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RESUMO 

 

O estudo tem por objetivo analisar os direitos sociais à luz da Constituição 

Federal de 1988 que traz em seu texto garantias sociais, que é o foco do 

presente trabalho, além de mostrar atenção a diversas problemáticas 

nacionais que há tempos esperavam por previsão legal. É apresentado um 

contexto histórico acerca dos direitos sociais e sua constitucionalização no 

ordenamento jurídico brasileiro. Também enfatiza a promoção dos direitos 

sociais a direitos fundamentais sociais, considerados de segunda geração ou 

dimensão graças ao processo de redemocratização ao qual o país foi 

submetido. É apresentado um enfoque nos trabalhadores e nas lutas sociais 

ocorridas ao longo da história, elencando os direitos conquistados e os meios 

utilizados para obtenção de êxito. Em seguida o tema é a greve do servidor 

público como direito social assegurado legalmente, mas na prática inviável de 

ser exercido por falta de regulamentação. É apresentado como o texto 

constitucional sonega um direito expresso ao condicioná-lo a existência de 

uma lei específica que não há previsão de edição, deixando o servidor 

público sem amparo jurídico para reivindicar. Logo após são apresentados os 

tipos de greve e a sindicalização, seguidos da eficácia de artigo específico da 

Constituição que concede o direito de greve ao servidor. Em último momento 

é tratado do direito de greve dos militares, a importância desse movimento 

social e a negativa da legislação ao vedar o exercício desse direito, 

apresentando o posicionamento doutrinário e jurisprudencial acerca do 

assunto. 

Palavras-chave: Direitos Sociais. Servidores Públicos. Greve. Militares. 

Interesse Público. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

This study aims to analyze the social rights under the 1988 Federal 

Constitution that  brings in its text social guarantees, that are object of our 

study, and call attention to some nation problems  that has long waited for this 

tax. A historical context about social rights and their constitutionalization in 

the Brazilian legal system is displayed. Also emphasizes the upgrade of social 

rights to fundamental social rights, considered second generation or size 

thanks to the democratization process to which the country has undergone. A 

focus on workers and social struggles that have occurred throughout history, 

listing the rights acquired and the means of achieving success appears. Then 

the theme is the strike of civil servants as a social right legally guaranteed but 

that practice is not exercised by the legal rigors and absence of specific rules. 

It is exposed as the Constitution withholds an express right to condition it the 

existence of a specific law there is no provision editing, leaving the public 

server without legal support to claim their needs. Then strike types and theie 

union, followed by the legal effect of Article 37 of the Constitution which 

grants the right to strike to civil servants. Last addresses the military to strike, 

the importance of this social movement and the negative of legislation to 

prohibit this right exercise in the highest law of the country, with the doctrinal 

and jurisprudential position on the subject. 

 
Keywords: Social Rights. Public Servants. Strike. Military. Public Interest. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o desenvolvimento desta pesquisa, vislumbrou-se destacar os 

direitos sociais incutidos na legislação brasileira a fim de compreender sua efetiva 

aplicabilidade na atual conjuntura social do país, destacando o direito de greve no 

âmbito público e privado. 

A escolha do tema para o estudo está baseada em ampla pesquisa 

bibliográfica, da área jurídica e social, que possibilitou a delimitação temática no 

contexto dos direitos sociais. Objetivando analisar os direitos sociais à luz da 

Constituição Federal de 1988, a matéria foi filtrada até ser definida em análise do 

direito social de greve dos servidores públicos civis e militares, com ênfase no último 

que é impossibilitado de exercer tal direito constitucional, sendo este, portanto, o 

objetivo específico do estudo. 

 É importante trazer à tona questões como a greve porque é uma realidade 

vivenciada por muitos brasileiros e a sociedade clama por soluções concretas, 

buscam medidas protetivas para seu direito constitucional e garantia de tratamento 

isonômico. Policiais militares deflagram greves por todo o país causando verdadeira 

insegurança na sociedade e o caos se instala. Para evitar que esta problemática 

continue é que medidas eficazes precisam ser adotadas.   

A relevância do tema encontra fundamento na História, quando lutas 

sociais ganharam grandes proporções e a necessidade de ter trabalho foi um dos 

fatores que levaram o homem a reivindicar ao longo de sua história em sociedade. 

Pleitear condições dignas de trabalho e remuneração justa elevou o empregado a 

uma posição respeitada diante de seu empregador e garantiu alguma proteção 

contra os riscos trabalhistas e sociais. A partir de então, respaldado por essa 

segurança, o empregado sentiu-se em condições de almejar tratamento justo em 

relação a seus vencimentos e jornadas de trabalho, por exemplo, bem como a 

possibilidade de influenciar na melhoria e desenvolvimento de seu local de trabalho. 

 As revoluções sociais provocaram no Brasil muitas mudanças, dentre elas 

a conquista de direitos e liberdades trabalhistas antes negadas à maioria da 

população. Tais conquistas trouxeram alguma segurança à concessão de condições 

básicas necessárias para subsistência do homem. Contudo, superado os conflitos 

para conquista do emprego, vieram os conflitos internos que inviabilizavam a 
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continuidade das atividades, gerando paralisações temporárias. Esse fenômeno 

ficou conhecido por greve. 

 Inicialmente, a greve surgiu em razão da presença de inúmeras pessoas 

na Place de Grève, em Paris, eram desempregados ou empregados insatisfeitos 

com suas condições de trabalho, e com as reivindicações o trabalhador teria a 

possibilidade de pleitear melhores condições no meio corporativo. No setor público, 

esse instituto não era reconhecido, posto que, os servidores públicos não poderiam 

se rebelar contra o Estado sob pena de ferir o princípio da continuidade do serviço 

público. Entendia-se que, pelo fato do Estado não realizar atividades que visavam o 

lucro, não poderia seus servidores realizar greve, devendo se conformar com as 

vantagens inerentes ao serviço público, como estabilidade e aposentadoria, para 

exemplificar.   

 Contudo, no contexto atual, a Constituição Federal elevou o direito de 

greve a direito fundamental positivado, colocando-o em condição inviolável na Carta 

Magna promulgada em 1988, mas condicionou a efetivação desse direito a uma 

regulamentação específica que ainda não foi criada. 

 Está presente na sociedade contemporânea a realização de greves por 

diversas classes, como professores, médicos, policiais e outras categorias que 

pleiteiam, através de seus representantes, melhorias salariais, equiparação de 

salário, reajustes e condições dignas de trabalho, dentre outras pretensões. 

Percebe-se que são pleitos semelhantes aos de tempos atrás quando não se falava 

em direitos trabalhistas; significa que muito foi alcançado, mas não houve respeito a 

essas conquistas, ferindo o direito adquirido. Em alguns casos a questão é 

negociada e resolvida entre sindicato e empregador ou Governo. Em se tratando de 

agentes públicos, quando o Estado não consegue solucionar o dissídio 

administrativamente, recorre ao Poder Judiciário. 

 Entidades como escolas, hospitais e bancos já sofreram com as 

paralisações causadas pela greve, pois o constrangimento causado por esta reflete 

em muitos setores sociais, além de levantar questionamentos, especialmente sobre 

sua constitucionalidade. A greve no serviço público não está regulamentada e essa 

lacuna permite interpretações diversas da Lei Maior. 

 De modo particular questiona-se a inconstitucionalidade da greve dos 

militares. O fato de ser uma greve proibida não impede a realização da mesma em 

todo o território nacional, realizada sob a égide da Constituição Federal que permite 
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a greve do servidor público. 

 Enquanto eclodem no Brasil manifestações das mais diversas naturezas, 

pacíficas e aguerridas, a Constituição Federal permanece como está, cheia de 

brechas permissionárias e sem dar um desfecho satisfatório ao pleito. E ficam as 

classes prejudicadas, ansiosas por um Estado equilibrado e coerente, mas o que 

lhes resta é transgredir as leis que as regem em busca de um propósito comum: 

dignidade profissional. 
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2 HISTÓRICO DOS DIREITOS SOCIAIS E SUA CONSTITUCIONALIZAÇÃO 

 

 A história dos direitos sociais advém da própria história do homem. O 

considerável sociólogo Émile Durkheim dedicou sua vida a estudar os fatos sociais e 

preocupava-se mais com o contexto do que com fatos isolados. Seus estudos são 

de extremo valor e norteia o entendimento de que o desenvolvimento da sociedade 

e as relações interpessoais produziram efeitos contributivos para entender o corpo 

social atual. A partir do momento que a comunidade estabeleceu regras de convívio, 

princípios comerciais, religiosos e civis, estes se tornaram costumes que praticados 

reiteradamente e acompanhando a necessidade de cada povo, contribuíram para a 

formação da sociedade atual. 

Na divisão de classes surgida com o crescimento da população e 

concentração de riquezas nas mãos da minoria, à maioria pobre sobrava pouco. O 

autor Robert Castel relata em sua obra “As metamorfoses da questão social” que na 

Idade Média, por exemplo, os trabalhos indignos e as condições precárias da vida 

concedida à plebe desencadearam insatisfação das camadas baixas contra a classe 

superior, formada pela nobreza e o clero. Muitos se questionavam sobre sua 

condição de penúria, quase mendicância, e se assim deveriam permanecer, 

pagando altos impostos e sem receber em troca melhorias, numa vida de submissão 

e obediência aos senhores feudais e às leis que não os favorecia. 

 A caridade, virtude cristã por excelência, ajudou a gerenciar a classe 

pobre por longos anos, consolando os oprimidos e fazendo-os conformados com sua 

condição social sem perspectiva de progresso. Incutia-se o pensamento que o pobre 

se elevava diante de Deus pelo sofrimento trazido em seu corpo, chagado, manco e 

doente. Em contrapartida a classe alta, que praticava a caridade, sentia-se em dias 

com consciência garantindo o perdão divino. Esse ânimo para a assistência foi dado 

pela Igreja, mas não era suficiente. 

