma profissão que legitimaria a greve 

de magistrados197. 

Com esse pensamento, Octavio Castelo Paulo afirma de forma crítica198: 

 

A greve tem sempre como finalidade o restabelecimento de um equilíbrio de poderes 

que num dado momento se encontra comprometido. No que aos juízes tange, o 

desequilíbrio dá-se quando os demais poderes do Estado, abusando da sua função 

(legislativa ou executiva), colocam em crise (directa ou reflexamente) o princípio da 

independência e o prestígio do poder judicial através de medidas que 

demagogicamente são apresentadas ao público como simples questões sociolaborais. 

Não sejamos ingénuos! 

 

Jorge Miranda também defende que “[...] existem restrições implícitas, fundadas em 

princípios (...) constitucionais e derivadas da necessidade de preservar ‘outros direitos e 

interesses constitucionalmente protegidos’[...]”199. Para ele, “[...] o princípio da liberdade vale 

para as pessoas enquanto particulares ou enquanto membros da comunidade; não para os 

titulares de órgãos do poder”200. 

                                                           
193 RAMOS, Ana Luísa Meurer. A Greve no Setor Público: O Caso dos Magistrados. 2014. 113 f. Dissertação 

(Mestrado na Área de Especialização em Ciências Jurídico-Empresariais com menção em Direito Laboral) – 

Universidade de Coimbra. Coimbra. 2014. p. 70. Disponível em: <https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/284 

82>. Acesso em: 28 mar. 2019. 
194 Ibid. p. 71 
195 Ibid. p. 73-74. 
196 PAULO, Octavio Castelo. O direito dos juízes à greve. Disponível em: <https://www.publico.pt/2005/10/12/jor 

nal/o-direito-dos--juizes-a-greve-43431>. Acesso em: 28 mar. 2019. “o juiz é o único titular de órgão de soberania 

que a exerce tendo na base uma carreira profissional estatal com progressão ao longo da vida. É o único titular que 

tem um vínculo público de trabalho com o Estado”. 
197 Ibid. 
198 Ibid. 
199 MIRANDA. op. cit. p. 267. 
200 Ibid. p. 269. 
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Apesar dos argumentos citados, isso não muda a realidade de que, como se defende no 

presente estudo, a greve é um fato social. É importante que o Estado alcance essa constatação, 

uma vez que proibições e decisões que determinam sua ilegalidade e abusividade não fazem 

com que os grevistas interrompam o movimento. Pelo contrário, acabam por desgastar a 

imagem do poder público. 

Um exemplo dessa constatação ocorreu no final de 2018 em Roraima, onde servidores 

da área de segurança pública, mesmo com a decisão de proibição dada pelo Supremo Tribunal 

Federal, entraram em greve201. 

Todas as críticas feitas por Jorge Miranda também não mudam o fato de que greves de 

membros da magistratura ocorrem e voltarão a ocorrer, caso necessário. Outro exemplo, que 

também se desenhou em 2018, ocorreu quando os magistrados decidiram paralisar suas 

atividades como forma de protesto pelo possível corte do auxílio-moradia202. 

A autora Ana Luísa Meurer Ramos também tenta descaracterizar a possibilidade da 

greve pelos membros da carreira da magistratura, de modo a afastá-los do âmbito subjetivo da 

greve, isto é, do grupo de servidores subordinados que teriam tal direito203. Segundo ela, a 

subordinação jurídica, característica do direito à greve dos trabalhadores, decorrente da relação 

de trabalho, ficaria prejudicada, uma vez que os juízes se enquadrariam no rol de agentes 

políticos204, representariam um órgão de soberania205 e possuiriam independência206. 

Para Ana Luísa Meurer Ramos207: 

 

[...] trabalhador subordinado é aquele que se submete, em menor ou maior escala, às 

condições laborais – tais quais, retribuição, horário de trabalho e descanso semanal –

, estando, assim, integrado a uma relação laboral. (...) Ademais, é de se notar que é 

através da subordinação jurídica que se verifica a desigualdade na relação entre 

trabalhador e empregador, sendo certo que, em decorrência desse descompasso, 

encontra a greve um meio de se revelar, como mecanismo facilitador da busca de um 

equilíbrio social. 

 

                                                           
201 GLOBO. Policiais e agentes penitenciários paralisam atividades em Roraima. Disponível em: 

<https://g1.globo.com 

/jornal-nacional/noticia/2018/12/06/policiais-e-agentes-penitenciarios-paralisam-atividades-em-roraima.ghtml>. 

Acesso em: 28 mar. 2019. 
202 Juízes federais fazem mobilização nacional por manutenção de auxílio-moradia. Disponível em: <https://g1.glo 

bo.com/politica/noticia/juizes-federais-fazem-mobilizacao-nacional-por-manutencao-de-auxilio-moradia.ghtml>. 

Acesso em: 28 mar. 2019. 
203 RAMOS. op. cit., p. 77. 
204 Ibid. p. 77-78. 
205 Ibid. p. 78-79. 
206 Ibid. p. 80. 
207 Ibid. p. 75-76. No mesmo sentido, “a doutrinadora Alice Monteiro destaca que, apesar da subordinação 

comportar graus diversos, a sua definição gira em torno da integração do empregado ao local de trabalho, 

sujeitando-se às ordens e aos comandos expedidos pelo empregador”. 
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Primeiramente, quanto ao alegado enquadramento no rol de agentes políticos, não se 

pode dar razão à autora. 

Tal argumento não prospera diante do fato de que existem duas posições para a 

definição dos agentes políticos. A primeira, de caráter amplo, define agente político como sendo 

“os componentes do Governo nos seus primeiros escalões que atuam com independência 

funcional, com funções delineadas na Constituição, (...) ocupam órgãos de cúpula (‘órgãos 

independentes’)”208. Seriam os chefes do Executivo, membros do Legislativo, do Judiciário e 

do MP209. A segunda, majoritária, por sua vez, defende um conceito mais restrito de agente 

político, sendo aqueles “responsáveis pelas decisões políticas fundamentais do Estado”210. 

Esses, teriam acesso ao cargo político por meio das eleições, possuindo uma função de caráter 

transitório e tomando as decisões de caráter fundamental do Estado, como a alocação de 

orçamento e o atendimento de direitos fundamentais211. 

Sendo assim, verifica-se que os magistrados não se enquadram no rol de agentes 

políticos, mas sim no de servidores públicos212. 

Quanto ao argumento de que representam um órgão de soberania, analisado 

anteriormente, não há de falar em qualquer violação ao princípio da continuidade da 

soberania213, uma vez que, da mesma maneira que se defende para os demais servidores 

públicos, os magistrados deveriam reservar um mínimo de serviço que continuará a ser 

prestado. 

Por fim, Ana Luísa Meurer Ramos destaca, como fato impeditivo de caracterizar os 

magistrados como indivíduos que fazem jus à greve, a sua independência214. 

A autora defende215: 

 

E é justamente nesse ponto que a greve dos magistrados se revelaria um contrassenso: 

sendo a função jurisdicional autônoma, não teria contra quem os magistrados 

reivindicarem suas pretensões. Em outras palavras, restaria ausente o pressuposto 

básico à configuração da greve, qual seja, a existência de uma subordinação 

hierárquica. (...) existiria um equilíbrio na relação em tela a partir do momento em 

que, embora o ingresso no Poder Judiciário implicasse o afastamento de certos direitos 

                                                           
208 OLIVEIRA. op. cit., p. 676. 
209 Ibid. p. 676. 
210 Ibid. 
211 Ibid. p. 676 e 677. 
212 Ibid. p. 677. “[...] São aqueles que possuem vínculos profissionais variados com o Estado e que desempenham 

a função pública de forma remunerada e não eventual. [...]”. 
213 RAMOS. op. cit., p. 79. 
214 Ibid. p. 80. 
215 Ibid. p. 81. Segundo a autora, “por meio de regras como a inamovibilidade, a incompatibilidade e a 

vitaliciedade, haveria além de uma proteção à independência jurisdicional, uma ‘compensação’ pelo não 

reconhecimento do direito de greve a eles”. 
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reservados aos cidadãos comuns, lhes seriam conferidas garantias compensatórias 

inerentes ao cargo. 

 

Todavia, como a própria autora destaca, da mesma forma que a independência 

caracteriza o afastamento do direito à greve, ela também aproxima os juízes desse direito216. 

Isso porque é possível defender a greve como um instrumento capaz de proteger essa 

independência, servindo como forma de manifestação contra eventuais abusos em desfavor do 

Judiciário217. 

Uma hipótese de possibilidade da greve seria a apresentação de um ambiente de 

trabalho sobrecarregado de processos218. Seguindo esse raciocínio, João de Castro Mendes 

destaca: “um juiz sobrecarregado de trabalho não é um juiz independente”219. 

O reajuste salarial e o aumento do teto remuneratório dos magistrados também seriam 

exemplos de situações que permitiriam o exercício da greve220. Tais reivindicações devem ser 

analisadas, tendo em vista a responsabilidade social que os magistrados possuem perante a 

sociedade221, uma vez que estes têm o poder de decidir sobre a vida das pessoas. 

A referida autora também menciona características que, por outro lado, aproximam os 

magistrados dos demais funcionários públicos, como é o caso da subordinação às condições de 

trabalho222 e o exercício da função em moldes profissionais223, que são consequências lógicas 

de uma carreira profissional. 

Diante de todo o exposto, conclui-se pela viabilidade do exercício da greve pelos 

juízes. O mesmo pode ser dito para os membros do MP, da DP e da advocacia pública, que 

possuem carreiras estruturadas de forma similar. 

O que se deve notar, é que, além da greve do servidor público ser uma realidade 

protegida pela CRFB/88, ela tem relação direta com a capacidade que o indivíduo possui de 

mudar sua realidade. Isto é, uma categoria de servidores públicos que possuem facilidade de 

acesso aos instrumentos capazes de mudar aspectos sócio-políticos e econômicos que lhe 

incomodem, teoricamente, não terão motivos para exercer o direito de greve. 

