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Resumo: O presente trabalho versa sobre o Direito de Greve no 

âmbito do serviço público. Para tanto, buscou-se fazer uma 

análise doutrinária e jurisprudencial sobre o tema. O 

ordenamento jurídico pátrio brasileiro prevê que os servidores 

públicos exercerão o direito de greve nos termos e limites a 

serem definidos por lei específica.  Malgrado, a norma inserta 

no art. 37, inciso VII da Constituição da República não recebeu 

regulamentação. Diante da omissão legislativa, intensa 

discussão doutrinária e jurisprudencial travou-se, parte da 

doutrina considerava a norma de eficácia contida, outra parte a 

considerava de eficácia limitada. Ab initio, o Pretório Excelso 

entedia que o dispositivo constitucional que prevê o direito de 

greve dos servidores públicos compreendia norma de eficácia 

limitada, o que resultava na ausência de direito até 

regulamentação por lei infraconstitucional. Posteriormente em 

face da interposição de correntes mandados de injunção o 
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Supremo Tribunal Federal decidiu que aplica-se, no que couber, 

aos servidores públicos civis a lei de greve da iniciativa privada, 

lei n. 7.783/89.  

Palavras-chave: Greve. Servidores Públicos. Constituição. 

Omissão legislativa. Mandado de Injunção  
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INTRODUÇÃO 

O estudo foi elaborado em um momento intenso de deflagração de diversos 

movimentos grevistas no âmbito do serviço público. Em 2015 os 

movimentos grevistas reacenderam a discussão acerca da necessidade de 

regular as paralisações no âmbito da administração pública.  

A Constituição de 1988 corresponde, claramente, ao momento mais 

elevado de reconhecimento do direito paredista na ordem jurídica do país. 

O texto constitucional inova ao reconhecer aos servidores públicos direito à 

livre associação sindical (art. 37, VI) e direito de greve a ser exercido nos 

termos e limites definidos por lei específica (art. 37, VII). 

Verdadeiros embates doutrinários e jurisprudenciais concernentes à 

eficácia do direito de greve do servidor público foram travados. A Corte 

suprema cogitava que a regra era norma de eficácia limitada, logo não 

eficaz até que sobreviesse a lei infraconstitucional. Ocorre que, a inércia do 

Congresso Nacional em regulamentar o direito de greve levou o STF, em 

25 de outubro de 2007, a conhecer dos Mandados de Injunção 670, 708 e 

712 e aplicar por analogia a Lei n. 7.783/89, que cuida do exercício do 

direito de greve no setor privado. 

Por tratar-se de relação jurídica com regime jurídico de direito 

público, o exercício do direito de greve dos servidores possui a difícil tarefa 

de compatibilizar a liberdade e direito a reivindicação de melhores 

condições de trabalho e remuneração com o interesse social a uma 

adequada prestação dos serviços públicos preservando o atributo da 

continuidade. 

Uma síntese da visão dos atores sobre a greve no serviço público foi 

trazida, destacando-se seus aspectos polêmicos. Ademais, traçam-se 

algumas perspectivas em face da decisão do STF.  

1. CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA 

Antes de iniciarmos o estudo acerca do direito de greve no âmbito do 

serviço público, essencial abordamos previamente o direito de greve e os 

seus principais aspectos, analisando sua história, seus elementos e suas 

características. Não se busca aqui fazer um exame pormenorizado do 
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instituto citado, mas, sim, empreender uma breve análise do tema como 

forma de subsidiar a compreensão do assunto objeto do presente trabalho. 

A doutrina diverge quanto ao conceito de greve, alguns conferem 

conceitos estritos às paralisações de trabalho, outros atribuem definições 

mais abrangentes que englobam quaisquer modalidades de insurgência dos 

trabalhadores contra o empregador. 

Muitas vezes, o termo greve é utilizado para designar abstenções 

advindas de inconformismos de estudantes, consumidores ou contribuintes, 

mas neste estudo vamos nos limitar ao tratamento da greve nos domínios 

do quadro laboral, embora saibamos que ela é uma realidade sociológica 

que transcende esse terreno.
2
 

O movimento paredista compreende complexa manifestação coletiva 

produzida pela sociedade moderna. Consiste em ação coletiva organizada 

para pleitear a conquista ou preservação de direitos, promovida com a 

paralisação do exercício das atividades de todos ou de uma parte dos 

membros de uma categoria profissional, é, sobretudo um fenômeno de 

coerção social. 