 Se a sociedade da Idade Média seguisse os ensinamentos cristãos com 

afinco, as atitudes com o próximo em condição miserável não seria tentar conformá-

lo e sim ajudá-lo a erguer-se, motivando-os com as próprias leis deixadas pelos 

antepassados e criando outras e aplicando-as com justiça, de modo a favorecer a 

ascensão social. 

 Diz o livro mais antigo do mundo, a Bíblia Sagrada (1990), que devemos 

aprender a discernir as situações e criar uma legislação que responda às 
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necessidades do povo, conforme o projeto de Deus. Não se pode esquecer, porém, 

que a lei deve servir ao povo e não ser instrumento de opressão contra o povo. 

 Com o passar das gerações a sociedade muito se transformou desde os 

primórdios até aqui. Pensava-se, no começo das primeiras aglomerações sociais 

que o trabalho era algo indigno, voltado apenas para as camadas mais baixas e, 

quando recompensados, era como mercadorias de troca, geralmente por alimento e 

moradia. 

 Durante a história da sociedade fatos marcantes ficaram registrados e 

quase tudo tem relação com as restrições ou garantias do homem. Na Idade Média, 

que durou longos séculos, as formas de governo constituíram estruturas sociais que 

refletem até os dias atuais, até porque uma sociedade é formada pelo conjunto 

histórico de transformações que permanece em constante mudança. 

Nessa época, não se falava em direitos sociais e serviços básicos, como 

a saúde, por exemplo, não era acessível a todos e muitas doenças se espalhavam 

rapidamente e viravam epidemias, como é o caso da peste negra (também 

conhecida como peste bubônica), que surgiu Europa ainda no século VI e se 

alastrou matando milhares de pessoas pelo mundo, constituindo uma das maiores 

epidemias da história. 

A educação era voltada aos nobres. Todo o conhecimento científico e 

filosófico era concentrado nas camadas altas da sociedade. Lazer, moradia, trabalho 

e segurança, que hoje são garantias constituídas em lei destinadas a todos os 

cidadãos, em tempos remotos era utopia e, por diversas vezes, serviram de estopim 

para grandes conflitos sociais e políticos. 

Apesar de toda dificuldade para ascensão social, pois quase não havia 

mobilidade social nesse período, o serviço sempre esteve investido de alguma 

dignidade, pois mesmo o trabalho mais vil ainda tinha uma contrapestração, nem 

que fosse a própria condição de se manter servo, trabalhando e prestando fidelidade 

ao senhor feudal em troca de moradia e comida. 

Após a Idade Média surgiu a sociedade salarial, cujo fulcro é o ganho de 

alguns direitos sociais pouco expressivos. Segundo Castel (2010, p. 05) “a condição 

de assalariado era reservada aos que não eram nada na sociedade e nada tinham 

para trocar, exceto a força de seus braços”. Esta afirmação confirma a realidade do 

homem antigo, a penúria que vivia os menos favorecidos e a falta de expectativa que 

ultrapassava as gerações. 
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 No século XIX as lutas continuavam, eram agressivos os conflitos por 

propriedade privada, por exemplo, a ganância e a violência criavam a propriedade 

privada que favorecia poucos em detrimento de muitos. Era preciso um Estado que 

mediasse os conflitos existentes na sociedade, obviamente entre as classes sociais, 

devendo agir sobre as causas dos problemas. 

 A intervenção do Estado para restabelecer a ordem social é tema 

tratado pelo autor Castel (2003, p. 344): 

 

Através de sua recusa em fazer do Estado um parceiro implicado no jogo 
social, deixa face a face, sem mediações, dominantes e dominados. Desde 
então, a relação de forças realmente poderia inverter-se, e aqueles que 
nada têm a perder poderiam decidir querer ganhar tudo. Quem poderá 
impedi-los disso? O Estado, sem dúvida. (…) Exatamente em nome da paz 
social, seria necessário que o Estado fosse dotado de novas funções para 
controlar esse antagonismo destruidor. 

 

 Mais adiante, quando eclodiram as Guerras Mundiais, eventos 

lamentáveis que cessaram a vida de muitos inocentes, provocaram, no entanto, a 

intervenção de autoridades neutras que propuseram o restabelecimento da paz entre 

os países. Desse fato histórico nasceu a Declaração dos Direitos Universais da 

Organização das Nações Unidas – ONU, em 10 de dezembro 1948 na França, que 

trouxeram, finalmente, a garantia da dignidade humana e o reconhecimento de 

direitos sociais, em especial os trabalhistas, conferindo a segurança de salário, férias 

remuneradas e previdência, por exemplo. 

 Após esse fato histórico, muitos países incorporaram os direitos sociais 

em suas Constituições, consolidando a possibilidade de proteção ao indivíduo que 

por séculos foi negligenciado. A comunidade internacional assumiu o exercício dos 

direitos humanos e logrou êxito. 

 Respondendo a reivindicação dos trabalhadores, Castel (2003, p. 350) 

conclui que “não é possível expressar melhor a maneira como os operários 

redefiniram a questão social a partir de suas próprias necessidades. A única forma 

social que pode assumir o direito de viver, para os trabalhadores, é o direito ao 

trabalho”. 
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2.1 O SURGIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS NO BRASIL 

  

 Para compreender melhor uma sociedade é necessário conhecer seu 

histórico, e com os institutos jurídicos não seria diferente. Em razão do tratamento 

desigual que os menos favorecidos sofreram por longos séculos e os excessos 

desenfreados do capitalismo estabelecido pela Revolução Industrial, os governantes 

viram-se obrigados a tomar providências para restabelecer a ordem social e instituir 

obrigações jurídicas seria uma solução eficaz. Mas essa atitude levou décadas e só 

aconteceu em razão da persistência da maioria que sofria as pressões e restrições 

dos governos que imperaram no Brasil. 

 A constante de movimentos sociais ao longo dos séculos deixou como 

herança os direitos sociais que hoje se conhece. Os conflitos incessantes que 

deixaram pessoas feridas, físico e emocionalmente, acarretaram na realidade que 

hoje a sociedade possui e que são as garantias que ninguém pode usurpar. 

 O interesse individual passou a ser coletivo, pois em razão do que 

realizava o indivíduo, de positivo ou negativo, inevitavelmente, recaía sobre toda a 

sociedade, além disso, muitos dos problemas individuais eram de natureza social e 

envolvia o problema da exclusão social e humana, denegrindo a condição do 

homem e excluindo-o da sociedade em que vivia. 

Existe uma distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais, 

estes englobam os direitos sociais, ambos são dotados de extrema relevância 

jurídica. Direitos humanos existem e independem de previsão legal, não consideram 

qualquer distinção de raça, cor, crença ou outro parâmetro que possa discriminar o 

ser humano e é inerente a todos os seres humanos. Os direitos sociais são direitos 

fundamentais, classificados na ordem jurídica como de segunda geração ou 

dimensão, pois estão ligados ao princípio da igualdade e correspondem às 

necessidades da coletividade, exigindo do Estado ações positivas para o bem social. 

 Segundo Alexandre de Moraes (2002, p. 203): 

 
Direitos Sociais são direitos fundamentas do homem, caracterizando-se 
como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um 
Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de 
vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e 
são consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, 
da Constituição Federal. 
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A importância de elencar os direitos sociais na legislação deve-se a falta 

de dignidade que sempre foi ofertada aos mais carentes desde que iniciaram as 

primeiras aglomerações sociais no Brasil, por isso o aumento expressivo da 

população careceu de coordenadas que impusessem limites ao poder político e 

garantisse segurança à sociedade. 

A partir das declarações de direitos do homem que causaram verdadeira 

mudança no comportamento social e estabeleceu limite ao poder dos governantes, 

implantou-se no Brasil o sentimento de valorização do indivíduo e relevância de sua 

função na sociedade. Era preciso legalizar as aspirações sociais e os legisladores 

constituintes positivaram tais aspirações, concretizando o desejo de muitos 

brasileiros que viviam à margem da sociedade. 

A verdade era que os textos constitucionais que o Brasil teve ao longo dos 

anos sempre estiveram muito longe da realidade das pessoas, porque o país passou 

por diversos momentos políticos que influenciaram decididamente na construção das 

leis e na sua aplicabilidade. 

Por muitas vezes o direito foi usurpado, em outros momentos era ineficaz 

e até inaplicável. As limitações impostas pelos próprios textos legais brasileiros 

impediam sua eficácia. Fato que acontece até os dias atuais, mas será exposto em 

momento oportuno. 

 Como é sabido, o Brasil passou por diversas transformações sociais ao 

longo dos tempos, passando por vários regimes até chegar ao Estado Democrático 

que se apresenta hoje. Brasil Colônia, Império e República, com participação 

marcante da Ditadura Militar. Contudo, após um período, a democracia foi 

restabelecida. 

O país viveu por longos anos sob regime ditatorial e, pode-se afirmar que, 

a luta entre as classes e do cidadão contra as ações arbitrárias do Estado, 

motivaram (e motivam) as maiores mudanças políticas sociais e econômicas até os 

dias atuais. 

 Um país que promulgou sete Constituições Federais, referentes aos anos 

de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988, e diversas emendas à Constituição 

atual, como é o caso do Brasil, demonstra claramente sua instabilidade política, 

social, econômica e jurídica, abrindo margem a questionamentos e embates que 

comumente chegam às últimas instâncias. É característica de um governo 

democrático a participação direta do povo na produção legislativa através de seus 
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representantes legais e todas as ações e procedimentos adotados refletem 

diretamente na vida em sociedade. Portanto se forem adotadas mudanças apenas 

superficiais as consequências refletem diretamente no corpo social. 