                                                           
216 Ibid. p. 81. 
217 Ibid. 
218 Ibid. p. 82. 
219 MENDES apud Ibid. 
220 Ibid. p. 83. 
221 Ibid. p. 82. 
222 Ibid. p. 85. 
223 Ibid. p. 91. 
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Os servidores que, por outro lado, não tiverem a possibilidade de alterar suas 

circunstâncias, irão se manifestar de alguma forma caso suas demandas, desde que válidas, não 

sejam consideradas. 

É fácil verificar essa situação quando se percebe, por exemplo, que os Ministros do 

Supremo Tribunal Federal possuem acesso direto aos membros do Legislativo, Congresso 

Nacional, e do Executivo, Presidente da República. Essa conjuntura demonstra grande poder 

político por parte de seus integrantes para que suas demandas sejam atendidas. 

Os juízes e os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da advocacia 

pública, em geral, por sua vez, não possuem essa força política. Esses servidores acabam se 

submetendo a decisões e obrigações que, muitas das vezes, não concordam. Ou ainda, 

demandam mudanças que não são atendidas. 

Diante desse cenário, eles precisam ter meios de se manifestar, de expor suas 

insatisfações, de preservar suas garantias, e ainda, de pressionar determinadas mudanças, de 

modo que a greve se mostra como instrumento adequado. 

Tal situação, de impossibilidade de intervir em suas realidades, demonstra, 

inequivocamente, a subordinação jurídica desses servidores para com o Estado. 

Ao finalizar seu estudo, Ana Luísa Meurer Ramos chega à seguinte conclusão224: 

 

[...] o não reconhecimento da greve como um direito constitucionalmente protegido 

não é capaz de afastar o seu efetivo exercício. Ao não regular a matéria, os 

ordenamentos português e brasileiro tão somente desprezam a realidade, afastando os 

membros do Poder Judiciário de qualquer proteção legal que lhes poderia ser 

despendida. 

[...] não basta simplesmente omitir-se a respeito do reconhecimento do direito, quando 

a realidade urge por uma atenção específica na regulação da matéria. 

 

Ou seja, fica demonstrada a urgência na regulamentação do tema, uma vez que o 

direito de greve regulado trará menos prejuízos para a sociedade do que da forma que ocorre 

nos dias atuais. 

Por fim, é importante lembrar que mesmo que haja a participação em um movimento 

grevista, em todas as carreiras mencionadas, fica vedada a exoneração pela participação em tais 

movimentos, mesmo que o servidor ainda esteja cumprindo o estágio probatório225. Isso se dá 

pelo simples fato de se tratar de um direito constitucionalmente previsto, que não representa 

motivo de exoneração. 

  

                                                           
224 Ibid. p. 97. 
225 CARVALHO FILHO. op. cit. p. 823. 
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4. UMA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO DE GREVE DO SERVIDOR PÚBLICO 

 

Tema muito importante, porém pouco abordado, trata-se da análise econômica do 

cenário sob estudo. 

Não se pode discordar que direitos fundamentais em geral devem ser protegidos e 

garantidos, levando em consideração, principalmente, o princípio da vedação ao retrocesso 

social226, que rege o Estado Democrático de Direito. 

Todavia, quais são os custos efetivos para a manutenção de tais direitos? Até que ponto 

tais custos influenciam as decisões tomadas pelo Poder Público? Seria possível criar soluções 

para que o custo não prepondere sobre a efetivação de determinado direito? 

Essas são questões que o ramo do direito não costuma avaliar, mas que devem ser 

respondidas. 

 

4.1. O custo dos direitos fundamentais 

 

José Casalta Nabais227 faz célebre assertiva sobre o tema que será debatido: “tomemos 

a sério os custos orçamentais de todos os direitos fundamentais”. 

Tal declaração se mostra cada vez mais condizente com o panorama apresentado pelo 

mundo moderno. Isso, porque se prova verídica a constatação de que os recursos existentes são 

limitados quando comparados às demandas feitas pela sociedade. 

Torna-se crescente a importância do papel desenvolvido pelos três poderes, tendo em 

vista a administração realizada pelo Poder Executivo, as normas criadas pelo Poder Legislativo 

e as determinações feitas pelo Poder Judiciário. Todos devem considerar as consequências de 

suas ações, de modo a alcançar o exercício mais eficiente de sua função. 

                                                           
226 BAHIA, Flávia. Coleção Descomplicando – Direito Constitucional. Recife: Armado, 2017. p. 221. “[...] uma 

vez obtido um determinado grau de realização dos direitos sociais, eles passam a constituir, simultaneamente, uma 

garantia institucional e um direito subjetivo, podendo formular-se assim: o núcleo essencial dos direitos sociais já 

realizado e efetivado através de medidas legislativas deve considerar-se constitucionalmente garantidos sendo 

inconstitucionais quaisquer medidas do Estado que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou 

compensatórios, se traduzam, na prática, numa ‘anulação’, ‘revogação’ ou ‘aniquilação’ pura e simples desse 

núcleo essencial”. 
227 NABAIS, José Casalta. A face oculta dos direitos fundamentais: os deveres e os custos dos direitos. p. 24. 

Disponível em: < http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/face-oculta-dos-direitos-fundamentais-os-deveres-e-

os-custos-dos-direitos>. Acesso em: 23 abr. 19. 
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Nesse caminho, pode-se destacar a Lei nº. 13.655/18228, que alterou a Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro229 e dispôs sobre a eficiência na criação e na 

aplicação do direito público ao determinar, por exemplo: 

 

Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base 

em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas 

da decisão. 

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida 

imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, 

inclusive em face das possíveis alternativas. 

 

Veja que a lei fez questão de exigir a consideração das consequências práticas das 

decisões que forem tomadas. Tal preocupação não surgiu agora, mas vem crescendo diante da 

inegável compreensão de que os recursos são escassos. 

A partir dessa premissa, deve-se analisar a forma como são garantidos os direitos 

fundamentais no Brasil. 

Inicialmente, ao tratar do custo dos direitos fundamentais, cumpre ressaltar a 

necessidade de se excluir a dicotomia existente entre os direitos negativos e os direitos 

positivos. Apesar de existirem direitos que exigem uma efetiva prestação por parte do Estado, 

certo é que os direitos negativos, aqueles que não exigem essa prestação, mas sim uma 

abstenção, como se vê no direito de greve, podem, e na maior parte dos casos vão exigir que o 

Estado arque com algum ônus230. 

Nessa linha de raciocínio, Stephen Holmes e Cass Sunstein231 defendem que: 

 

Os direitos são caros porque os remédios são caros. Seu cumprimento é dispendioso, 

especialmente uniforme e justo; (…) quase todo direito implica um dever correlativo, 

e os deveres são levados a sério somente quando o abandono é punido pelo poder 

público extraindo da carteira pública. (…) Nenhum direito é simplesmente um direito 

para ser deixado de lado pelos funcionários públicos. Todos os direitos são 

reivindicações de uma resposta governamental afirmativa. […] (tradução livre) 

 

                                                           
228 BRASIL. Lei nº. 13.655, de 25 de abril de 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato 

2015-2018/2018/Lei/L13655.htm>. Acesso em: 23 abr. 19. 
229 Idem. Decreto-lei nº. 4.657, de 4 de setembro de 1942. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 

03/decreto-lei/del4657compilado.htm>. Acesso em: 23 abr. 19. 
230 MACHADO, Clara Cardoso. Direitos fundamentais sociais, custos e escolhas orçamentárias: em busca de 

parâmetros constitucionais. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_a 

rtigos_leitura&artigo_id=8571>. Acesso em: 23 abr. 19. 
231 HOLMES, Stephen. SUNSTEIN, Cass R. The Cost of Rights – Why Liberty Depends on Taxes. New York: W. 

W. Norton & Company, 1999. p. 43-44. “Rights are costly because remedies are costly. Enforcement is expensive, 

especially uniform and fair enforcement; (…) almost every right implies a correlative duty, and duties are taken 

seriously only when dereliction is punished by the public power drawing on the public purse. (…) No right is 

simply a right to be left alone by public officials. All rights are claims to an affirmative governmental response. 

[…]”. 



64 
 

José Casalta Nabais232, indo além, ainda afirma: 

 

[…] os direitos, todos os direitos, porque não são dádiva divina nem frutos da 

natureza, porque não são auto-realizáveis nem podem ser realisticamente protegidos 

num estado falido ou incapacitado, implicam a cooperação social e a responsabilidade 

individual. Daí que a melhor abordagem para os direitos seja vê-los como liberdades 

privadas com custos públicos. Na verdade, todos os direitos têm custos comunitários, 

ou seja, custos financeiros públicos. Têm portanto custos públicos não só os modernos 

direitos sociais, aos quais toda a gente facilmente aponta esses custos, mas também 

custos públicos os clássicos direitos e liberdades, em relação aos quais, por via de 

regra, tais custos tendem a ficar na sombra ou mesmo no esquecimento. [...] 

 

No exemplo do direito de greve, como já mencionado, não se exige que o Estado tenha 

uma postura ativa, sendo suficiente que venha a garantir o seu exercício, seja por parte dos 

trabalhadores da iniciativa privada, seja por parte dos servidores públicos. 

Entretanto, mesmo que não seja exigida do Estado qualquer prestação, certo é que esse 

irá arcar com custos na ocorrência de uma greve, sendo ainda mais gravosos os casos de greve 

no âmbito do serviço público. 

Seja pelo inevitável alvoroço que se cria no âmbito da greve, que ocasiona transtornos 

no dia a dia da sociedade, seja pelo atendimento de demandas feitas pelos grevistas no âmbito 

público, seja pela perda temporária de servidores ativos, seja pela aumento do custo da 

manutenção do Poder Judiciário233, dada eventual lide que alcance tal Poder, todas essas 

hipóteses apresentam eventos que geram custos inerentes ao exercício desse direito, os quais 

podem não ser visíveis em um primeiro plano, mas representam “custos financeiros públicos 

indirectos cuja visibilidade é muito diminuta ou mesmo nula”234. 