Diversas são as acepções atribuídas pelos juristas ao movimento 

grevista. A esse propósito convém dialogar com algumas definições. 

A greve é um direito assegurado ao empregado. É direito exercido 

coletivamente e contra o empregador, visando à melhoria das condições de 

trabalho, ou ainda, o cumprimento de obrigações derivadas dos 

instrumentos normativos ou dos contratos individuais de trabalho. A 

paralisação pode ser total ou parcial, mais não de cunho individual. A 

suspensão da prestação de serviços deve ser temporária, eis que a definitiva 

poderia levar a rescisão contratual dos envolvidos. E, por fim, deve ocorrer 

de forma pacífica, sendo vedada a utilização da violência quanto às pessoas 

ou do patrimônio do empregador, o que ocorrendo de fato, poderá justificar 

o reconhecimento da greve como sendo abusiva.
3
 

Amauri Mascaro Nascimento a define como um direito individual de 

exercício coletivo, manifestando-se como autodefesa. Afirma que a greve 

exerce uma pressão necessária que leva a reconstrução do direito quando as 
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normas vigentes não atendem às exigências do grupo social. Força o 

empregador a fazer concessões que não faria de outro modo. Obriga o 

legislador a se manter vigilante e reformular a ordem jurídica. Logo, apesar 

dos seus inconvenientes, a greve é necessária e compatível com as 

estruturas capitalistas.
4
 

Enquadra-se inicialmente a greve como liberdade, decorrente do 

exercício de uma determinação lícita. Sob o ponto de vista da pessoa, do 

indivíduo, podemos considerá-la como uma liberdade pública, pois o 

Estado deve garantir seu exercício.
5
 No que diz respeito à coletividade, 

seria um poder.
6
  

Deve ser ressaltado que o direito de greve não é um desdobramento da 

liberdade individual, do direito de fazer ou não fazer. Também não deve ser 

entendida como uma emanação da personalidade do indivíduo. Trata-se de 

um direito coletivo, de natureza funcional e instrumental.
7
 

O fundamento da greve como direito está no princípio da liberdade de 

trabalho. Uma pessoa não pode ser constrangida a trabalhar contra a sua 

vontade e em desacordo com as suas pretensões. Se assim fosse, estaria 

irremediavelmente comprometida a liberdade de trabalho valor central que 

divide dois períodos da historia, a escravidão e o trabalho livre. O trabalho 

não se desvincula da pessoa que o presta e está intimamente ligado à 

                                            

4
  NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho: história e teoria geral do 

direito do trabalho: relações individuais e coletivas do direito do trabalho. 25º ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010. p. 1358. 

5
  Ela não é simplesmente uma paralisação do trabalho, mas uma cessação temporária do trabalho, 

com o objeto de impor a vontade dos trabalhadores ao empregador sobre determinados pontos. 

Ela implica a crença de continuar o contrato, limitando-se a suspendê-lo. Por outro lado, nem 

todas as greves comportam necessariamente uma paralisação do trabalho, pois na greve 

“perlée”, por exemplo, os empregados não paralisam o trabalho, limitando–se a chegar 

atrasados uma hora ou recusar-se a fazer horas- extras.
5
 JOSSERAND, L. De l´ esprit des 

droits et leur relativité; Théorie dite de l´ abus des droits. Paris: Dalloz, 1939, n. 182 p. 246. 

Apud BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 6º ed. São Paulo: 

LTr,2010, p. 1308. 