 A porta de entrada dos direitos sociais no Brasil foi através da 

Constituição Federal de 1934, que em especial contribuiu para a melhoria do 

trabalhador, assegurando o salário mínimo, jornada de trabalho e férias, por 

exemplo, e abriu precedente para as Constituições seguintes fortalecerem essas e 

outras garantias que hoje gozam todos os trabalhadores brasileiros. 

 Após diversas mudanças sociais, políticas e jurídicas, é promulgada a 

Constituição Federal de 1988 que, além de estabelecer ampla liberdade política e 

restabelecer o equilíbrio entre os poderes após o longo regime militar, fixou direitos 

individuais e coletivos, garantindo de forma concreta a proteção aos direitos sociais 

que há muito tempo carecia de salvaguarda, especialmente os direitos trabalhistas 

que foram aperfeiçoados e edificados em respeito a dignidade humana dos 

trabalhadores. 

 

2.2 OS DIREITOS SOCIAIS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

 É certo que direito social remete a obrigação do Estado de realizar ações 

positivas em prol de seus jurisdicionados, e no Brasil a primeira vez que a legislação 

tratou da ordem econômica e social foi na Constituição Federal de 1934, sob a 

influência da Constituição Mexicana de 1917 e da Constituição da Alemanha de 

1919, também conhecida como Constituição alemã de Weimar. Muitas Constituições 

foram promulgadas no Brasil, mas nenhuma conseguia eficácia social, tornavam-se 

rapidamente defasadas por não avançavam na mesma velocidade que as 

necessidades da sociedade. 

 Importante salientar que com o passar do tempo era imprescindível 

salvaguardar os direitos humanos fortalecendo institutos antes criados e não 

respeitados e o fato é que a responsabilidade de instituir e gerir cabia a uma parte 

neutra, imparcial e que também fosse revestida de força, credibilidade e 

estabilidade. O Estado era revestido de tais características e o único que poderia 

impor um mínimo de coesão à sociedade. 

 Portanto, em 1988 surgiu a Constituição da República Federativa do 

Brasil, a Carta Magna que hoje vigora, trazendo inovações e esperanças quanto ao 
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direito social. Importante ressaltar que o legislador desvinculou os direitos sociais do 

âmbito econômico e deu-lhe um capítulo próprio dentro do texto constitucional, foi a 

primeira vez que esse ponto importante foi abordado por uma Constituição Federal. 

 Também conhecida como Constituição Cidadã, exatamente porque 

prioriza as liberdades e direitos aos cidadãos que haviam sido reduzidos durante o 

longo regime militar, a Constituição Federal de 1988 consagrou muitas garantias à 

sociedade e imputou responsabilidades a todos que transgredissem seus preceitos. 

 Os direitos sociais, por ser forma de tutela pessoal, foram elevados a 

direitos fundamentais classificados como direitos de segunda geração, ou dimensão. 

Graças ao processo de redemocratização o qual passou o país no período da 

promulgação da CRFB de 1988. 

 Mas, em se tratando de trabalhadores, seus direitos sociais não estão 

elencados apenas no Título II, Capítulo II da Constituição Federal de 1988. Elevados 

a direitos fundamentais desde a promulgação da referida Constituição, os direitos 

sociais dos trabalhadores não se limitam ao capítulo e título acima citados, eles 

estão de modo difuso por todo o texto constitucional. 

 Os direitos sociais podem ser melhor conceituados na forma de direitos 

fundamentais do homem que, segundo José Afonso da Silva (2010, p. 286-287), 

são: 

 

Prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, 
enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores 
condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a 
igualização de situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se 
ligam ao direito de igualdade. Valem como pressupostos de gozo dos 
direitos individuais na medida em que criam condições materiais mais 
propícias ao auferimento da igualdade real, o que, por sua vez, proporciona 
condição mais compatível com o exercício efetivo da liberdade. 

 

 Conforme reza o art. 6, caput, da Constituição Federal de 1988 “são 

direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição”. 

Como primeiro direito social elencado no art. 6, a educação liberta o 

homem, pois abre sua mentalidade para ser capaz de analisar o meio em que vive e 

decidir sob qual égide quer viver. Educação é direito de todos e dever do Estado e 

da família solidariamente, que deve ser incentivada com o apoio da sociedade, 



 20 

objetivando o desenvolvimento da pessoa, sua formação como cidadão e 

capacitação para o trabalho. A educação coincide com o processo de socialização, 

por isso encabeça o elenco dos direitos sociais abrindo as portas para as demais 

garantias. 

 Na mesma referência constitucional, segue à educação o direito social a 

saúde. Pré-requisito para a subsistência humana, a saúde é direito de todos e, assim 

como os demais direitos, deve ser prestada pelo Estado que a promove por meio de 

políticas sociais. Saúde pública é algo que não é recente na gestão pública e é fácil 

observar isso pelo alarmante de casos de epidemias ao longo da história que esse 

tema nunca foi tratado com o devido cuidado.  

 A saúde na atual legislação tem encargo positivo e negativo, conforme 

afirma Pedro Lenza (2011, p. 975), quando diz que há dupla vertente no tocante à 

saúde e destaca-se como direito social no texto de 1988: a natureza negativa onde o 

Estado ou terceiros devem abster-se de praticar atos que prejudicam terceiros e a 

natureza positiva que motiva o Estado a implementar o direito social. 

 Assim, percebe-se que os direitos sociais estão interligados, pois logo em 

seguida a saúde, o art. 6 da Constituição Federal de 1988 traz o direito à 

alimentação, introduzido pela Emenda Constitucional n. 64/2010. Antes da 

Constituição de 1988, havia um instrumento normativo que criou o Sistema Nacional 

de Segurança Alimentar – SISAN, criado pela Lei n. 11.346/2006 e regulamentada 

pelo Dec. 7.227/2010, que não alcançava abrangência nem eficácia como a 

posterior constitucionalização desse direito.   

Alimentação básica, higiênica e com os nutrientes necessários à 

conservação do bem estar fisiológico é requisito para obter saúde. Parece óbvio 

para a realidade atual, mas tratar de direito sociais não era prioridade até a 

promulgação da Carta Política de 1934 e os antigos maus hábitos da população 

associado ao descaso do Estado mantinha o Brasil em constante atraso social, se 

comparado a outros países. 

 Logo em seguida no elenco dos direitos sociais, é assegurado o direito ao 

trabalho, que se tornou garantia constitucional formalizado por um instrumento 

próprio que descreve, garante e fiscaliza o que foi atestado pela Constituição 

Federal de 1988. Criado através do Decreto-Lei 5.452 de 1º de maio de 1943, a 

chamada Consolidação das Leis Trabalhistas regulamenta as relações individuais e 

coletivas de trabalho, pormenorizando as atividades urbanas e rurais, observando as 
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necessidades dos trabalhadores por reconhecer sua vulnerabilidade na relação 

trabalhista. 

 Efetivado como direito social no texto constitucional pela Emenda 

Constitucional n. 26/2000, o direito à moradia foi elevado a direito fundamental e o 

Estado é responsável por promover programas habitacionais e de saneamento. 

Observando a Constituição Federal de 1988, vê-se que esta garantia encontra 

proteção em outros artigos fora dos direitos sociais, como é o caso do artigo mais 

abrangente da legislação que é o art.1º, III que trata da dignidade da pessoa 

humana, invocado para fundamentar qualquer garantia humana, social, política e 

jurídica, o art. 5º, X que protege direito à intimidade e privacidade e o mesmo art. 5º, 

XI que assegura a casa como asilo inviolável. 

 A fundamentação legal citada reforça a garantia do direito de moradia e 

propriedade tão reclamados em tempos de lutas sociais acirradas marcadas na 

história do país. A proteção da moradia, do asilo, a defesa do despejo arbitrário hoje 

são prerrogativas garantidas pelo legislador constituinte e que salvaguarda uma 

conquista que foi almejada durante longas décadas pela sociedade brasileira. 

 Garantido de educação, saúde, alimentação, trabalho e moradia, o 

homem agora precisava de lazer, e parece irônico mas até mesmo o lazer era 

represado numa sociedade não tão distante da atual. O lazer foi introduzido no rol de 

direitos sociais por ser uma forma de reabastecer as energias do trabalhador como 

forma de maior produtividade. 

Assim diz José Afonso da Silva (2012, p. 186-187): 

 

Lazer e recreação função urbanísticas, daí porque são manifestações do 
direito urbanístico. Sua natureza social decorre do fato de que constituem 
prestações estatais que interferem com as condições de trabalho e com a 
qualidade de vida, donde sua relação com o direito ao meio ambiente sadio 
e equilibrado. „Lazer‟ é entrega à ociosidade repousante. „Recreação‟ é 
entrega ao divertimento, ao esporte, ao brinquedo. Ambos requerem lugares 
apropriados, tranquilos, repletos de folguedos e alegrias.  

 

 Por mais que tenha sido salvaguardado como uma forma de garantir a 

eficiência e produtividade no trabalho, o lazer é essencial para a saúde física e 

mental do homem que dissocia seu dia a dia da rotina que lhe é instituída e volta-se, 

em seu momento de lazer, para outros pontos de sua vida que remetem à 

socialização e cultura. 

 Em meio aos direitos sociais elencados no art. 6 do texto Constitucional 
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encontra-se o direito à segurança. É o mesmo direito já descrito no artigo anterior, 

mas com uma conotação de coletividade. Diz Lenza (2011, p. 977), aqui “aproxima-

se do conceito de segurança pública, que, como dever do Estado, aparece como 

direito e responsabilidade de todos, sendo exercido, nos termos do art. 144, caput, 

para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio”. 

 Esclarecendo um pouco o tema, no entanto sem aprofundá-lo, vale dizer 

que a questão da segurança pública no Brasil é uma questão de cidadania, pois 

insere o sofrimento, a violência e as incertezas de bem-estar das populações 

urbanas e rurais.  