Assim, mesmo os direitos considerados negativos podem exigir que o Estado aja, tenha 

uma conduta prestacional. Por esse motivo, Holmes e Sunstein defendem que todos os direitos 

são direitos positivos, isso é, geram um custo235. 

Essa constatação, por si só, já começa a explicar um dos fatores pelos quais o direito 

de greve dos servidores públicos não possui uma regulamentação e, ainda, porque seu exercício 

tem sido “podado” pelo Poder Judiciário. Apesar disso, nada justifica seu completo desrespeito, 

como visto no caso de sua proibição, ou seu constante tolhimento. 

O fato de todos os direitos gerarem um custo não deve ser usado como impeditivo para 

certos direitos. Não pode o poder público, diante de determinações expressas do poder 

                                                           
232 NABAIS. op. cit., p. 11-12. 
233 MACHADO. op. cit. 
234 NABAIS. op. cit., p. 12. 
235 HOLMES, Stephen. SUNSTEIN, Cass R. op. cit., p. 48. “All rights are positive rights”. 
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constituinte originário, escolher quais direitos serão garantidos e quais serão inviabilizados a 

título de redução de custos. 

Sim, os recursos são limitados, mas exatamente por serem escassos é que a 

Administração Pública deve se planejar melhor e arcar com tais custos. Sua função não é a de 

escolher direitos, mas de garanti-los. O simples fato de que todos os direitos geram custos traz 

à tona a ideia de que nenhum deveria ser excluído por completo por esse motivo. 

Dar esse nível de poder ao Estado, que gere as contas públicas, é transformá-lo 

novamente em um Estado autoritário, um Estado leviatã236 como defendido por Thomas 

Hobbes, uma vez que os direitos garantidos seriam escolhidos pelo próprio e não pela 

sociedade.237 

Deve-se retirar o foco apenas do custo do que está sendo preservado e, tendo em vista 

o já mencionado princípio da vedação ao retrocesso social, começar a observar o que não está 

sendo efetivamente garantido diante da má gestão dos recursos existentes. 

A ponderação entre direitos sempre irá existir. Por exemplo, a ponderação entre o 

custeio para salvar a vida de uma pessoa e melhorar a assistência à saúde de milhares sempre 

será uma discussão polêmica. Apesar disso, não é razoável defender a ideia de que se deve 

deixar de assistir essa única pessoa em prol de outros milhares que podem se beneficiar de 

melhorias na saúde com o valor investido. 

A referida escolha se mostra ainda mais absurda diante do direito de greve, que, além 

de ser constantemente diminuído para os servidores públicos, trata-se não apenas de um direito 

fundamental, mas de um instrumento histórico e social. Os custos para seu exercício são 

inevitáveis, mas sua diminuição e exclusão não acabam, como visto, com a possibilidade de 

retaliações por parte de toda uma classe que reivindica melhorias nas condições de trabalho. 

Diante do mencionado custo indireto, percebe-se o porquê do exercício da greve por 

parte dos servidores se tornar mais difícil, cada vez com mais restrições e bloqueios. 

 

4.2. A teoria da escolha pública 

 

Estabelecido o entendimento de que todos os direitos são custosos e que, dado esse 

fato, são alvo de escolha de alocação de recursos públicos, incluindo nessa lista os direitos 

negativos, como o direito à greve, deve-se perguntar: até que ponto isso influencia na forma 

                                                           
236 BORGES, André. Democracia vs. Eficiência: A Teoria da Escolha Pública. p. 170. Disponível em: <https://re 

positorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/4935/1/a08n53.pdf>. Acesso em: 23 abr. 19. 
237 Ibid. p.168. “[...] Buchanan sugere que o cidadão sente-se frustrado ao perceber que as decisões sobre os gastos 

do governo refletem mais as preferências de políticos e burocratas auto-interessados do que as suas próprias.”. 
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como se possibilita o exercício da greve? As escolhas do Poder Público são voltadas 

indiretamente para dificultar seu exercício? 

Para responder esses questionamentos, mostra-se interessante o estudo da Public 

Choice Theory. 

A Teoria da Escolha Pública tem como um de seus estudiosos James Buchanan. Para 

ele, uma teoria econômica não poderia se basear apenas em análises matemáticas, sendo 

imprescindível a análise das motivações dos agentes e da politização das decisões 

econômicas.238 

Segundo essa teoria, seja no mercado, seja na política, os agentes sempre serão 

movidos pelo interesse próprio239. Dada essa constatação, Dennis C. Mueller240 define a Teoria 

da Escolha Pública como: 

 

[...] o estudo econômico da decisão fora da lógica do mercado, ou simplesmente a 

aplicação da economia à ciência política. A questão da escolha pública é a mesma que 

a da ciência política: a teoria do Estado, votando regras, o comportamento dos 

eleitores, partidos políticos, a burocracia, e assim por diante. A metodologia de 

escolha pública é o da economia, entretanto, o postulado básico do comportamento da 

escolha pública, como para a economia, é que o homem é um egoísta, racional e 

maximizador de utilidade. 

 

Marco Antônio Dias241, com o mesmo raciocínio: 

 

[...] A transferência para o âmbito da política muitas vezes fazia com que a 

racionalidade econômica fosse suplantada pelos interesses dos políticos envolvidos 

na tomada de decisões. (...) o economista e o político trabalham com vetores distintos, 

onde o primeiro tem por parâmetro fundamental em suas tomadas de decisão a 

eficiência, procurando sempre a alocação ótima dos recursos escassos; enquanto o 

segundo tem por parâmetro a conquista e a manutenção do poder, o que só pode ser 

alcançado, no regime democrático, através do voto. 

 

Apoiando-se na premissa de que os agentes do Poder Público são efetivamente egoístas 

e que buscam unicamente a manutenção do poder e não a prática de uma boa gestão e, 

consequentemente, a preservação do interesse público, observam-se três motivos claros para 

que não se tenha uma legislação sobre a greve do servidor público, e ainda, o porquê de ser 

cada vez mais difícil o reconhecimento desse instituto. 

                                                           
238 DIAS, Marco Antônio. James Buchanan e a “Política” na escolha pública. p. 33. Disponível em: Acesso em: 

<http://estrategica.faap.br/ojs/index.php/estrategica/article/view/15/13>. 23 abr. 19. 
239 Ibid. p. 35. 
240 MUELLER apud Ibid. p. 36. 
241 Ibid. p. 33-34. 
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Primeiro, não se mostra vantajoso ou necessário, politicamente, para a manutenção do 

poder, que o agente se arrisque na normativização de um instituto tão polêmico quanto a greve 

de servidores públicos. Segundo, a regulamentação desse direito, apesar de ser uma 

determinação constitucional, vem sendo feita pelo Poder Judiciário, que, como já dito, restringe 

cada vez mais o seu exercício. Terceiro, sua regularização poderia legitimar movimentos em 

diversas classes do serviço público, o que, inevitavelmente, geraria prejuízos sociais e 

financeiros para o Estado. 

Se posicionar sobre temas controvertidos sempre faz surgir um risco para o agente 

político. À título exemplificativo, pode-se dizer que são casos relativamente semelhantes os da 

reforma da previdência e trabalhista. Ambos são debatidos e dividem opiniões, de modo que 

não há como agradar a todos. 

Como o Poder Judiciário vem indiscriminadamente regulando o tema da greve do 

servidor público e a única cobrança por uma lei que disponha sobre o assunto vem “apenas” da 

Constituição Federal, não havendo qualquer meio coercitivo que obrigue o Legislativo a 

cumprir sua função típica, não se mostra vantajoso, para os agentes políticos, sua exposição. 

Esse direito acaba por se encontrar em um “limbo normativo”, uma vez que ninguém 

parece se preocupar com a determinação constitucional, de modo a se encaixar perfeitamente 

no conceito, já apresentado por Carlos Alexandre de Azevedo Campos, de legislative blind 

spots of perspective. 

Quanto ao custo derivado de seu exercício, que seria ônus do Poder Público, o 

Judiciário vem prolatando decisões que garantem a sua restrição, de modo a diminuir a força 

da greve, como destacado no estudo do corte de ponto, o que também auxilia na inércia dos 

agentes políticos. Como não há nenhuma perda específica para o orçamento do Estado, o 

próprio interesse dos agentes, como defendido pela Teoria da Escolha Pública, impede sua 

manifestação. 

Para sustentar esse raciocínio, André Borges faz interessante afirmação sobre a teoria. 

Segundo ele242: 

 

[...] A teoria da escolha pública entende que o comportamento dos homens de governo 

é ditado pelos mesmos princípios utilitários e não pelo altruísmo ou interesse público 

(...) Se os agentes atuam no mercado no intuito de maximizar as suas próprias 

utilidades, por que eles deveriam agir de outra maneira no desempenho de funções 

públicas? 

                                                           
242 BORGES. op. cit. p.161. O autor ainda esclarece: “No modelo elaborado por Anthony Downs, os políticos 

agem tão somente para conseguir rendas, poder ou prestígio derivados do exercício de cargos públicos. Disto 

decorre que a meta última dos políticos é se apoderar do aparelho do Estado através do processo eleitoral”. 



68 
 

 

Inegável a lógica apresentada pelo autor. O panorama atual, à princípio, não faz com 

que seja necessária uma atuação dos agentes políticos sobre o tema. Enquanto isso, o Judiciário 

continua se utilizando de valores abstratos, como o princípio da continuidade do serviço público 

e a segurança pública, tomando decisões sem observar as consequências que surgirão, o que 

contradiz o pensamento exposto pelo legislador na LINDB243. 

 

4.3. A economia comportamental e o nudge como forma de prevenção da greve 

 

Ainda sob uma perspectiva econômica, soluções para o custo decorrente do exercício 

da greve por parte dos servidores públicos podem ser encontradas a partir do estudo da 

economia comportamental e do nudge. 