6
  MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 23º ed. São Paulo: Atlas, 2007.p. 847 

7
  JORGE NETO, Francisco Ferreira. CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. Direito do 

Trabalho. 4ª ed. Tomo II. Ed. Lúmen Júris. Rio Janeiro, 2008.p. 1673. 
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personalidade. O trabalho subordinado é prestado nas sociedades modernas 

com base no contrato, e este deve ter condições justas e razoáveis.
8
 

Qualquer que seja a posição doutrinária quanto à greve, o importante é 

a exata denotação da sua função social. Trata-se de um direito instrumental, 

na medida em que é um elemento essencial da negociação coletiva. Se o 

sistema jurídico não reconhece a greve como um direito instrumental, os 

trabalhadores e suas entidades sindicais estão desarmados, desprovidos de 

um arcabouço institucional para que possam fazer a pressão, dentro dos 

limites da razoabilidade, para angariar melhores condições de trabalho e de 

salário.
9
 

Comentando o ordenamento jurídico nacional, Wilson de Souza 

Campos Batalha afirma que o direito de greve caracteriza-se, na legislação 

brasileira, como um direito sindical que se manifesta, através das 

formalidades prescritas, a paralisação coletiva e concertada, independente 

do numero de participantes, com o objetivo de postular interesses de 

categoria.
10

 

O professor Arion Sayão Romita, obtempera que três conclusões 

podem ser feitas a respeito do direito de greve. 

Assim, três afirmações podem ser formuladas: 1ª o direito de greve, ainda 

que considerado direito subjetivo de titularidade e de exercício individuais, 

encontra sua origem em uma “competência”(autonomia coletiva) de 

sindicato, de órgão análogo ou de coalizão momentaneamente organizada; 

2ª em razão de sua estrutura, o direito de greve, como direito de abster-se 

licitamente da prestação de serviços, produz automático efeito suspensivo 

da relação de trabalho; 3ª o exercício do direito de greve admite a satisfação 

de pretensões que se encontrem quer na disponibilidade do sujeito passivo 

da relação de trabalho (o empregador), quer não.
11

 

                                            

8
  NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho: história e teoria geral do 

direito do trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho. 25º ed. Saraiva, 2010. p. 1361. 

9
  JORGE NETO, Francisco Ferreira. CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. Direito do 

Trabalho. 4ª ed. Tomo II. Ed. Lúmen Júris. Rio Janeiro, 2008.p.1675. 

10
  BATALHA, Wilson de Souza Campos; BATALHA, Silvia Marina Labate. Sindicatos 

sindicalismo. 2º ed. rev. ampl. - São Paulo: LTr, 1994. p. 233. 

11
  ROMITA, Arion Sayão. Direito do Trabalho – Temas em Aberto. 1ª ed. São Paulo: LTr,1998. 

p. 598. 
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A natureza jurídica do direito de greve é a de um direito coletivo, 

sendo no passado, reconhecida como um direito individual, de exercício 

coletivo.
12

 

O direto de greve desempenha “uma função social e só no sentido 

dessa função social pode legitimar-se. Não é um direito em si, que 

encontre satisfação no próprio exercício – é um direito instrumental, cujo 

exercício se destina à obtenção de resultados finalísticos”.
13

  

É possível extrair algumas características do objeto em estudo a partir 

dos conceitos abordados. A greve se manifesta a partir de uma vontade 

coletiva. Possui nítido caráter instrumental, porquanto meio de pressão que 

é. Infere-se, ainda, que a greve importa em suspensão, recusa, interrupção 

de uma atividade profissional. Outro elemento presente nos conceitos de 

greve é o tempo. Ela pode ter prazo indeterminado, mas os trabalhadores 

deverão retornar ao trabalho assim que a greve terminar. Por fim, a greve 

terá como reivindicação a satisfação de um direito ou a defesa de um 

interesse relacionado à categoria profissional dos grevistas. 

2. REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE GREVE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS VIGENTE EM OUTROS 

ORDENAMENTOS JURÍDICOS.  

No campo das relações estritamente publicas, em que o Estado age com as 

qualidades e poderes distintivos de imperium, há uma tendência geral das 

ordens jurídicas, mesmo efetivamente democráticas, de não realizarem a 

pura e simples importação dos princípios e regras que regem o instituto 

paredista no âmbito da sociedade civil.
14

 

Durante muito tempo, na maioria dos ordenamentos, foi proibida a 

greve de servidores públicos, em virtude, sobretudo, do princípio da 

continuidade do serviço público, visando impedir que fossem interrompidas 

atividades necessárias ao atendimento do interesse público. Não só o 

exercício do direito de greve, como também a própria sindicalização, foi 

negado aos servidores públicos até o final do século XIX. A paralisação de 

                                            

12
  BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 6º ed. São Paulo: LTr, 2010, p. 

1309. 