 O Capítulo III da Constituição Federal de 1988, através do art. 144 

estabelece o Sistema de Segurança Pública brasileira e define os órgãos que o 

compõem. A constituinte, depois de acirradas discussões para a elaboração da atual 

Carta Magna, definiu que o Sistema de Segurança Pública do Brasil seria composto 

pelos seguintes órgãos: Polícia Federal; Polícia Rodoviária Federal; Polícia 

Ferroviária Federal; Polícia Civil; Polícia Militar; e Corpo de Bombeiros Militar. Um 

dos objetivos da criação desse sistema, certamente, é, também, taxar os direitos 

fundamentais e sociais de segurança, implementando medidas que erradiquem a 

insegurança do país, protegendo o indivíduo e seu patrimônio. 

 A proteção à previdência social vem logo em seguida na lista de direitos 

sociais e é uma proteção pecuniária para a pessoa que durante sua vida laboral 

contribuiu para este instituto. Quando o contribuinte perde sua capacidade laboral, 

pelos motivos instituídos na própria lei específica, ele e sua família são 

resguardados por este direito que primeiro é constitucional.  

 Não é um instituto de socialização, é um seguro público o qual o Estado 

garante ao trabalhador o sustento quando suas capacidades laborais cessarem seja 

temporário ou permanente. 

 A Medida Provisória nº 664, de 30 de dezembro de 2014, trouxe algumas 

mudanças na concessão de benefícios previdenciários, especialmente no que tange 

a pensão por morte, aposentadoria por tempo de contribuição e auxílio-doença, 

mudanças que aconteceram tanto no Regime Geral de Previdência Social, gerido 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e no Regime Próprio da Previdência 

Social dos servidores públicos federais. 
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 Na sequência do rol de direito sociais, apresenta-se a proteção à 

maternidade e à infância. Negligenciados por muito tempo, a mulher e a criança 

estiveram à margem da sociedade há até não muito tempo. Beneficiados pelas 

transformações as quais inevitavelmente a sociedade brasileira passou, muito se 

devendo aos anseios coletivos, a mulher e a criança passaram a ser vistos como 

seres humanos vulneráveis por sua condição física, e social obviamente, 

necessitadas de proteção especial. 

 A não discriminação entre homens e mulheres já era pauta de discussão 

desde muito antes da promulgação da Carta Magna de 1988, mas a 

constitucionalização dos direitos igualitários foi fundamental para o respeito à pessoa 

humana do gênero feminino. Conquistas como tratamento similar entre homens e 

mulheres em direitos e obrigações, a licença maternidade e a criação de um estatuto 

exclusivamente voltado para a criança, adolescente e jovem, assegurando seus 

direitos e promovendo o desenvolvimento de cada um, são passos para a sociedade 

brasileira. 

O último e não menos importante direito social elencado no art. 6º é a 

assistência aos desamparados. A Constituição Federal de 1988 reservou a Seção IV 

do Capítulo II pertencente ao Título VIII para tratar exclusivamente da assistência 

social, contudo, elevou essa assistência a direito social fundamental para assegurar 

o cumprimento de tal preceito legal. 

 Receber assistência do Estado sem dar nenhuma contribuição é o 

conceito de assistência aos desamparados, pois estes, como o próprio nome 

remete, não poderiam por si só encontrar meios que os garantissem de obter 

condições mínimas de vida digna, sem que houvesse qualquer contraprestação ou 

ônus para os beneficiários. 

 Na atual conjuntura política brasileira, as políticas sociais pesam no 

orçamento do Estado, pois há um enraizamento das ações populistas de governos 

anteriores que ainda perduraram ao longo das décadas, porém, a obrigatoriedade de 

promover, gerir e salvaguardar a assistência, especialmente àqueles que não o pode 

fazer por seus próprios meios, move o Estado a buscar cumprir com fidelidade a 

descrição legislativa. 

 Numa sociedade heterogênea como a atual, que possui um governo que 

promove programas sociais para as classes que reclamam, torna-se complicado pôr 

em prática os designos constitucionais que foram criados para atingir a todos. Ainda 
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restam diversas aspirações a serem conquistadas pelos brasileiros, especialmente 

pela classe trabalhadora que sempre carregou o ônus de encabeçar os movimentos 

sociais revolucionários, ficando até taxado pelo extremo ponto que muitas vezes 

chegou, mas manteve-se e através de sindicatos continuam a luta diária por 

melhores condições de trabalho e respeito profissional. 

 Paralelos aos anseios por garantia dos direitos trabalhistas estão alguns 

entraves aos direitos do servidor estatutário. Regido por estatuto próprio, como o 

próprio nome sugere, o servidor público está amparado por muitas garantias já 

estabelecidas em leis as quais, via de regra, ele não precisaria lutar por elas, pois 

são inerentes a sua condição de servidor. 

 Porém, diante de muitas garantias trazidas pela Carta Política de 1988, 

associado ao direito dos trabalhadores está normatizado no art. 9º o direito de greve, 

o qual institui as atividades essenciais à comunidade e as penalidades para as 

transgressões ocorridas por ocasião de ultrajar o exercício desse direito. Aos 

servidores públicos civil aplica-se, no que couberem, as mesmas regras dos 

trabalhadores privados, contudo, aos militares a greve é proibida.  

 A limitação do exercício do direito social de greve aos servidores públicos 

militar não impede a sua realização. A história contemporânea do Brasil é marcada 

por diversas manifestações de servidores, inclusive militares, que fundados em seu 

direito constitucional, realizam paralisações e manifestações ao longo do território 

nacional. É comum ver deflagração de greves de motoristas e cobradores de ônibus, 

policiais militares, professores universitários, bancários entre outros profissionais que 

paralisam suas atividades diárias na expectativa de ter garantias jurídicas 

respeitadas. 
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3 O DIREITO SOCIAL DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

 Os direitos sociais instituídos no Título II, Capítulo II da Constituição 

Federal de 1988 são destinados a todos os trabalhadores, porém, decidiu o 

legislador dedicar aos servidores públicos um dispositivo próprio que não restasse 

dúvidas quanto à concessão de tais direitos sociais. Os agentes públicos são regidos 

por regime próprio e isso, dentre outras prerrogativas, os diferencia dos 

trabalhadores privados. 

Agente Público, segundo Pereira (1998) é toda pessoa física que presta 

serviço ao Estado e a Administração Pública indireta, temporário ou definitivo, 

classificados em agentes políticos, servidores públicos, militares e particulares em 

colaboração com o Poder Público. 

A relação entre o Estado e o agente público é regida por estatuto, contudo 

o servidor encontra amparo de seus direitos primeiro na Constituição Federal, Lei 

Maior.  

A supremacia do interesse público prevalece nessa relação, por isso, 

quando assume um cargo ou função pública, o agente adere a uma relação pré-

estabelecida, específica e que as atividades vislumbram o interesse público e 

respeitam os Princípios Constitucionais da Administração Pública descritos no art. 

37, caput, da Carta Política de 1988. 

O Título III, Capítulo VII da Constituição Federal de 1988 é dedicado à 

Administração Pública, com prerrogativas estabelecidas conforme o Estado 

Democrático de Direito em vigor neste país. O artigo 39, parágrafo 3º do mesmo 

dispositivo legal, dedicado aos servidores públicos, confere a estes direitos sociais 

mínimos por analogia aos direitos sociais dos trabalhadores privados descritos em 

artigo antecedente. 

No art. 39 da Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão 
conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado 
por servidores designados pelos respectivos Poderes. 

                                         (...)  
§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 
7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, 
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a 
natureza do cargo o exigir. 
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Portanto, é clara a correlação entre os direitos sociais dos trabalhadores 

privados com os servidores públicos, pois a própria legislação expressa que serão 

aplicados os mesmo direitos. 

Apesar da clara concessão legal os direitos sociais dos servidores 

públicos são limitados. É interessante apresentar que dentre as garantias 

concedidas está o direito de greve. Na prática, greve é um ato social e jurídico 

exercido por trabalhador que pleiteia ação positiva ou negativa do empregador 

objetivando o bem estar coletivo. 

Atualmente, para o servidor público a greve é permitida, especialmente 

porque o legislador constituinte adotou posicionamento avançado sobre o tema. A 

liberdade é um anseio antigo da humanidade e se confunde com a própria história 

da humanidade, onde para ter liberdade não apenas do corpo, mas do pensamento, 

o homem foi capaz de causar revoluções que resultaram no Estado Democrático de 

Direito que hoje existe.  

Observando-se as Constituições anteriores é clara proibição do direito de 

greve aos servidores públicos, como aponta Amador Paes de Almeida (1964, apud 

MARTINS, 2001 p. 25) afirmando que os servidores “como agentes do Estado, não 

poderiam, sob pena de negação do próprio Estado, participar de qualquer 

movimento grevista”. 

As proibições expressas podem ser constatadas nas Constituições 

Federais anteriores, que já expressavam direitos voltados aos trabalhadores, mas 

impediam qualquer reivindicação por parte destes.  

O direito de greve, para melhor compreensão, é preciso esclarecer seus 

tipos e sua relação com o direito de livre associação sindical, por isso vale 

apresentar o tais definições. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA GREVE 

 

 A greve pode ser classificada quanto a dois aspectos: legalidade e 

extensão. Quanto à legalidade podem ser segundo Martins (2001, p. 33): 

 
                                  Quanto à legalidade ou abusividade podem ser: 

a) Greves lícitas, em que são atendidas às determinações legais; 
b) Greves ilícitas, em que as prescrições legais não são observadas; 
c) Greves abusivas, durante as quais são cometidos abusos, indo além da 

previsão contida na lei; 



 27 

d) Greves não abusivas, exercidas dentro das previsões da legislação e quando 
não são cometidos excessos. 
Quanto a sua extensão, temos: 

a) Greves globais, atingindo várias empresas, como a categoria; 
b) Greves parciais, que podem alcançar algumas empresas e certos setores 

destas; 

c) Greves de empresa, que só ocorrem dentro desta. 
 