A economia comportamental244 representa um ramo que se dedica ao estudo do 

processo de decisão humana245. Segundo Kamila Palmela Rodrigues246: 

 

A economia comportamental se baseia na premissa que, naturalmente, as tomadas de 

decisões humanas não são sempre feitas de forma racional, pelo oposto, muitas vezes, 

o processo de tomada de decisão é totalmente emotivo, podendo, nesse momento, não 

optar por escolher de forma mais correta ou ética. 

 

Ao partir do pressuposto de que nem sempre o indivíduo irá agir da forma mais 

racional ou ética, já se percebe uma possível aplicação desse estudo sobre a relação existente 

entre o Estado e os servidores públicos em greve. Alcança-se tal conclusão, tendo em vista o 

fato de a greve ser, como já dito, um instrumento que visa a pressão social, isto é, uma forma 

de coerção para a obtenção do objetivo, de modo que nem sempre seus participantes tomarão 

decisões de forma racional. No seu âmago, a greve é conflituosa e deriva de uma sensação de 

injustiça. Sendo assim, se encaixa perfeitamente no âmbito do estudo da economia 

comportamental. 

                                                           
243 BRASIL. op. cit., nota 229. 
244 COSTA, Natalia Lacerda Macedo. “Nudge” como abordagem regulatória de prevenção à corrupção pública no 

Brasil. Revista de informação legislativa: RIL, v. 54, n. 214, p. 91-111, abr./jun. 2017. p. 97. Disponível em: 

<http://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/54/214/ril_v54_n214_p91>. Acesso em: 23 abr. 19. Também conhecida 

como “behavioral economics”. 
245 RODRIGUES, Kamila Palmela. O sutil empurrão para relações empresariais éticas: o compliance e a teoria 

do nudge – uma utopia para regulação do mercado. p. 8. Disponível em: <https://abdc.emnuvens.com.br/abdc/arti 

cle/view/24/20 >. Acesso em: 23 abr. 19. 
246 Ibid. p. 8. 
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Segundo Natalia Lacerda Macedo Costa247, “a pesquisa comportamental fornece ao 

regulador a base para o estabelecimento de intervenções voltadas à melhoria da conduta 

individual e coletiva”. 

À tais intervenções, se dá o nome de nudge248. O termo nudge, quando traduzido para 

o português, significa “empurrão”, mas também pode ser entendido como estímulo ou incentivo 

para que sejam tomadas determinadas decisões ou condutas249. 

Válido mencionar que o nudge deriva da teoria do paternalismo libertário, que se 

caracteriza pelo afastamento da regulamentação pelo controle e aproximação da liberdade de 

escolha com o exercício do poder de influência250. 

Perante o conceito apresentado, percebe-se que o nudge não seria uma intervenção 

repressiva, como vem ocorrendo nas soluções dadas pelo Poder Judiciário, mas sim preventiva, 

de forma que o poder público, atuando como garantidor da relação com os servidores públicos, 

incentivaria a manutenção sadia desse elo. Tais medidas poderiam, inclusive, ser aplicadas 

perante a própria Administração Pública, como forma de incentivá-la a tomar determinadas 

decisões. 

Essas intervenções não desconsiderariam os princípios que regem a Administração 

Pública, como a indisponibilidade do interesse público, mas levariam em consideração os 

conceitos trazidos pela teoria da escolha pública, que considera que os agentes políticos tomam 

decisões baseadas no seu próprio interesse, de modo a restringir tais condutas e seus efeitos. 

De acordo com o estudo da economia comportamental, “o processo de pensamento 

está submetido a alguns vieses cognitivos – entre eles: a inércia e a procrastinação, o 

enquadramento (framing) da informação, a influência das normas sociais e a 

disponibilidade”251. 

No âmbito da greve, é possível abordar alguns desses vieses cognitivos vistos acima, 

de forma a esclarecer comportamentos tanto da Administração Pública quanto dos grevistas. 

Quanto a inércia e a procrastinação, Natalia Lacerda Macedo Costa252 ensina que: 

 

A inércia é explicada pela negação da mudança do status quo, mesmo nas situações 

em que os benefícios acarretados por ela sejam superiores aos custos. (...) a 

complexidade enseja sérios efeitos negativos porque aumenta o poder da inércia. Por 

                                                           
247 COSTA. op. cit., p. 92. 
248 Ibid. p. 92. 
249 RODRIGUES. op. cit., p. 7. 
250 COSTA. op. cit., p. 99. “Trata-se de um tipo de paternalismo relativamente brando e não intrusivo, porque as 

escolhas individuais não são bloqueadas [...]”. 
251 Ibid. p. 97. 
252 Ibid. p. 97. 
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outro lado, a simplificação, inclusive na regulação, pode produzir efeitos de elevação 

do cumprimento voluntário da lei e de participação cidadã em políticas públicas. [...] 

[...] a procrastinação, definida como o adiamento de uma ação, é explicada pela 

tendência de trocar as metas de longo prazo pela gratificação imediata de atender aos 

impulsos [...]. 

 

Diante dessa explicação, é possível relacionar a inércia e a procrastinação, com a falta 

de regulamentação do direito de greve dos servidores públicos por parte do Poder Legislativo. 

Além do fato de se tratar de um tema de difícil regulamentação, o que já acarreta uma 

dificuldade de sair do estado de inércia, o risco político, mencionado no tópico anterior, faz 

com que não surjam motivos para que seja alterado o status quo, mesmo que sua mudança 

trouxesse melhorias inegáveis para o cenário atual. 

Como já dito, houve uma tentativa de simplificação desse processo, quando da 

alteração da norma necessária para regulamentar o referido direito, que passou de uma lei 

complementar para uma lei ordinária, o que demonstra claramente a utilização do nudge, 

contudo, nem isso auxiliou na “movimentação” do Poder Legislativo. Tendo em vista esse fato, 

fica difícil saber o que seria necessário para que esse poder tomasse uma atitude. 

Ainda, quanto à procrastinação, percebe-se uma normativização cada vez maior de 

temas menos polêmicos, porém que também trarão reconhecimento político, ou seja, 

gratificação, em um menor prazo. O problema desse pensamento, é que acaba por violar o 

próprio Estado Democrático de Direito, uma vez que a Constituição Federal continua com sua 

regulamentação incompleta. 

Nesse sentido, mostra-se correta a afirmação de que “dada a potencial ação irracional, 

mesmo em situações de perfeita informação acerca das relações entre o valor e a utilidade, as 

decisões humanas ainda são marcadas pela suscetibilidade às falhas cognitivas”253. 

Partindo para o viés do enquadramento, a autora254 destaca que “a forma de 

apresentação da informação impacta o comportamento humano mais que a qualidade em si das 

opções”. 

Com isso, seria correto afirmar que, em determinadas hipóteses, a publicidade às 

demandas feitas pelos funcionários representaria um meio mais eficaz do que a greve em si. 

Imagine a hipótese de servidores públicos da área da saúde que venham a expor o fato de não 

haver material clínico suficiente para o atendimento da população. Tais denúncias podem dar 

ensejo, por exemplo, a ações civis públicas, que irão garantir o fornecimento adequado do 

                                                           
253 Ibid. p. 98; 
254 Ibid. p. 97 e 98; 
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material necessário. A divulgação dá também a oportunidade de o ente federativo agir perante 

a sociedade, de modo a se mostrar presente e corrigir eventuais omissões. 

No Brasil, o nudge já pode ser verificado em algumas políticas ambientais e de saúde. 

Um exemplo recente foi a promulgação da Lei nº. 13.656 de 2018255, que isenta candidatos de 

concursos públicos federais do pagamento de taxas de inscrição desde que sejam doadores de 

medula óssea. 

Diante do exposto, se mostra interessante a constatação de Natalia Lacerda Macedo 

Costa256, que dita: “quando o Estado explora as heurísticas e os vieses do comportamento, ele 

imprime uma orientação mais branda e leve que a coerção legal, embora com um nível de 

aderência às vezes superior ao da lei”. 

Na hipótese de servidores públicos insatisfeitos com o ambiente de trabalho, por 

exemplo, caso o ente federativo atendesse a alguma das demandas antes do início da greve, 

poderia ser cogitada a não realização do movimento. Isso acabaria por prevenir desgastes 

desnecessários tanto para o governo, quanto para a sociedade. 

Nesse sentido, se mostra proveitosa a conduta do governador do Espírito Santo, 

anteriormente abordada, uma vez que diante da eventual possibilidade de manifestações 

decorrentes da insatisfação pela punição de seus companheiros de serviço, optou-se pela anistia 

dos envolvidos e o reparo das relações existentes entre os servidores e o Estado. 

A estipulação de alguns requisitos que devem ser cumpridos antes do início do 

movimento grevista se mostra bem-vinda nesse sentido, como previsto no art. 6º do PL nº. 375 

de 2018257. A necessária comprovação de tentativa infrutífera de negociações coletivas e de 

adoção de métodos alternativos de resolução de conflitos, a comunicação prévia ao órgão do 

poder público e a informação à população sobre o movimento e as suas demandas são formas 

de influenciar a conduta da Administração Pública, “empurrões”, porém sem interromper os 

serviços prestados. 

À luz de tais determinações, se torna válido o destaque para o trabalho que se 

desenvolve na Itália, local em que se abandonou o modelo de resolução de demandas paredistas 

pelo Poder Judiciário e se adotou a criação da Comissão de Garantia, órgão administrativo que 

                                                           
255 BRASIL. Lei nº. 13.656, de 30 de abril 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2018/lei/L13656.htm>. Acesso em: 23 abr. 19. 
256 COSTA. op. cit. p. 101. 
257 BRASIL. op. cit. nota 103. 
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possui autonomia financeira e decisória para a solução de greves em serviços essenciais, que 

são equiparáveis aos serviços públicos258. 