13
  BATALHA, Wilson de Souza Campos. Tratado de direito Judiciário do Trabalho. 3. ed. rev. 

atual. ampl. São Paulo: LTr, 1995.p. 229. 

14
  DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 11. ed. São Paulo: LTr, 2012.p. 

1439. 
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tais servidores era considerada crime, além da cominação de outras greves 

sansões, como a perda do cargo público.  

Os primeiros diplomas permitindo a sindicalização no setor surgiram 

na Espanha, por intermédio da Lei Geral das Associações, de 1887, na 

França, em 1901, e na Inglaterra, em 1902, nessa última reconhecido o 

direito de negociar coletivamente pela categoria funcional. Começaram a 

surgir os primeiros textos constitucionais que, embora não se referissem 

expressamente aos servidores públicos, não os excluíam do direito de 

sindicalização. A Constituição da França, de 1946, referiu-se a “todos os 

homens”, assim como expressão similar foi utilizada pela constituição 

italiana de 1947, tendo sido interpretadas como permissão à sindicalização 

nesse setor. Mais amplo foi o texto da constituição alemã de 1949 que se 

referiu a “todos” e a “todas as profissões”.
15

 

Hoje, na maioria dos ordenamentos, vigora a regra oposta, 

reconhecendo-se o direito de greve ao servidor público. A constituição 

Federal segue essa linha, dispondo que o direito de greve será exercido nos 

termos e nos limites definidos em lei específica.
16

 

Algumas peculiaridades podem ainda ser destacadas
17

. Na Alemanha, 

registra Ricardo Motta Vaz de Carvalho, “a greve é exercida com 

                                            

15
  CERNOV, Zênia. Greve de Servidores Públicos. 1º ed. São Paulo: LTr,2011. p. 19. 

16
  MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 6º ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2002.p. 346. 

17
  Cabe trazer a baila pesquisa bastante minuciosa realizada pelo Professor Arion Sayon Romita, 

acerca da regulação do direito de greve dos servidores públicos no direito comparado: Em 

direito comparado, pode-se identificar, quanto ao direito de greve dos servidores públicos, 

“quatro grupos de países: 1º - países que reconhecem expressamente o direito de greve dos 

servidores públicos; 2º - países que não estabelecem diferença alguma entre as greves do setor 

publico e as dos demais setores da economia; 3º - países cuja legislação não contem disposições 

relativas à licitude ou ilicitude dos movimentos grevistas de servidores públicos; 4º - países que 

proíbem expressamente a greve dos servidores públicos”. “No primeiro grupo, alistam-se os 

países que consideram legal a greve quando o conflito não é resolvido mediante consultas, 

negociações ou qualquer outro procedimento existente. Esta é a situação de Alto Volta, Benin, 

Canadá, Costa do Marfim, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Guiné, Madagascar, México, 

Níger, Noruega, Portugal, Senegal, Suécia, Zaire. O reconhecimento do direito de greve se 

aplica, em principio, aos funcionários em geral, mas há certas categorias de servidores aos quais 

se nega o exercício do direito. Há também restrições fundadas no tipo de conflitos, como por 

exemplo: na Noruega só é permitida a greve em caso de conflito de interesses; na Suécia, só é 

autorizada a greve que tiver origem em questões que possam constituir objeto de negociação. 

No segundo grupo situam-se os países que reconhecem o direito de greve de modo geral, 

embora sujeito a restrições em certos casos, e não existem disposições especiais que neguem 
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moderação e de forma responsável, sendo raros os movimentos de 

paralisação, mesmo porque o sistema trabalhista alemão caracteriza-se mais 

pela colaboração do que pelo conflito”. Na Bélgica, embora o Estatuto 

Geral do Serviço Público, de 1937, vede a paralisação, subsiste a aplicação 

da tese de que, tendo o Governo reconhecido sindicatos que propõem em 

seus Estatutos a greve como um dos meios de ação, disso teria decorrido a 

revogação tácita daquela vedação.
18

 

Em relação aos países do MERCOSUL, de acordo com o estudo de 

Hugo Roberto Masueti, a Declaração Sociolaboral do MERCOSUL 

reconhece esse direito genericamente a todos os trabalhadores, em seu art. 