Com o advento da Constituição em vigor foi possível que juristas 

classificassem a greve conforme se observava seus acontecimentos. Em razão de 

sua condição inferior em relação ao empregador, o empregado usa o direito de 

greve como forma de autodefesa, também como forma de tentar equilibrar essa 

relação muitas vezes tão frágil. 

 

3.2 A SINDICALIZAÇÃO 

 

O ser humano é um ser sociável e é fácil perceber como o interesse 

comum pode unir as pessoas rapidamente. O sindicato é a associação de 

trabalhadores com objetivo de defender os interesses da categoria. Os 

trabalhadores estão respaldados pelo art. 7º, parágrafo VI da Constituição Federal 

de 1988 para associarem-se livremente. 

O objetivo da sindicalização é proteger os direitos coletivos que no serviço 

público também são pleiteados, assim como na iniciativa privada, que acontece por 

omissão do Estado que deixa de cumprir uma obrigação e a consequência é 

prejudicial ao desempenho das atividades do servidor. Sobre o tema, conceitua o 

autor Octávio Bueno Magno (1993, p. 27) como “o direito dos trabalhadores e 

empregadores de não sofrerem interferências nem dos poderes públicos nem uns 

em relação aos outros, no processo de se organizarem, bem como de promoverem 

interesses próprios ou dos grupos a que pertençam”. 

 O sindicato não se ocupa apenas dos problemas da categoria, mas 

preocupa-se também com o bem estar social do trabalhador, sua dignidade e sua 

condição de cidadão. A sindicalização também promove o desenvolvimento social e 

a Constituição Federal de 1988, conhecida também como Constituição Cidadã, visa 

instituir o cuidado com a dignidade humana, refletindo esses preceitos em toda a 

legislação infraconstitucional.  

A preocupação com a sociedade pluralista, heterogênea e fraterna que o 

Brasil precisaria ser, provocou o nascimento de uma Constituição preocupada em 



 28 

assegurar o mínimo de dignidade ao trabalhador que ao longo da história sempre foi 

preterida, e ignorada a sua condição vulnerável em vista do empregador. Assim 

também foi considerado o servidor público, não vulnerável, mas era preciso respeitar 

os direitos sociais nos dois regimes de trabalho. 

 A liberdade sindical foi tratada bem antes do advento da atual Carta 

Magna. Ainda em 1948, a Organização Internacional do Trabalho – OIT na 

Convenção n. 87, tratou do tema liberdade sindical e proteção do direito de 

sindicalização. Era uma segurança a mais para os trabalhadores poderem associar-

se para a defesa de seus direitos. Essa garantia chegou até a Constituição atual e 

se estende aos servidores públicos que tem a liberdade para associação sindical. 

 

3.3 A LIMITAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO SOCIAL DE GREVE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 

 

 A denominação da palavra greve advém de uma praça na cidade de Paris 

na qual os operários se reuniam para discutir mudanças no comportamento laboral, 

realizar manifestações e protestos nesse sentido. Nesta praça acumulavam-se 

muitos gravetos trazidos por um rio que passava ao lado, daí a nomenclatura Place 

de Grève. 

 O conceito atual de greve, segundo Alexandre de Moraes (2014, p.214), é 

um “direito de autodefesa que consiste na abstenção coletiva e simultânea do 

trabalho, organizadamente, pelos trabalhadores de um ou vários departamentos ou 

estabelecimentos, com o fim de defender interesses determinados”. 

 A greve é um direito potestativo e sua natureza jurídica é classificada 

como um direito de coerção, sendo considerada também uma interrupção temporária 

do trabalho, pacífica, que visa exigir benefício para toda determinada categoria 

profissional. 

 Considerada um direito social, a greve está presente tanto no elenco dos 

direitos sociais voltado aos trabalhadores privados, no art. 7º da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 e na Consolidação das Leis Trabalhistas, 

quanto no art. 37 da mesma Constituição Federal de 1988 direcionado aos 

servidores públicos. 

No artigo que lhe compete, servidores públicos detêm o direito a um rol de 

garantias sociais concedidos pelo legislador constitucional, possivelmente, por 
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analogia às garantias reservadas aos trabalhadores privados, podendo ser 

interpretado que o legislador considera os vínculos de trabalho provenientes de uma 

única raiz, independente se a relação de trabalho é de natureza pública ou privada. 

Por gozarem de prerrogativas inerentes aos agentes públicos, como 

estabilidade, o direito de greve foi proibido por muito tempo sob a justificativa de ferir 

o princípio da continuidade do serviço público. Não podia ser exercida contra o 

Estado, pois apenas as empresas privadas exercem atividades lucrativas. 

Portanto, a greve podia ser considerada uma liberdade ou uma proibição, 

instrumento de pressão. Há autores que defenderam posturas diferentes, segundo 

as citações a seguir: 

Para Paul Durand (1961, apud MARTINS, 2001, p. 28) “greve é toda 

interrupção de trabalho, de caráter temporário, motivada por reivindicações 

suscetíveis de beneficiar todos ou parte do pessoal e que é apoiada por um grupo 

suficientemente representativo de opinião obreira”. 

O conceito de Hélène Sinay (1966, apud MARTINS, 2001, p. 28) é que 

“greve é a recusa coletiva e combinada de trabalho, manifestando a intenção dos 

assalariados de se colocarem provi-soriamente fora do contrato, a fim de assegurar 

o sucesso de suas reivindicações”. 

Paulo Garcia (1961, apud MARTINS, 2001, p. 28) afirma que “greve é o 

abandono temporário e concentrado do trabalho, numa ou mais empresas, 

estabelecimento ou serviço de qualquer natureza ou finalidade, para a defesa de 

interesses profissionais econômicos e sociais comuns aos trabalhadores”. 

Contudo, Martins (2001, p. 28), a “greve é considerada, em nossa 

legislação, como a suspensão coletiva, temporária pacífica, total ou parcial, de 

prestação pessoal de serviços ao tomador”. 

Diante de vários conceitos, questiona-se por que esse direito social é 

restrito aos servidores público, pois, a Lei Maior ao instituir essa garantia, impôs uma 

condição para o exercício desse direito. O legislador constitucional incumbiu o 

legislador ordinário da responsabilidade de regular o direito de greve aos servidores 

públicos, quando dispôs o seguinte na Constituição Federal de 1988: 

 

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: 
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(...) 
VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em 
lei específica; 

 

É por meio de Lei específica que o direito de greve será regulamentado, 

contudo este dispositivo ainda não existe. A Constituição amarrou o direito social de 

greve a uma legislação ordinária ainda não editada. Portanto, o Estado omitiu-se 

sem deixar de reconhecer o direito, concedendo-o, mas inviabilizando a forma de 

exercê-lo. 

É difícil acreditar que durante o século XXI a legislação ainda não 

consegue acompanhar o crescimento social, suprir seus anseios ou prevê problemas 

em curto prazo. De fato, o Direito sempre veio depois do acontecimento social, pois 

este motiva a ação do legislador. Porém, a luta por garantias sociais não é recente, é 

tão antiga quanto à própria sociedade. 

Considera-se o interesse público acima do interesse grevista, pois as 

funções essenciais à comunidade realizadas pelos servidores públicos, como saúde, 

por exemplo, não podem ser paralisados. Entende-se que por gozarem de 

prerrogativas que os outros trabalhadores não possuem e dever de lealdade ao 

Estado, os servidores públicos não teriam “motivos” para interromper as atividades 

laborais e promover greve. Porém, não se pode denegar o direito de greve aos 

servidores públicos e por isso o legislador constituinte o permite, mas não o 

regulamenta. 

 

3.4 A  APLICABILIDADE DO ART. 37, VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

 A aplicabilidade do dispositivo legal que freia o exercício do direito social 

de greve, condicionando-o à regulamentação legal ordinária, é questionamento entre 

muitos juristas, especialmente quanto a sua efetividade. 

 As normas constitucionais são investidas de eficácia. É possível, no 

entanto, que essa eficácia seja plena ou limitada. A classificação doutrinária mostra a 

não uniformização do pensamento dos autores o que abre um leque de 

possibilidades no âmbito jurisprudencial.  

 Uma corrente entende que o exercício da greve pelo servidor público é 

restrito a edição de lei que a regulamente, conforme diz o texto constitucional. Nesta 
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corrente encontra-se: 

Manuel Gonçalves Ferreira Filho (1990, p. 249) que diz “a referida norma 

é de caráter programático, não tem aplicabilidade imediata. Com efeito, o direito de 

greve do servidor haverá de ser exercido nos termos e limites de lei complementar 

que deverá ser editada para regulá-lo”. 

O doutrinador José Afonso da Silva (2014, p. 639) declara que: 

 

O texto constitucional não avançou senão timidamente, estabelecendo que 
o direito de greve dos servidores públicos será exercido nos termos e limites 
definidos em lei complementar, o que na prática, é quase o mesmo que 
recusar o direito prometido; primeiro porque, vindo, não há parâmetro para 
seu conteúdo, tanto pode ser mais aberta como mais restritiva. Depende da 
correlação das forças. Por isso, é melhor constar o direito com esses 
condicionamentos de que não ser constitucionalmente reconhecido. 

 

 O jurista Orlando Teixeira da Costa (1991, p. 186) aduz que: 

 
A norma do art. 37, inciso VII, constitui exceção ao mandamento genérico 
que assegura o direito de greve, pois subordina esse direito, no que diz 
respeito ao seu exercício na administração pública direta, indireta ou 
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, a lei complementar definidora dos seus termos e 
limites. 
  