Como destaca Carlos Roberto de Oliveira259, diante de sua inegável efetividade, o 

órgão, além de aplicar sanções, passou a atuar “com indicações preventivas, sendo que cerca 

de 80% dos sindicatos buscam aconselhamentos e adequação dos procedimentos às 

recomendações”. 

Tal função se aproxima dos ensinamentos ligados à economia comportamental e o 

nudge. Nesse sentido, o autor destaca260: 

 

Tarefa extremamente interessante desta Comissão, também, é a sua função preventiva 

e de aconselhamento (que foge totalmente ao papel do Poder Judiciário) e pode ter 

resultado benéfico aos interesses da comunidade nos serviços essenciais, agindo na 

causa do problema – por meio de prevenção da greve – em detrimento da intervenção 

com sanção para coibir os seus efeitos (o que, na maioria das vezes, tem reflexo 

danoso para a população). 

 

Esse tipo de intervenção preventiva já pode ser visto, de maneira similar, em outro 

órgão administrativo do ordenamento jurídico brasileiro. Um que analisa atos que lhe são 

apresentados e dá parecer sobre a possibilidade ou não de uma determinada situação. Trata-se 

do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE, responsável por analisar de 

maneira preventiva os atos de concentração que lhe são apresentados, visando à proteção da 

ordem econômica. 

Dentre os fatores determinantes para o sucesso da Comissão de Garantia, foi o fato de 

possuir critérios objetivos para a escolha de seus membros, a especialização na solução de 

demandas grevistas, mais recentemente, a implementação de poder de império para fazer valer 

suas decisões e, por fim, mas não menos importante, a fuga da morosidade que se apresenta nas 

demandas judiciais261, os mais importantes. 

Ao verificar tais vantagens, é possível perceber que a escolha de membros por meio 

de critérios objetivos faz com que surja uma imparcialidade diante das demandas que lhes são 

apresentadas. A especialização, por sua vez, faz com que essa comissão tenha uma vivência 

mais aprofundada das formas como são desenvolvidas as relações entre o Estado e determinado 

grupo de servidores, sendo possível uma maior compreensão dos problemas que são 

                                                           
258 OLIVEIRA, Carlos Roberto de. A greve nos serviços essenciais no Brasil e na Itália. 2012. 149f. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo. 2012. p. 105. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2138/tde-02102012-164015/pt-br.php >. Acesso em: 23 abr. 19. 
259 Ibid. p. 105. 
260 Ibid. p. 106. 
261 Ibid. p. 105-106. 
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enfrentados no desenvolvimento de suas funções. A celeridade na apreciação da problemática 

também é benéfica tanto para os servidores quanto para o Estado. Por fim, o poder de impor 

suas decisões se mostra a característica mais influente, tendo em vista que sua decisão reflete 

uma posição da própria Administração Pública.  
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5. DOS LIMITES AO PODER NORMATIVO DO JUDICIÁRIO 

 

No presente estudo também se faz necessária a análise de alguns limites que se impõem 

perante o poder normativo apresentado pelo Poder Judiciário, que podem derivar diretamente 

da própria Constituição Federal, ou ainda, dependendo do modo que as decisões prolatadas são 

recebidas pela sociedade, da parcela da população que é afetada. 

Tais limites são especialmente importantes ao tratar da greve dos servidores públicos, 

diante das inegáveis restrições que vêm se alastrando sobre o direito, mencionadas no decorrer 

do trabalho. Seriam válidas, mesmo sem determinação legal expressa, as limitações impostas 

pelo Poder Judiciário, tendo em vista sua falta de legitimidade política para tanto? Estaria o 

Supremo Tribunal Federal, por meio de uma hermenêutica conservadora, no caso da greve de 

servidores, violando sua função contramajoritária e a Constituição Federal? 

 

5.1. O ativismo judicial 

 

Atualmente, muito se discute sobre o conceito e as consequências do ativismo judicial, 

situação que não é exclusiva do cenário brasileiro, que se alastra por diversos países do 

mundo262. Seria tal intervenção do Judiciário benéfica em todas as hipóteses?263 

Para responder tal questionamento, faz-se necessário analisar o que representa o 

ativismo judicial. 

Primeiramente, é importante ressaltar que há uma diferenciação feita pela doutrina 

sobre os conceitos de ativismo judicial e judicialização. A judicialização representaria um 

poder-dever dos órgãos judiciais, não cabendo aos Tribunais nenhuma alternativa a não ser 

julgar as ações que lhe são apresentadas264. Justificam a judicialização, por exemplo, o inciso 

XXXV do art. 5º da Carta Magna265, e, ainda, o art. 4º da Lei de Introdução às Normas do 

                                                           
262 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. Disponível em: 

<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/synthesis/article/view/7433/5388>. Acesso em: 23 abr. 19. p. 23. 

“Em diferentes partes do mundo, em épocas diversas, cortes constitucionais ou supremas cortes destacaram-se em 

determinadas quadras históricas como protagonistas de decisões envolvendo questões de largo alcance político, 

implementação de políticas públicas ou escolhas morais em temas controvertidos na sociedade”. 
263 MORAES. op. cit., p. 800. O Ministro Alexandre de Morais, nesse sentido, também se questiona: “Teríamos 

com o ativismo judicial, clara afronta à Separação de Poderes, com direta usurpação das funções da legislatura ou 

da autoridade administrativa, como por diversas vezes apontou o Juiz Antonin Scalia, da Suprema Corte dos 

Estados Unidos, para desqualificar essa prática (cf. voto vencido no caso Romer v. Evans, 1996); ou, verdadeira 

necessidade constitucional permitida pelo sistema de freios e contrapesos em face da finalidade maior de garantir 

a plena supremacia e efetividade das normas constitucionais?”. 
264 BARROSO. op. cit., nota 262, p. 25. 
265 BRASIL. op. cit., nota 11. “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 
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Direito Brasileiro266, antiga LICC, dispositivos que impedem a não apreciação de matérias 

impostas ao Judiciário. Já o ativismo, por outro lado, equivaleria a um modo específico de 

interpretar as normas, de maneira proativa, de forma a expandir a participação do referido poder 

estatal267. 

Feita essa distinção, Luís Roberto Barroso268 expõe que: 

 

A idéia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa 

do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais com maior 

interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes. A postura ativista se 

manifesta por meio de diferentes condutas, que incluem: (i) a aplicação direta da 

Constituição a situações não expressamente contempladas em seu texto e 

independentemente de manifestação do legislador ordinário; (ii) a declaração de 

inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, com base em 

critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da Constituição; (iii) a 

imposição de condutas ou de abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria 

de políticas públicas. 

 

O Ministro Luís Felipe Salomão269 também nos ensina que: 

 

O ativismo relaciona-se ao comportamento dos juízes. Significa conduta que desborda 

da atuação puramente técnica e judicial. A interpretação ocorre de maneira expansiva. 

Assemelha-se ao que a nova (...) doutrina constitucionalista denomina de pós-

positivismo (...), consistente na ideia de que o magistrado age sob a alegação de defesa 

da ética, para garantir direitos e o próprio funcionamento da sociedade. 

Existem, fundamentalmente, dois grandes pontos reconhecidos como vantagens (...): 

a) a proteção contramajoritária, quando o Judiciário guarda e garante os direitos da 

minoria que não lograria obtê-la no Parlamento; e b) a imposição de condutas ou 

abstenções ao Poder Público em atuação proativa, no papel de guardião das políticas 

públicas que envolvam direitos fundamentais. 

 

Diante dessas conceituações, percebe-se que o instituto sob análise é visto como um 

instrumento através do qual o Poder Judiciário concretizaria valores e fins constitucionais, 

apesar das limitações impostas pelo princípio da separação dos poderes, de modo a permitir que 

os membros do Judiciário garantam direitos que venham a ser violados, ou pior, que ainda não 

tenham sido garantidos, agindo de maneira contramajoritária quando necessário. 

Daí se faz a primeira crítica às decisões tomadas pelo Poder Judiciário no âmbito da 

greve de servidores públicos. A concretização de tal direito, como já demonstrado, não é o que 

se vem observando nas decisões proferidas nos últimos anos pela Corte Constitucional. Pelo 

                                                           
266 Idem. op. cit., nota 229. “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes 

e os princípios gerais de direito”. 
267 BARROSO. op. cit., nota 262, p. 25. 
268 Idem. op. cit., nota 151. p. 318-319. 
269 SALOMÃO, Luis Felipe. Ativismo Judicial para quem e por quê? Disponível em: 

<https://www.editorajc.com.br/ativismo-judicial-para-quem-e-por-que/?utm_source=OAB-

NACIONAL&utm_medium=219>. Acesso em: 23 abr. 19. 
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contrário, são vistas decisões que visam a supressão, às vezes completa, desse movimento, 

mesmo em casos não previstos expressamente no ordenamento jurídico. 

Ao constatar esse cenário, deve-se mencionar outra forma de comportamento dos 

Tribunais, diametralmente oposto ao que se vê no ativismo judicial. Trata-se da autocontenção 

judicial, medida adotada nas hipóteses em que o Poder Judiciário reduz ao máximo sua 

interferência no exercício da função dos demais poderes270. 

Ronald Dworkin defendia que o ativismo judicial, na realidade, representa uma forma 

de pragmatismo jurídico271. De fato, o uso indiscriminado desse instituto representa uma forma 

de pragmatismo, na medida em que não procura a solução do conflito social, mas sim o fim dos 

problemas que dele decorrem, o que foge de um dos objetivos centrais das decisões judiciais, 

que é a pacificação social de determinado tema. 

É fácil notar essa conduta do Judiciário, por exemplo, na decisão sobre a proibição da 

greve para os servidores públicos que exercem funções na área de segurança, que foi proferida 

logo após um dos maiores movimentos do país no âmbito da área de segurança, que teve como 

palco o Estado do Espírito Santo. 