11, sendo que na Constituição do Paraguai (1992) é reconhecido o direito  a 

todos os trabalhadores dos serviços públicos, no Uruguai há 

regulamentação de greve nos serviços públicos dispostos especificamente 

em leis federais, cuja notificação prévia é de sete dias; e na Argentina o 

Direito de greve é assegurado constitucionalmente aos gêneros “grêmios”, 

                                                                                                                               

esse direito aos servidores públicos. É o que passa nos seguintes países: Camarões, Gana, Itália, 

Malásia, Malta, Mauricio, Nigéria, Serra Leoa, Cingapura e Sri Lanka.O terceiro grupo é 

composto por países cuja legislação silencia quanto a legalidade ou ilegalidade do movimento 

grevista, o que suscita diferentes interpretações. No Tchad, em Israel e no Reino Unido, há 

reconhecimento tácito do direito de greve. Em contrapartida, a inexistência de disposições 

legislativas pode ser interpretadas como proibição tácita da greve na função publica. È o que 

ocorre na Alemanha, quanto aos Beamte (os Angestellte e Arbeiter gozam do direito de greve), 

no Irã, no Paquistão, na Argélia e no Gabão. O mesmo podia dizer-se dos países socialistas 

antes das transformações operadas em 1989 e 1990, quando a greve passou a ser expressamente 

autorizada por lei em diversos desses países. No quarto grupo enfileiram-se os países que 

expressamente negam aos funcionários públicos o direito de greve. Em certos países, como 

Quenia, Trinidad e Tobago, Uganda, as proibições se referem aos serviços essenciais. Em 

outros, a proibição legal especificamente estabelecida para a greve no serviço publico. È o 

sistema vigente nos seguintes países, Austrália, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Chile, Estados 

Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, Japão, Coveite, Líbano, Holanda (Ferroviários e altos 

funcionários públicos), Ruanda, Síria, Suiça, Tailândia, Trinidade e Tobago, Venezuela. A 

proibição assume características de grande rigidez em países latino-americano, que a incluem no 

texto constitucional, como é o caso de Colômbia, Costa Rica, Republica Dominicana, 

Guatemala, Honduras, Panamá e Venezuela. E era também o caso do Brasil antes de 1988. 

Certos países não podem ser classificados em qualquer desses grupos, porque não sendo a 

matéria prevista por lei, o problema da greve dos servidores públicos continua sendo uma 

questão bastante controvertida, com opiniões doutrinárias divergentes e decisões judiciais 

conflitantes. Esta é a situação da Áustria, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Uruguai. ROMITA, 

Arion Sayão. Regime jurídico dos servidores Civis – Aspectos Trabalhistas e Previdenciários. 

1º ed. São Paulo, LTr, 1993, p. 64-65.  

18
  CARVALHO, Ricardo Motta Vaz. A greve no serviço público. Rio de Janeiro: América 

Jurídica, 2005. p. 13. Apud. CERNOV, Zênia. Greve de Servidores Públicos. 1º ed. São Paulo: 

LTr,2011. p. 35. 
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sendo que do país subsistem associações sindicais com personalidade 

gremial.
19

  

3.  REGULAMENTAÇÃO JURÍDICA NO BRASIL  

O conceito de greve, como demonstrado, construiu-se, de início, enfocando 

as relações de caráter privado, situadas no âmbito do contrato de emprego 

ou de outras relações de prestação laborativas. Esse sempre foi o campo 

principal dos movimentos paredistas. Situação jurídica diversa ocorre no 

âmbito do serviço público em que as relações não são entre empregadores e 

empregados, mas sim entre agentes públicos e o Estado Administração, 

relações regidas pelo direito público.  