 Sob outra ótica, doutrina Octavio Bueno Magno (1991, p. 298): 

 

Quanto aos servidores em atividade de caráter administrativo, ficou o 
alvedrio do legislador ordinário estabelecer, para o seu exercício, as 
restrições que lhe pareçam oportunas (art. 37, VII). Enquanto, porém, não o 
fizer, há de se entender que tais servidores poderão exercer o direito de 
greve nos termos dos demais trabalhadores. Essa conclusão se impõe 
porque, como é sabido, os preceitos constitucionais são dotados de eficácia. 
Falando o art. 37, VII, da Lei Magna, em exercício do direito de greve, para 
que não haja arbítrio na determinação dos limites do seu exercício, 
analogicamente, estes haverão de ser os mesmos estabelecidos para os 
demais trabalhadores, com a ressalva de que lei complementar 
regulamentadora do mesmo  
preceito poderá restringi-lo. 

 

Na mesma linha de pensamento, da efetividade do dispositivo 

constitucional, proclama o doutrinador Antônio Álvares da Silva (2008, p. 114) que foi 

garantido “ao servidor público civil o direito de greve e não existindo a lei 

complementar referida no texto constitucional para definir-lhe os „termos‟ e „limites‟, o 

direito será exercido de forma „ilimitada‟”. 

 Como se vê, as visões doutrinárias são divergentes quando o assunto é o 
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exercício do direito de greve pelo servidor público, pois falta embasamento legal que 

fundamentam os pensamentos dos doutrinadores, em razão da própria lei ser 

omissa quanto à aplicabilidade do dispositivo. 

 Porém, como é crescente o número de greves e manifestações no país 

mesmo com as restrições legislativas, as classes continuam paralisando suas 

atividades e, muitas vezes, indo às ruas para protestar, pois não há qualquer solução 

ou paliativo aplicável ao caso. Diante disso, a greve é a única forma que os 

servidores encontram de tentar sensibilizar a administração pública para lançar um 

olhar compadecido para suas causas. 

 Assim, a jurisprudência precisou manifestar-se a respeito do assunto e, 

por algumas vezes o Supremo Tribunal Federal manifestou-se eficácia do inciso VII 

do art. 37 da Constituição Federal de 1988, ou seja, a favor da norma. Mas, como 

pode ser observado nos Mandados de Injunção abaixo, o entendimento é diferente. 

 

MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, 

INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 
DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL 
PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA 
ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, 

NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS 

DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO 
JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA 
SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, 
FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O 
CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE 
INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 

7.701 /1988 E 7.783 /1989. (STF-MI 670-ES, Rel. Min. Maurício Corrêa, 

Tribunal Pleno, DJe-206 Divulg. 30-10-2008, Public. 31-10-2008. Ement. 
Vol. -02339-01 PP-00001). 

 

GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO. DIREITO PREVISTO NA CARTA MAGNA 
(ART. 9o.). IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA 
REGULADORA (ART. 37, VII). AUDITORES FISCAIS DA RECEITA 
FEDERAL. ÂMBITO NACIONAL.COMPETÊNCIA DO STJ AFIRMADA 
PELO STF (MI 708/DF E MI 712/PA).INCIDÊNCIA DA LEI DE GREVE DO 
SETOR PRIVADO (LEI 7.783 /89).OBSERVÂNCIA DE SEUS REQUISITOS. 
LEGITIMIDADE DA PARALISAÇÃO. VEDAÇÃODE QUAISQUER 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. PEDIDO PROCEDENTE. (STF-MI 712-PA, 
Pet 6642 RS 2008/0165320-8, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 
12/05/2010, S3 – Terceira Seção. DJe 16/02/2011). 

 

Os Mandados de Injunção foram ajuizados pelo Sindicato dos servidores 

Policiais Civis do Estado do Espírito Santo e pelo Sindicato dos Trabalhadores do 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui��o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10641516/artigo-5-da-constitui��o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10727627/inciso-lxxi-do-artigo-5-da-constitui��o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui��o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/2186546/artigo-37-da-constitui��o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10712091/inciso-vii-do-artigo-37-da-constitui��o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/2186546/artigo-37-da-constitui��o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10712091/inciso-vii-do-artigo-37-da-constitui��o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui��o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/103668/lei-7701-88
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109060/lei-de-greve-lei-7783-89
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Poder Judiciário do Pará, respectivamente, ambos pelos mesmos motivos, que era 

assegurar o exercício do direito social de greve. Nesses dois casos, houve êxito para 

as categorias, no entanto, muitas classes continuam lutando pelo alcance de 

sucesso nessa questão. 

Enquanto não houver lei específica que regule o dispositivo constitucional 

em questão, o remédio constitucional (Mandado de Injunção) continuará sendo a 

maneira de buscar uma solução para o pleito, pois não se pode negar a existência 

de um direito positivado, por mais que seja preciso uma regulamentação. Está 

descrito e precisa de efetividade no mundo real, no mundo jurídico, para 

corresponder aos anseios da sociedade que não param de crescer. 

É inegável que, atualmente, o Estado é o maior empregador e que de seu 

orçamento saem muitos recursos que são destinados ao pagamento de seus 

servidores. Apesar da relação de trabalho institucional, o servidor público tem muitos 

anseios e necessita de respaldo e segurança jurídica para pleiteá-los.  

Felizmente muito já foi alcançado, mas muito ainda falta. Se nem os 

servidores civis estão completamente amparados pela lei no quesito greve, os 

militares foram totalmente excluídos desse direito. É constante a existência de 

greves e manifestações dessa classe, lutando por melhorias salariais, condições de 

trabalho, progressão e inúmeros anseios que a cada dia ficam mais inflamados pela 

inexistência de saída. Uma das soluções encontradas é a realização de greve, que é 

proibida expressamente por lei. Contudo, mesmo não encontrando respaldo legal, 

ainda acontece. 

Neste momento é necessário um olhar sensível do legislador 

constitucional para essa questão e encontrar, dentro do próprio texto que promulgou 

uma saída para a divergência que implica em outros problemas sociais, num país 

que já está esgotado de insatisfações. 
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4 A GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES 

 

4.1 A IMPORTÂNCIA DO MOVIMENTO GREVISTA 

 

 A deflagração de movimentos paredistas é uma realidade do Brasil, um 

fato social que enseja consequências econômicas e jurídicas, sem desconsiderar as 

demais. É sabido que a questão da greve do servidor público ocupa espaço certo em 

muitas doutrinas constitucionais, pois ainda não foi encontrada solução para o livre 

exercício desse direito social. 

Apesar de não encontrar amparo legal a greve acontece também no 

serviço público. Mesmo com o aparato legal que cerca o Estado, o legislador não se 

preveniu quanto ao tema e deixou uma lacuna que causa divergência entre 

doutrinadores e estudiosos do Direito, servidores ansiosos por meios legítimos de 

defesa, e também atinge o Estado que não pode prosseguir ignorando esse direito 

constitucional. 

Na iniciativa privada a greve funciona na defesa de garantias e como 

forma de persuadir o empregador, por meios pacíficos, a acatar as propostas dos 

empregados ou pelo menos comprometer-se em analisar as questões reivindicadas. 

Contudo, pra chegar ao ponto de paralisação das atividades laborais é necessário 

que cessem as tentativas de negociação coletiva, pois esta ação é requisito 

imprescindível para a legalidade da greve. 

Um rol de leis ampara o trabalhador que na relação trabalhista é 

considerado parte vulnerável. É certo que não se pode considerar o Estado como 

empregador, pois não há contrato de prestação de serviços entre este e o servidor, 

essa relação é estatutária, porém pode-se dizer que o servidor também é vulnerável 

perante o Estado, já que socialmente estes vivenciam a mesma realidade dos 

empregados das empresas privadas (YAMAGUTI; BARBUGIANI, 2012 p.441).  

O significado político e simbólico da experiência grevista geralmente é 

mais relevante que os ganhos materiais e financeiros, visto que muitas vezes não há 

resultados expressivos e posteriormente a classe promove nova manifestação. 

Contudo, a consequência social do movimento, o reconhecimento dos direitos e 

garantias e a descoberta da capacidade de organização geram no grupo a 

consciência de seu valor social, além de fazê-lo enxergar seu potencial como 

indivíduo. 
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A interação proporcionada pelo movimento grevista tende a causar 

unificação entre trabalhadores, e a ação acaba sendo uma resposta ao empregador 

de como as medidas adotadas na gestão estão refletindo nos funcionários e no 

desenvolvimento da empresa, se de forma positiva ou negativa. Esse feedback é tão 

importante quanto os motivos que levaram ao desencadeamento da greve. 

O movimento grevista ganhou expressão na imprensa e atualmente as 

paralisações e manifestações são televisionadas para o mundo. Em tempos em que 

a maior parte da população circula pelas redes sociais, as notícias chegam em 

tempo real e viram discussões em salas de aula, entre amigos e também com a 

família. Tamanha exposição exige medidas rápidas para solucionar os dissídios, ou 

seja, outro fator importante que induz celeridade na resolução das causas grevistas. 

Não apenas no âmbito privado, mas no público também, a deflagração da 

greve reflete a insatisfação do trabalhador, ou do servidor se acontece na 

administração pública, com o tratamento dado pela instituição. Socialmente todo 

trabalhador é igual, mas sabe-se que a lei define as relações de trabalho e emprego, 

e quanto ao Estado essa relação é estabelecida por estatuto. Porém, a insatisfação 

profissional pode existir em qualquer das relações e os protestos significam muito, 

sobre essa relação. 

Expor a verdade sobre a condição de trabalho, o esgotamento humano 

em suportar circunstâncias degradantes, assédios morais e omissão de direitos são 

algumas das motivações que desencadeiam as greves, além de encorajar pessoas 

que não se sentem capazes de lutar sozinhas por seus objetivos profissionais a 

aliar-se a toda a classe e contribuir efetivamente na mudança que deseja. 