Não é possível acreditar que os Ministros da Corte Suprema, por mais imparciais que 

sejam, não tenham sido influenciados por todos os atos que se desencadearam de um 

movimento grevista daquela proporção. Isso porque, como se sabe, o movimento teve seu fim 

no início de março de 2017 e a decisão de proibição surgiu no mês seguinte, em abril do mesmo 

ano. Na verdade, constata-se uma decisão tão agressiva quanto as consequências decorrentes 

da greve. 

No caso, mostra-se inegável a existência de uma colisão de forças. De um lado, a força 

dos grevistas, que atuaram por meio de um movimento social, e, de outro, a força normativa do 

Judiciário, que decidiu pela proibição e inconstitucionalidade de tais movimentos mesmo diante 

da permissão constitucional, excluídos os militares. 

Não se defende aqui os efeitos negativos que surgiram da greve ocorrida em 2017, 

entre os quais se pode citar o aumento das condutas ilícitas praticadas, sendo válido ressaltar a 

responsabilidade dos agentes que agiram de maneira desproporcional e desarrazoada, diante do 

objetivo pretendido. Contudo, também seria ingênuo não admitir que a decisão do Supremo 

tenta, de modo frágil e ineficaz, impedir que outros movimentos similares venham a ocorrer. 

                                                           
270 BARROSO. op. cit., nota 151. p. 320. “A principal diferença metodológica entre as duas posições está em que, 

em princípio, o ativismo judicial procura extrair o máximo das potencialidades do texto constitucional, sem 

contudo invadir o campo da criação livre do Direito. A autocontenção, por sua vez, restringe o espaço de incidência 

da Constituição em favor do legislador ordinário”. 
271 MORAES. op. cit., p. 801. 
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Apesar desse exemplo de manifestação negativa do uso do ativismo judicial, seria um 

erro defender que seu exercício só traz malefícios. 

A manifestação do Supremo sobre a possibilidade da greve de servidores públicos, 

garantindo seu exercício mesmo sem a edição de uma lei específica, se apresenta como uma 

forma positiva do ativismo, vindo a efetivamente concretizar valores constitucionais. 

Outra hipótese, diz respeito ao reconhecimento das uniões homoafetivas como 

entidades familiares, na ADI nº. 4.277/DF272 e na ADPF nº. 132/RJ273, diante dos valores 

expressos no art. 226 da CRFB/88274. 

Também é possível enxergar a presença do ativismo nas decisões que solucionam a 

divergência entre o mínimo existencial e a reserva do possível, após a judicialização da saúde275. 

Em todas as decisões mencionadas, verifica-se uma concretização efetiva de valores 

constitucionais, sem a privação de direitos, ou seja, não houve a necessidade de ponderar se um 

direito deveria prevalecer sobre o outro ou se haveria a privação absoluta de determinado 

direito. 

Nesses momentos, em que o Judiciário atua de forma proativa para interpretar de 

maneira expansiva as normas constitucionais e ampliar sua força normativa, não se vislumbra 

prejuízo ou impeditivos para o ativismo judicial. Entretanto, quando há uma vedação ao 

exercício de direitos previstos constitucionalmente, mesmo que por meio de métodos indiretos, 

surge um episódio paradoxo em que o Poder Judiciário, ou pior, a Corte Constitucional, retira 

a força normativa do texto da Carta Magna. Isso é inaceitável! 

A referida inaceitabilidade deriva de dois argumentos básicos: a falta de legitimidade 

dos membros do Poder Judiciário e, no caso de direitos fundamentais como a greve, a barreira 

intransponível das cláusulas pétreas. 

Ao tratar das cláusulas pétreas, Ingo Sarlet dispõe276: 

 

A existência de limites materiais justifica-se, portanto, em face da necessidade de 

preservar as decisões fundamentais do Constituinte (ou aquilo que Rawls designou de 

elementos constitucionais essenciais), evitando que uma reforma ampla e ilimitada 

possa desembocar (...) na destruição da ordem constitucional [...] 

                                                           
272 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº. 4.277. Relator: Ministro Ayres Britto. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628635>. Acesso em: 23 abr. 19. 
273 Idem. Supremo Tribunal Federal. ADPF nº. 132. Relator: Ministro Ayres Britto. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628633>. Acesso em: 23 abr. 19. 
274 Idem. op. cit., nota 11. 
275 SALOMÃO. op. cit. “[...] A partir de 2010, houve o aumento de mais de 1.000% de ações judiciais tratando 

sobre saúde, gerando custo superior a R$ 1,3 bilhão. [...]”. 
276 SARLET, Ingo Wolfgang. Os direitos fundamentais sociais como “cláusulas pétreas”. p. 83. Disponível em: 

<https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/cd/article/view/828/355>. Acesso em: 23 abr. 19. 
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[...] verifica-se, na esteira do magistério de Alexandre Pasqualini, que todo o sistema 

jurídico (...) “reclama um núcleo de constante fixidez (cláusulas pétreas), capaz de 

governar os rumos legislativos e hermenêuticos não apenas dos poderes constituídos, 

mas da própria sociedade como um todo”. 

 

Em sequência, o autor277 defende: 

 

[...] aplicando-se efetivamente este princípio (inalterabilidade da identidade da 

Constituição), até mesmo a existência de limites expressos parece dispensável, já que 

os princípios e direitos fundamentais, assim como as decisões essenciais sobre a forma 

de Estado e de governo, fatalmente não poderiam ser objeto de abolição ou 

esvaziamento. O próprio Carl Schmitt já havia destacado que “as decisões políticas 

fundamentais da Constituição são assunto do Poder Constituinte do Povo e não 

pertencem às competências das instâncias autorizadas para reformar e revisar as leis 

constitucionais”. 

 

 Para finalizar o raciocínio, expõe: “Certo é (...) que implícitos (...), ou não, os direitos 

sociais (na condição de limites materiais) estão sujeitos à mesma proteção contra reformas 

constitucionais que os demais conteúdos essenciais da Constituição”278. 

Partindo desse princípio, de que os direitos sociais são direitos fundamentais e, por 

isso, protegidos pela redação do art. 60, §4º, IV da CRFB/88279, e ainda, que esses direitos não 

podem ter seu objeto abolido ou esvaziado, é correto afirmar que o Poder Judiciário, em respeito 

às decisões tomadas pelo Poder Constituinte Originário e aos elementos constitucionais 

essenciais, não poderia proibir o exercício do direito à greve para os servidores públicos da área 

de segurança nem reduzir de forma tão exacerbada o poder de seu exercício pelo corte dos 

proventos dos servidores, situação que deveria ser analisada caso à caso, dada a falta de previsão 

legal específica. 

A questão se torna mais alarmante quando se percebe que os Poderes Executivo e 

Legislativo, que têm seus membros eleitos pelo voto, não poderiam determinar tais medidas. 

Como que os membros do Executivo e do Legislativo, eleitos pelo poder que emana do povo, 

não poderiam inviabilizar um direito fundamental, e o Poder Judiciário, que não possui 

legitimidade política, pode impedir seu exercício? 

A resposta é simples: não pode! A mesma barreira imposta aos demais poderes pelas 

cláusulas pétreas deve ser vista com maior vigor para o Poder Judiciário, na medida em que 

seus membros não passaram por qualquer crivo eleitoral280. 

                                                           
277 Ibid. p. 87 
278 Ibid. p. 92 
279 BRASIL. op. cit., nota 11. “§4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: IV - os 

direitos e garantias individuais.”. 
280 BARROSO. op. cit., nota 151. p. 320-321. “Uma das grandes questões subjacentes à legitimação democrática 

do Poder Judiciário é a denominada dificuldade contramajoritária. Os membros do Poder Legislativos e o Chefe 
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Não se mostra razoável ou proporcional que os políticos do Executivo e do Legislativo, 

representantes da sociedade, estejam “presos” às normas constitucionais que impediriam uma 

proibição do direito de greve, e o Poder Judiciário, que não possui legitimidade popular, possa 

extinguir tal direito para toda uma parcela da sociedade. 

Interessante ressaltar o receio apresentado pelo Ministro Alexandre de Moraes281, que 

faz o seguinte questionamento: 

 

Não há dúvidas de que a eficácia máxima das normas constitucionais exige a 

concretização mais ampla possível de seus valores e de seus princípios, porém, em 

caso de inércia dos poderes políticos, devemos autorizar a atuação subjetiva do Poder 

Judiciário (Luis Roberto Barroso), mesmo que isso transforme o Supremo Tribunal 

Federal em um superlegislador, pois imune de qualquer controle, que não seja a 

própria autocontenção (judicial restraint), ou, devemos restringi-lo, para que não se 

configure flagrante desrespeito aos limites normativos substanciais da função 

jurisdicional, usurpando, inclusive, função legiferante (Elival da Silva Ramos)? 

 

Essa preocupação, de restringir o poder de atuação subjetiva do Judiciário, impedindo 

o surgimento de um “superlegislador”, se mostra prudente e necessária em face das posições 

tomadas pelo STF no âmbito da greve. 

No mesmo sentido, Luís Felipe Salomão também defende a ausência de legitimidade 

democrática dos juízes como um ponto negativo da prática do ativismo judicial, além de 

destacar: o risco de uma politização judicial e a possibilidade de exceder a capacidade 

institucional imposta ao Poder Judiciário282. 

Correta se mostra a posição de Luís Roberto Barroso283 ao defender: 

 

Um tribunal constitucional deverá agir com ousadia e ativismo, nos casos em que o 

processo político majoritário não tenha atuado satisfatoriamente, e com prudência e 

autocontenção em outras situações, para não exacerbar aspectos do caráter 

contramajoritário dos órgãos judiciais, vulnerando o princípio democrático. 