Importante salientar que mesmo sendo primeiramente um fato social, a 

greve é tratada pelo Legislativo com medidas jurídicas desde os primeiros 

dispositivos que promoviam a educação nacional. Segundo Yamaguti e Barbugiani 

(2012 p. 431) “o Brasil, acompanhando a tendência europeia vigente à época, 

previu, em 11 de outubro de 1890, no Código Penal, a greve como um delito, 

coibindo-a”. Posteriormente, a greve foi tratada nos dispositivos constitucionais, hora 

legalizada, hora proibida, até a chegada da Constituição Cidadã em 1988 que e 

legalizou-a definitivamente. 
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4.2  OS MILITARES BRASILEIROS 

  

A Constituição Federal, promulgada em 1988, tratou de definir quem são 

os militares em âmbito nacional, estadual e distrital. O art. 142 é dedicado às Forças 

Armadas, militares de primeiro escalão subordinadas ao comando do Presidente da 

República. No âmbito estadual e distrital, o tema é tratado no art. 42 e parágrafos do 

mesmo dispositivo constitucional, o qual traz as demais regras que lhes são 

aplicáveis em razão de sua condição. Segue o artigo: 

 
Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 
instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 
 

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 
8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual 
específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as 
patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 
§ 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente 
estatal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

 
 Portanto Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar são regidos pela 

Constituição e pelas leis específicas destinadas aos militares e para uma boa 

compreensão, vale apresentar o histórico dos dois institutos. 

 A Polícia Militar teve sua origem ainda no Brasil Império. Com a vinda da 

Família Real para o Brasil por questões de ordem política com a França, a realeza 

criou instituições para dar suporte à administração. O Príncipe Regente criou então 

uma Guarda Real da Polícia que patrulhava as ruas da então capital Rio de Janeiro. 

Eram submetidos às mesmas regras da tropa de primeira linha, que hoje é o 

chamado Exército Brasileiro. Portanto, destinadas a cuidar da segurança interna dos 

Estados de forma ostensiva, surgiu a Polícia Militar dos dias atuais. 

Assim como a polícia, o Corpo de Bombeiros Militar também remonta ao 

tempo do Brasil Império. Afirma Sousa (2012, p. 41) que “o Decreto Imperial nº 

1.775, de 02 de julho de 1856 criou o Corpo Provisório de Bombeiros”. Polícia Militar 

e Corpo de Bombeiros Militar já formaram uma só instituição, mas atualmente são 

corporações distintas com independência administrativa, financeira e operacional. 
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4.3 A INCONSTITUCIONALIDADE DA GREVE MILITAR 

 

A problemática da greve dos militares brasileiros pode estar associada à 

rigidez as quais são submetidos em razão de sua condição constitucional. 

Subordinados a rígida hierarquia e disciplina, a própria Carta Magna limita o direito 

social de greve expressamente, dificultando a elaboração de argumentos que 

defendam o exercício desse direito social por parte dos militares. 

 O art. 42 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 trata 

dos militares no âmbito estadual, distrital e territórios, faz referência ao art. 142, 

parágrafo 3º, inciso IV da mesma Carta, dispositivo que veda, expressamente, a 

sindicalização e a greve aos militares.  

Responsáveis pela segurança ostensiva, os militares brasileiros estão 

restritos ao exercício do direito social de greve em razão de decisão legal que até 

hoje não passou por nenhuma revisão. 

Na Constituição atual, o termo “servidor” foi retirado do art. 42 causando 

maior distinção entre servidores civis e militares, pois estes apesar de serem 

servidores são diferenciados não apenas pela nomenclatura, mas nas atribuições e 

pela rígida hierarquia e disciplina ao qual estão submetidos. 

A doutrina, neste momento, representada por Pedro Lenza (2010, p. 731), 

afirma que “Nos termos do art. 142, §3º, inciso IV, ao militar são proibidas a 

sindicalização e a greve, Assim, os membros das Forças Armadas (Marinha, Exército 

e Aeronáutica), bem como os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Territórios (membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares – art. 

42, §1º, que determina a aplicação do art. 142, §3º) estão proibidos de exercer o 

direito de greve, confirmando, então, que referido direito fundamental não é 

absoluto”. 

O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, tem julgado 

reiteradas vezes a respeito de greve do servidor público e tem expressado avanços 

em seus julgados. Contudo, no tocante aos militares, as decisões são pautadas no já 

expresso dispositivo constitucional. Segue ementa do STF: 

 
RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAIS CIVIS. DISSÍDIO 
COLETIVO DE GREVE. SERVIÇOS OU ATIVIDADES PÚBLICAS 
ESSENCIAIS. COMPETÊNCIA PARA CONHECER E JULGAR O DISSÍDIO. 
ARTIGO 114, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DIREITO DE 
GREVE. ARTIGO 37, INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LEI N. 
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7.783/89. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS. DIREITO 
NÃO ABSOLUTO. RELATIVIZAÇÃO DO DIREITO DE GREVE EM RAZÃO 
DA ÍNDOLE DE DETERMINADAS ATIVIDADES PÚBLICAS. AMPLITUDE 
DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO MANDADO DE 
INJUNÇÃO N. 712. ART. 142, § 3º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DO 
BRASIL. INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO 
NA ADI 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA 
DIRIMIR CONFLITOS ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS E ENTES DA 
ADMINISTRAÇÃO ÀS QUAIS ESTÃO VINCULADOS. RECLAMAÇÃO 
JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MI n. 
712, afirmou entendimento no sentido de que a Lei n. 7.783/89, que dispõe 
sobre o exercício do direito de greve dos trabalhadores em geral, é ato 
normativo de início inaplicável aos servidores públicos civis, mas ao Poder 
Judiciário dar concreção ao artigo 37, inciso VII, da Constituição do Brasil, 
suprindo omissões do Poder Legislativo. 2. Servidores públicos que 
exercem atividades relacionadas à manutenção da ordem pública e à 
segurança pública, à administração da Justiça --- aí os integrados nas 
chamadas carreiras de Estado, que exercem atividades indelegáveis, 
inclusive as de exação tributária --- e à saúde pública. A conservação do 
bem comum exige que certas categorias de servidores públicos sejam 
privadas do exercício do direito de greve. Defesa dessa conservação e 
efetiva proteção de outros direitos igualmente salvaguardados pela 
Constituição do Brasil. 3. Doutrina do duplo efeito, segundo Tomás de 
Aquino, na Suma Teológica (II Seção da II Parte, Questão 64, Artigo 7). Não 
há dúvida quanto a serem, os servidores públicos, titulares do direito de 
greve. Porém, tal e qual é lícito matar a outrem em vista do bem comum, 
não será ilícita a recusa do direito de greve a tais e quais servidores 
públicos em benefício do bem comum. Não há mesmo dúvida quanto a 
serem eles titulares do direito de greve. A Constituição é, contudo, uma 
totalidade. Não um conjunto de enunciados que se possa ler palavra por 
palavra, em experiência de leitura bem comportada ou esteticamente 
ordenada. Dela são extraídos, pelo intérprete, sentidos normativos, outras 
coisas que não somente textos. A força normativa da Constituição é 
desprendida da totalidade, totalidade normativa, que a Constituição é. Os 
servidores públicos são, seguramente, titulares do direito de greve. Essa é a 
regra. Ocorre, contudo, que entre os serviços públicos há alguns que a 
coesão social impõe sejam prestados plenamente, em sua totalidade. 
Atividades das quais dependam a manutenção da ordem pública e a 
segurança pública, a administração da Justiça --- onde as carreiras de 
Estado, cujos membros exercem atividades indelegáveis, inclusive as de 
exação tributária --- e a saúde pública não estão inseridos no elenco dos 
servidores alcançados por esse direito. Serviços públicos desenvolvidos por 
grupos armados: as atividades desenvolvidas pela polícia civil são 
análogas, para esse efeito, às dos militares, em relação aos quais a 
Constituição expressamente proíbe a greve [art. 142, § 3º, IV]. 4. No 
julgamento da ADI 3.395, o Supremo Tribunal Federal, dando interpretação 
conforme ao artigo 114, inciso I, da Constituição do Brasil, na redação a ele 
conferida pela EC 45/04, afastou a competência da Justiça do Trabalho para 
dirimir os conflitos decorrentes das relações travadas entre servidores 
públicos e entes da Administração à qual estão vinculados. Pedido julgado 
procedente. 
(STF - Rcl: 6568 SP, Relator: Min. EROS GRAU, Data de Julgamento: 
21/05/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: incDJe-181 DIVULG 24-09-
2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-02 PP-00736) 

 

O Supremo Tribunal Federal julgou a Reclamação, acima transcrita, por 

analogia às normas reguladoras dos militares. A decisão considera que a atividade 

exercida por policiais é indelegável e essencial a manutenção da segurança pública 
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e que por coesão social estão desamparados do direito de realizarem greve. 

Contextualiza também que por serem grupos armados, a proibição da greve está 

vinculada às regras aplicáveis aos militares. Ou seja, policiais armados ao deflagrar 

uma greve poderiam causar insegurança social, o que seria totalmente contraditório 

à função da polícia.  

É certo que o sentimento de insatisfação ronda os militares quanto ao 

assunto abordado, suas aspirações profissionais e sociais estão reprimidas em 

razão da proibição do legislador. Como exemplificado acima, a regra para os 

militares fundamenta outras decisões acerca de greve. 

Em fevereiro do corrente ano, a Ministra Carmen Lúcia, Vice-Presidente 

do Supremo Tribunal Federal, julgou improcedente Reclamação que chegou ao STF 

ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios sobre a greve dos 

policiais militares no Distrito Federal, ocorrida no início de 2014 que ficou conhecida 

nacionalmente como “operação tartaruga”.  Na decisão, a Ministra afirmou que não 

havia usurpação de competência e enfatizou que a greve em tela se adequou no 

caso de vedação constitucional por ser realizada por militares. Ou seja, o Supremo 

aproveitou o ensejo e reafirmou a inconstitucionalidade da greve de militares, não 

deixando margem a outra interpretação. 

É certo que a classe militar merece ser tratada de forma digna, não 

apenas pelo trabalho relevante, mas pelo respeito humano, social e jurídico que toda 

pessoa merece. As dificuldades enfrentadas na profissão de militar, seja em âmbito 

federal, estadual, distrital ou territórios, são determinantes para o crescimento da 

insatisfação institucional e a partir desse sentimento pode eclodir a greve. 

Sabe-se que mesmo ilegais, as greves de policiais militares estampam as 

páginas dos jornais do país. Dia após dia uma nova greve ou a iminência de sua 

realização é noticiada, o que reacende a necessidade de se tomar medidas 

projetivas quanto a esta classe que clama por um olhar mais sensível da justiça. 

Os militares são muitas vezes preteridos pelo legislador que, por uma 

questão até cultural, os considera estáveis, firmes e austeros, porém, é uma 

categoria que também enfrenta dificuldades ao exercer suas atividades cotidianas; 

dentre outras razões, pelo fato de que as características estatutárias não são 

flexíveis como as do Estatuto do Servidor Público Civil. 

Considera-se fundamento para a inconstitucionalidade da greve do 

servidor público militar a questão dos serviços essenciais que não podem ser 
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interrompidos. Aqui não cabe conjecturar apenas como um mal estar social ou 

incômodo pontual, é realmente a impossibilidade de paralisar a prestação do serviço 

em razão do prejuízo social concreto que esta ação causaria. 

Os doutrinadores que defendem a ilegalidade da greve militar 

fundamentam-se neste argumento dos serviços essenciais, visto que se forem 

paralisados, especialmente por razão de greve, haverá descontinuidade na 

prestação do serviço público. 

Outra vertente doutrinária que é a favor da legalidade grevista militar, é 

defendida por Miranda (2006, apud Araújo; Lima, 2012 p.257) que assevera: 

 
Mesmo ilegal, a mobilização dos policiais militares aponta para a 
necessidade da adoção de políticas públicas consistentes na área de 
segurança pública, que valorizem os integrantes das corporações militares 
locais. É que a despeito do discurso a de uma polícia cidadã, que preze 
pelos direitos humanos e se molde pelos valores da vida democrática, não 
se reconhece aos profissionais habilitados a essa função as mesmas 
prerrogativas em matéria de direitos, pois eles continuam sendo formados 
no espírito de acatamento  às regras disciplinares da hierarquia militar, com 
risco de punição para as mais insignificantes infrações. 

 

A citação acima faz referência à greve de policiais militares que também 

foi abordado neste trabalho, e apresenta a incoerência de um conceito de polícia 

cidadã com a educação militarizada oferecida nos cursos de formação de policiais, 

fazendo referência ao tratamento da caserna aos quais historicamente são formados 

os militares brasileiros. 

Sobre reformular a jurisprudência acerca do tema, o Supremo Tribunal 

Federal, como já exposto, julgou alguns Mandados de Injunção, remédio 

constitucional adequado para a omissão legal do dispositivo, e sobre um deles 

comenta Yamaguti e Barbugiani (2012 p.440): 

 

Denota-se que o aumento das deflagrações dos movimentos paredistas 
pelos funcionários públicos, inclusive servidores militares, com o intento de 
conquistar melhorias nas condições de trabalho, ainda que as greves 
fossem julgadas ilegais pelos Tribunais, confirmaram a tese de que, por 
meio da realização das paralisações coletivas, há o incentivo à 
regulamentação do exercício deste direito, pois o Supremo Tribunal Federal, 
ao analisar o Mandado de Injunção n. 708/Distrito Federal, proposto pelo 
Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Município de João Pessoa, 
julgado em 25.10.2007, ressaltou a evolução da orientação inicialmente 
perfilhada pelo Tribunal sobre a sentença proferida nos mandados de 
injunção, reconhecendo a possibilidade de apresentação de uma “solução 
normativa” para o caso posto e conferindo sessenta dias para o Congresso 
Nacional legislar sobre a greve dos servidores públicos.  
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Ao proferir uma decisão com estes argumentos, o Supremo moderniza o 

seu julgado inserindo elementos modernos que sugerem a adoção de novo 

pensamento por parte do legislador constitucional e ordinário, contudo, estas 

decisões não mobilizam o Poder Legislativo para solucionar referida questão. 

O Poder Judiciário não pretende interferir na esfera do Poder Legislativo, 

cuja competência é a edição normativa brasileira, porém, ao ser acionado, profere 

decisões que abrem possibilidades de reavaliação da eficácia dos dispositivos atuais 

do ordenamento jurídico e cria esperança na classe militar de permanecer em busca 

de ter todos os direitos constitucionais assegurados. 

Apesar do exposto, não se promoveu consolidação doutrinária nem 

jurisprudencial a respeito do tema objeto deste estudo, permanecendo soberana a 

força normativa da Constituição. Apesar disso, mesmo proibida pelo ordenamento 

jurídico, a greve é uma realidade na sociedade brasileira e funciona como 

instrumento de defesa dos direitos e interesses dos servidores públicos civis e 

militares. 

Investidos de extrema responsabilidade imputada pela própria 

Constituição, como proteger bens indisponíveis (a vida), os militares estão privados 

do seu livre exercício do direito. A Constituição há de ser respeitada, porém é preciso 

repensar os valores sociais quando se está sonegando o direito do outro. 
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5  CONCLUSÃO 

 

 Como conclusão desta pesquisa, constatou-se que a greve teve sua 

origem ainda no século XIX na França em razão de um movimento operário que 

acontecia numa Praça em Paris. Palco da Revolução Industrial, a Europa influenciou 

diversos países quanto à implantação no ordenamento jurídico de direitos relativos 

aos trabalhadores e o Brasil foi fortemente influenciado por essa onda motivacional. 

 A condição de assalariado, característica da classe trabalhadora, ainda 

não era bem aceita nas camadas mais altas da sociedade, e por diversas vezes era 

vista com repúdio, expondo o trabalhador a ínfimas condições de trabalho, 

remuneração miserável e excluído da convivência social. 

 O trabalhador motivado por conquistar segurança profissional assegurada 

por lei, buscou cada vez mais avançar em busca de melhorias para ele e sua família. 

Não apenas objetivando ascensão social, mais que isso, uma condição digna de 

trabalho, respeito, dignidade e a possibilidade de contribuir no setor profissional. 

 Para se manter equilibrado com as reivindicações, as greves eclodiram 

em muitos pontos do país mostrando a insatisfação dos trabalhadores e a 

instabilidade das empresas. Cumpre salientar que não apenas o trabalhador privado 

buscava melhorias, mas o servidor público percebia na greve uma forma de reclamar 

ao Estado melhorias que não advinham da relação estatutária. 

 O tratamento dado ao servidor público sempre foi diferenciado, 

dependendo do ponto de observação, essa disparidade pode ser positiva ou 

negativa. Por um lado, as prerrogativas do servidor, como a estabilidade, não devem 

ser vistas como privilégios, pois é preciso que certos requisitos sejam atribuídos a 

eles em virtude dos cargos que ocupam e, mais que isso, para manterem a 

imparcialidade que o serviço público exige. Por outro lado, pela mesma razão do 

exercício da função, o servidor pode sofrer perseguição de cunho moral e político. 

 Nesse ínterim, após algumas conquistas trabalhistas para os empregados 

de empresa privada e o servidor público elencadas na Carta Magna de 1988, 

apresentou-se a questão da limitação no exercício desses direitos já conquistados. 

No caso em tela, o direito social de greve foi restringido aos servidores públicos 

quando o art. 37 da referida Constituição vinculou a efetivação desse direito à lei 

complementar a ser editada. Após, alterou o texto legal retirando “lei complementar” 

e substituindo por “lei específica”. O impasse está em não haver previsão de edição 
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de referida lei e a classe, a cada protesto e paralisação das atividades, exige que as 

autoridades competentes solucionem este problema.  

 Com a limitação dos direitos dos servidores públicos civis os conflitos já 

são de grande proporção, tratando-se de servidores militares a insatisfação é maior, 

pois nesse caso a proibição é taxativa, e por enquanto, vedada ao militar a 

sindicalização e a greve. 

 A negativa de exercício de um direito constitucional exclui o militar de 

promover greve legítima. Contudo a greve, legítima ou não, acontece. Os elementos 

usados para fundamentar a greve dos militares são frágeis, baseadas em leis do 

trabalhador privado que facilmente são derrubadas quando a questão da greve 

chega às vias judiciais. 

 Na sociedade atual que considera relevante os valores democráticos do 

cidadão, impõem-se novos desafios ao tratamento da questão da greve dos 

militares. A instituição não pode enfraquecer em razão das inúmeras paralisações e 

manifestações que ocorrem anualmente no país, tão pouco continuar a omitir a 

necessidade de uma solução que possa suprir a carência legislativa. 

 As discussões sobre viabilidade legal e necessidade de mudança refletem 

nas doutrinas e nas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal. Foi exposta a 

forma que o STF tem tratado a questão quando alcança sua competência, e a 

importância social, econômica, política e jurídica da greve. Torna-se urgente, 

portanto, o tratamento humanizado da questão da greve dos militares, pois estes 

não podem continuar à margem da legislação em razão da função que 

desempenham.  

É certo que atividades desempenhadas por militares são singulares e 

tratam, dentre muitas outras, de assegurar bens indisponíveis; porém o encargo é 

alto, custa a vedação de seu próprio direito. Os legisladores precisam voltar à 

atenção para o caso em tela e corresponder às expectativas da comunidade, 

viabilizando meios concretos de exercício dos direitos sociais dos trabalhadores, 

sem exceção. 
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