 

Ao tratar do caráter contramajoritário dos órgãos judiciais, também é visível o seu 

desrespeito na decisão tomada no ARE nº. 654.432/GO284, uma vez que apesar de ir contra a 

vontade da maioria uma greve de servidores públicos, ainda mais daqueles que exercem funções 

                                                           
do Poder Executivo são agentes públicos eleitos, investidos em seus cargos pelo batismo da vontade popular. O 

mesmo não se passa com os membros do Poder Judiciário, cuja investidura se dá, como regra geral, por critérios 

essencialmente técnicos, sem eleição popular”. 
281 MORAES. op. cit., p. 800-801. 
282 SALOMÃO. op. cit. Luís Roberto Barroso também aborda de maneira mais aprofundada tais objeções no artigo 

Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. 
283 BARROSO. op. cit., nota 151. p. 234. 
284 BRASIL. op. cit. nota 116. 
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na área de segurança, deve ser preservado o direito da minoria, como expressamente determina 

a vontade do constituinte originário. 

Luís Roberto Barroso chega a apresentar um exemplo simples, que demonstra a 

importância dessa função jurisdicional. Segundo o autor, “se houver oito católicos e dois 

mulçumanos em uma sala, não poderá o primeiro grupo deliberar jogar o segundo pela janela, 

pelo simples fato de estar em maior número”285. 

Por fim, outro ponto que deve ser mencionado nesse tópico diz respeito à determinação 

de obrigatoriedade da participação do poder público em mediações com os servidores públicos 

da área de segurança, expedida também no ARE 654.432/GO286. É boa a intenção do STF ao 

impor a referida participação, hipótese que se encaixa nos casos de exercício do ativismo 

judicial. Todavia, essa obrigação é inútil se não existir uma real intenção conciliatória de ambas 

as partes, o que se percebe na maioria dos casos. 

Decisões nesse sentido, só podem gerar uma consequência: o desgaste da imagem do 

Poder Judiciário. 

Como anota Luís Roberto Barroso287 sobre o uso do ativismo judicial: “em dose 

excessiva, há risco de se morrer da cura”, ou seja, o abuso na utilização desse instituto pode vir 

a causar mais malefícios do que benefícios. 

 

5.2. O efeito backlash 

 

Outro limite ao poder normativo do Judiciário se apresenta na forma do efeito 

backlash, que se insere no contexto do Constitucionalismo Democrático. Como bem explicado 

por Mariana Barsaglia Pimentel288: 

 

Em contraposição ao Constitucionalismo Popular, teoria que preconiza que as 

decisões concernentes às Constituições devem ser tomadas apenas pelo povo, e não 

mais pelo Poder Judiciário (...) em também, ao Minimalismo Judicial, de acordo com 

o qual as cortes não deveriam decidir questões “desnecessárias” na resolução de um 

caso concreto, limitando-se a respeitar seus próprios precedentes e exercer “virtudes 

passivas”, o Constitucionalismo Democrático legitima a atuação do Poder Judiciário 

por meio da utilização de princípios constitucionais de abertura argumentativa no 

processo de interpretação constitucional, de modo a potencializar o engajamento 

político expresso em termo de interações entre as cortes e a sociedade em geral [...] 

                                                           
285 BARROSO. op. cit., nota 262, p. 28. “Aí está o segundo grande papel de uma Constituição: proteger valores e 

direitos fundamentais, mesmo que contra a vontade circunstancial de quem tem mais votos”. 
286 BRASIL. op. cit. nota 116. 
287 BARROSO. op. cit., nota 262, p. 32. 
288 PIMENTEL, Mariana Barsaglia. Backlash às decisões do Supremo Tribunal Federal sobre união 

homoafetiva. Revista de informação legislativa: RIL, v. 54, n. 214, p. 189-202, abr./jun. 2017. p. 192-193. 

Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/54/214/ril_v54_n214_p189>. Acesso em: 23 abr. 19. 
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Todavia, ao legitimar a atuação do Poder Judiciário por meio da utilização de 

princípios, verifica-se, às vezes, o surgimento de manifestações contrárias às decisões 

prolatadas. Segundo George Marmelstein289: 

 

[...] não há dúvida de que a solução judicial, seja em que direção for, nem sempre é 

aceita pacificamente por todos os setores políticos. Toda decisão judicial gera algum 

nível de insatisfação popular, sendo natural que ocorram reações sociais e políticas às 

soluções mais polêmicas, possibilitando o surgimento de uma mobilização organizada 

para alterar o entendimento adotado. Tal fenômeno pode ser denominado de backlash 

[...] 

O backlash é uma reação adversa não-desejada à atuação judicial. (...) é, literalmente, 

um contra-ataque político ao resultado de uma deliberação judicial. 

 

Katya Kozicki290, no mesmo sentido, ensina: 

 

O termo backlash pode ser traduzido como reação, resposta contrária, repercussão. 

Dentro da teoria constitucional, vem sendo concebido como a reação contrária e 

contundente a decisões judiciais que buscam outorgar sentido às normas 

constitucionais. Seriam, então, reações que (...) questionam a interpretação da 

Constituição realizada no âmbito do Poder Judiciário. No Brasil, penso ser o caso, 

especialmente, das reações populares às decisões do Supremo Tribunal Federal 

proferidas em sede de controle concentrado/abstrato de constitucionalidade. O 

engajamento popular na discussão de questões constitucionais não apenas é legítimo 

dentro dessa perspectiva, mas pode contribuir, também, para o próprio fortalecimento 

do princípio democrático [...]. 

 

Conclui-se que o chamado efeito backlash nada mais é do que uma manifestação social 

contrária a uma decisão judicial. Mas como tais manifestações podem servir de limitadores do 

poder normativo do Judiciário? 

A limitação em questão pode surgir a partir de duas vertentes: da alteração do 

entendimento adotado pelo Judiciário através da criação de normas em desconformidade com 

a decisão e do descrédito de decisões prolatadas pelos órgãos judiciais, como já apontado no 

tópico anterior, que deriva de seu desrespeito contínuo. 

Segundo Pedro Lenza291: “[...] a maioria dos autores refere-se ao fenômeno backlash 

sob a perspectiva dos tribunais e considerando o risco que a decisão, sem o apoio popular, possa 

trazer à própria existência (e legitimidade) do Poder Judiciário”. 

                                                           
289 MARMELSTEIN, George. Efeito backlash da jurisdição constitucional: reações políticas ao ativismo judicial. 

Disponível em: <https://www.academia.edu/35675035/Efeito_Backlash_da_Jurisdi%C3%A7%C3%A3o_Consti 

tucinal?auto=download>. Acesso em: 23 abr. 19. 
290 PIMENTEL. op. cit., p. 194. 
291 LENZA. op. cit., p. 91. 
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Nesse cenário, se verifica o primeiro perigo para o Poder Judiciário. Isto é dito, pois 

por mais que uma decisão seja tomada por um órgão competente, que possua a legitimidade 

para proferi-la, caso esta seja contrária à crença geral da sociedade, mesmo com a imposição 

de penalidades, é possível que o entendimento não seja cumprido. 

Pegue, por exemplo, o objeto do presente estudo, o direito de greve do servidor 

público. A solução para que uma greve chegue ao fim não parece se mostrar no corte de ponto, 

na contínua falta de regulamentação do direito, ou ainda, na proibição de seu exercício. Isso é 

dito, porque caso não seja a vontade dos grevistas, a greve não alcançará um fim com a 

declaração de sua ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

Valter Shuenquener, ao defender uma necessária melhoria na solução dos conflitos 

paredistas desenvolvidos pelos servidores públicos, afirma: “se por um lado, o reconhecimento 

de que uma greve é ilegal, acompanhado da imposição de multa ao sindicato respectivo, não 

tem solucionado o problema, por outro a mera declaração judicial de que uma greve é válida 

também não surte qualquer efeito prático que solucione o conflito”292. 

Veja: ao prolatar uma decisão e essa não ser cumprida, surge um desgaste da força 

normativa do Poder Judiciário e isso, por si só, representa um limite ao seu exercício, uma vez 

que atinge a imagem do Judiciário e enfraquece o Estado Democrático de Direito. 

A outra hipótese de limitação decorrente do efeito backlash deriva da alteração 

legislativa sobre um assunto polêmico, que não tinha sido pacificado politicamente à época da 

decisão judicial. Dois eventos valem ser mencionados: o caso Furman v. Georgia e, no Brasil, 

o caso da vaquejada. 

Em 1972, a Suprema Corte americana decidiu, em apertado placar de 5 votos a 4, pela 

incompatibilidade da pena de morte com a constituição americana. Ocorre que, após essa 

decisão, surgiu um forte movimento conservador no sentido de permitir tal pena, sendo eleitos 

diversos políticos que levantavam essa “bandeira”. Esse aumento de poder dos conservadores 

fez com que fossem aprovadas diversas leis que permitiam esse tipo de pena, mesmo contra o 

entendimento adotado pela Suprema Corte. O cenário apresentado por todo o país acabou por 

ser agravado, tendo em vista que diversos estados que não previam a pena de morte passarem 

a permiti-la. No fim, a Suprema Corte não teve alternativa senão rever seu posicionamento e 

admitir a compatibilidade da pena de morte diante da adoção de certas medidas293. 

                                                           
292 ARAÚJO, Valter Shuenquener de. O direito de greve dos agentes públicos e o poder normativo da justiça 

comum. Disponível em: < https://www.editorajc.com.br/10202/>. Acesso em: 23 abr. 19. 
293 MARMELSTEIN. op. cit. 
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No caso da vaquejada, o STF, na ADI 4.983/CE294, de relatoria do Ministro Marco 

Aurélio, havia declarado a inconstitucionalidade de lei estadual que regulamentasse a atividade 

diante da crueldade praticada contra os animais. Em uma clara reação legislativa perante a 

decisão tomada em 2016, houve a edição da EC nº. 96/2017295, que adicionou o §7º ao art. 225 

da CRFB/88296, dispondo que a prática de condutas como a vaquejada não são consideradas 

cruéis para com os animais desde que representem manifestações culturais297. 

Passando para a análise específica da greve dos servidores públicos e considerando 

tudo o que foi exposto acima, pode-se afirmar que é possível que ocorra uma nova reação 

legislativa contrária aos entendimentos emitidos pelo Judiciário nos últimos anos. Basta 

analisar o art. 13 do PL do Senado nº. 375/18298, segundo o qual a falta ao trabalho decorrente 

do exercício da greve não equivalerá, imediatamente, ao corte do ponto, sendo objeto de 

negociação entre o poder público e os servidores para que organizem um plano de 

compensação. Apenas na hipótese de não se alcançar um denominador comum é que se 

cogitaria a perda da remuneração dos servidores. 

Percebe-se que essa mudança legislativa prima a importância do caráter alimentar dos 

valores que seriam cortados, dando a oportunidade de se alcançar um acordo e, 

consequentemente, o objetivo fim, que é a pacificação social. 

Outro ponto contrário ao entendimento do STF, diz respeito à previsão expressa no art. 

17 do mesmo projeto299. Segundo a redação dada, as Forças Armadas, os Policiais Militares e 

os Corpos de Bombeiros Militares não teriam direito a exercer o direito de greve. Tendo em 

vista o inegável conhecimento da decisão do ARE nº. 654.432/GO300, ao não mencionar outros 

servidores públicos, o Poder Legislativo estaria, a contrario sensu, permitindo a greve para os 

demais, inclusive aqueles da área de segurança pública que não façam parte desses grupos. 

A verdade é que, tais mudanças legislativas, caso venham a ocorrer, deverão ser 

consideradas constitucionais, uma vez que o Poder Judiciário não poderá se imiscuir no papel 

                                                           
294 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº. 4.983. Relator: Ministro Marco Aurélio. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12798874>. Acesso em: 23 abr. 19. 
295 Idem. Emenda Constitucional nº. 96, de 6 de junho de 2017. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc96.htm>. Acesso em: 23 abr. 19. 
296 Idem. op. cit., nota 11. “§ 7º (...) não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde 

que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem 

de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica 

que assegure o bem-estar dos animais envolvidos”. 
297 Válido mencionar a ADI 5.713 de relatoria do Ministro Marco Aurélio que reconheceu que o objeto da demanda 

ficou prejudicado após a alteração substancial realizada pelo Poder Constituinte Derivado. 
298 BRASIL. op. cit., nota 103. 
299 Ibid. 
300 Idem. op. cit., nota 116. 
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do Poder Legislativo após este ter cumprido seu dever constitucional, previsto no art. 37, VII 

da Carta Magna301. 

Outro fator que deve ser considerado quando se fala sobre o efeito backlash, diz 

respeito ao possível aumento da ocorrência de greves no serviço público com a finalidade de 

modificar as decisões proferidas com o específico fim de reduzir a frequência de tais 

manifestações, ou seja, as decisões proferidas pelo Supremo nos últimos anos podem vir a 

estimular o efeito contrário do que foi pretendido, de forma que os servidores podem querer 

garantir à força seu direito constitucional. Esse cenário acarretaria novamente em um descrédito 

da posição da Corte Suprema. 

Fortalece esse entendimento a já mencionada greve de servidores da área de segurança 

pública ocorrida em Roraima, que ignorou por completo a decisão tomada pela Corte 

Constitucional. 

Nesse sentido, válido destacar o ensinamento de George Marmelstein302, que fala: 

 

Cass Sunstein defende uma contenção judicial para que, em casos polêmicos, a 

solução seja minimalista. (...) no julgamento de questões polêmicas e controversas, a 

decisão judicial deveria abordar os pontos estritamente necessários para a solução do 

caso concreto, evitando tecer considerações morais ou filosóficas de largo alcance. 

Com isso, restaria espaço para o florescimento do debate democrático nos espaços 

políticos, evitando o risco de uma atuação judicial com pretensões totalizantes [...] 

 

Sunstein303 ainda aborda que “a decisão da Corte pode ativar forças opostas e 

desmobilizar os atores políticos que ela favorece. Ela pode produzir um intenso refluxo social, 

em um processo de deslegitimação de si própria assim como do objetivo que ela procura 

promover”. 

Conclui-se que, ao tentar impor uma solução para um caso que não é pacífico, 

politicamente falando, o Judiciário pode se prejudicar no processo, uma vez que seu poder 

normativo pode não trazer as consequências por ele pretendidas, dada a falta de diálogo 

democrático, e isso, por si só, deveria ser considerado um cenário limitador de seu poder. 

  

                                                           
301 Idem. op. cit., nota 11. 
302 MARMELSTEIN. op. cit. 
303 SUNSTEIN apud PIMENTEL. op. cit., p. 198. 
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CONCLUSÃO 

 

Essa monografia constatou, como problemática central, o surgimento de decisões que 

visam, de maneira direta ou indireta, à restrição ao exercício do direito de greve por parte dos 

servidores públicos, a despeito da previsão constitucional presente no art. 37, VII, da 

Constituição Federal de 1988. 

Fruto das reflexões fundamentadas que se desenvolveram no decorrer da pesquisa, foi 

possível chegar à conclusão de que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal sobre 

o tema, hoje sedimentadas na jurisprudência dos tribunais de todo país, violam diretamente o 

direito fundamental estudado. 

Verificou-se que, apesar de a Corte Suprema garantir o exercício da greve por parte 

dos servidores públicos mesmo sem uma lei específica que a regulamente, a garantia de seu 

exercício não será suficiente se esse passar a ser cada vez mais podado pelo órgão supremo que 

lhe deu aval. 

O entendimento a que chegou este pesquisador consubstancia-se na ideia de que o 

direito à greve, analisado de forma geral, ao considerar os trabalhadores do âmbito público e 

privado, trata-se de um fato social, capaz de realizar mudanças econômicas e sociais através do 

tempo, e, mais do que isso, de um direito fundamental de segunda dimensão, que não serve 

apenas para ser usufruído, mas que, também, é um instrumento responsável pela garantia de 

outros direitos fundamentais, como é  o exemplo do direito a um trabalho digno. 

Feita uma análise no direito comparado, foi possível perceber que o direito de greve é 

uma consequência lógica da liberdade de associação e da permissão à negociação coletiva, de 

maneira que está intrinsicamente ligado a ambos os institutos, sendo impossível a defesa de um 

sem a garantia do outro. Isso é dito, pois a greve representa a última “arma” dos trabalhadores, 

instrumento acolhido pelo ordenamento que legitima a pressão exercida pelo empregado sobre 

o empregador. 

Em âmbito nacional, infelizmente, se verifica uma tendência restritiva desse direito, 

através de sua contínua falta de regulamentação por parte do Poder Legislativo, da imposição 

de dificuldades para o seu exercício, decorrente do corte de ponto dos servidores públicos, 

mesmo sem previsão legal expressa, e, da inadmissível vedação de seu exercício por parte de 

toda uma classe de servidores, com base em argumentos vagos e subjetivos que não se 

sustentam, e pior, que violam a segurança jurídica, como ocorreu para os servidores públicos 

da área de segurança. 
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Diante de todo o exposto, é possível perceber que tais medidas restritivas não resolvem 

o problema, não pacificam a sociedade, sendo imprescindível que o poder público assimile que 

a greve é um fato social e que o caos continuará a reinar sobre o tema, caso não haja sua 

regulação como determinado pelo Poder Constituinte Originário. 

No presente trabalho também foram apresentadas razões, diante de uma análise 

econômica do direito, para o modo como a greve dos servidores está sendo tratada no âmbito 

jurídico. Deve-se considerar o entendimento de que todo direito gera um custo, inclusive, e, 

principalmente, no caso da greve, os de prestação negativa, que tendem a não demonstrar de 

maneira objetiva sua despesa. Ainda se abordou a tese da Public Choice Theory, que toma como 

pressuposto o fato de agentes políticos tomarem decisões baseados em interesses próprios, da 

mesma forma que ocorre para as pessoas no âmbito privado, visando à manutenção do poder, e 

que isso representaria um dos motivos que impedem a criação de uma norma que regulamente 

de forma clara e extensiva o exercício do direito discutido. 

Além disso, o estudo aborda a ilegitimidade do Poder Judiciário para determinar a 

proibição do exercício desse direito fundamental, ou ainda, para a criação de dificuldades para 

seu exercício, o que viola, indiscutivelmente, as cláusulas pétreas estabelecidas na Carta Magna, 

de forma que seria prudente que o Judiciário agisse com autocontenção, sob pena de 

desprestigiar suas decisões e sua imagem perante a sociedade, diante da possibilidade do 

surgimento de um efeito backlash. 

Alguns foram os argumentos utilizados nessa pesquisa para a solução das questões 

apresentadas, como: a criação de uma lei própria para os servidores, dada a clara inviabilidade 

de se continuar utilizando a Lei de Greve do âmbito privado, que especifique por exemplo, 

como faz a PL nº. 375/18, o percentual de funcionários públicos que podem aderir à greve sem 

prejudicar a continuidade do serviço, a criação de fundos para o exercício da greve, como os 

vistos nos EUA, em atuação conjunta dos servidores e do poder público, de forma a permitir 

que ocorra o corte de ponto sem que fique impossibilitado o exercício do direito e o uso de 

estudos baseados na economia comportamental e no nudge, que visam a uma solução preventiva 

para a disputa que leva ao exercício da greve. 

Ficou evidente, por essas razões, que a proposta do autor consiste na tese de que hoje, 

mais do que nunca, é necessário que haja a discussão sobre o exercício do direito de greve por 

parte dos servidores públicos, sendo inviável que o Poder Judiciário continue a usurpar da 

função legislativa e tome decisões que devem ser esclarecidas pelo próprio Legislativo. Deve 

ser respeitada vontade do constituinte, manifestada há mais de 30 anos, e o núcleo essencial da 

Constituição Federal, de modo a regular e permitir, independentemente das consequências 



87 
 

negativas para a prestação do serviço público, conclusão lógica decorrente da interrupção da 

prestação do serviço, o exercício desse direito fundamental.  
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