A greve dos servidores públicos, portanto, ao longo da história 

careceu de legitimidade. Historicamente as Constituições brasileiras 

quedaram-se em garantir tal direito, algumas chegaram a ir além proibindo 

expressamente as condutas paredistas dos servidores, somente houve o 

reconhecimento com o advento do Texto constitucional vigente, a 

Constituição da República de 1988, de fato, pioneiramente no Brasil, 

garantiu ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. 

No Brasil, o grande movimento das greves operárias de 1917, 

iniciando nas fábricas têxteis de São Paulo, chegou a contar com a adesão 

dos trabalhadores do serviço público, mas foi uma das raras 

movimentações desse setor.
20

 

A Constituição de 1937 declarava a greve um recurso anti-social e, 

seguindo essa linha o primeiro Estatuto dos Funcionários Públicos o 

Decreto-Lei nº 1.713/1939 também a vedava, consoante disposto no art. 

266
21

, daquele dispositivo. 

                                            

19
  MANSUETI, Hugo Roberto. Direito Sindical no Mercosul. São Paulo: LTr, 2004. p. 93-108. 

Apud. CERNOV, Zênia. Greve de Servidores Públicos. 1º ed. São Paulo: LTr,2011. p. 35-36. 

20
  CERNOV, Zênia. Greve de Servidores Públicos. 1º ed. São Paulo: LTr, 2011. p. 19. 

21
  Art. 226. É ainda proibido ao funcionário: 

[...] 

VII. Incitar greves ou a elas aderir, ou praticar atos de sabotagem contra o regime ou o serviço 

público;
21

 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.713/1939, de 28 de outubro de 1939. Disponível em: 

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del1713.htm >. Acesso em: 18 

de março de 2013. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del1713.htm
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A lei nº 38, de 04 de abril de 1935
22

, lei que define crimes contra a 

ordem política e social, considerava incurso em suas penalidades os 

servidores públicos que se filiassem ostensiva ou clandestinamente a 

partido, centro ou agremiação, assim como quem incitasse funcionários 

públicos ou servidores do Estado à cessação coletiva dos serviços. A 

previsão atingia a greve no serviço público e a perda do cargo era prevista 

como penalidade ao funcionário público grevista. 

De igual modo, a Consolidação das Leis do Trabalho
23

, promulgada 

em 1943, vedava a sindicalização dos servidores do Estado e paraestatais e 

a primeira lei de greve, Decreto-Lei nº 9.070/1946 só admitia a paralisação 

das atividades acessórias, portanto não incluídos os serviços públicos. 

Seguindo a linha de vedação a lei n.º 4.330/1964
24

, proibiu de modo 

expresso a paralisação no serviço público. 

A Constituição Federal de 1967
25

 não alterou o quadro de então, 

assegurando a greve nos termos da lei ao setor privado, mas proibindo-a 

aos serviços públicos e atividades essenciais. Em seu art. 158, inciso XXI 

(após a Emenda Constitucional nº 1/69, art. 165, XX), combinado com o 

art. 157, § 7º, assegurava o direito de greve aos trabalhadores do setor 

privado, proibindo-a, contudo, nos serviços públicos e nas atividades 

essenciais, definidas em lei. 

                                            

22
  BRASIL.Lei nº 38, de 04 de abril de 1935. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1930-1939/lei-38-4-abril-1935-397878-republicacao-

77367-pl.html. Acesso em: 25 de março de 2013>.Acesso em: 25 de março de 2013. 

23
  Art. 566. Não podem sindicalizar-se os servidores do Estado e os das instituições paraestatais. 

(BRASIL. Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943. Disponível em: 

http://www.soleis.com.br/ebooks/TRABALHISTA-109.htm. Acesso em: 25 de março de 2013.) 

24
  Art. 4º A greve não pode ser exercida pelos funcionários e servidores da união, Estados, 

Territórios, Municípios e autarquias, salvo se se tratar de serviço industrial e o pessoal não 

receber remuneração fixada por lei ou estiver amparado pela legislação do trabalho.(BRASIL. 

Lei n.º 4.330/1964. Disponível em: 

<http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1964/4330.htm>. Acesso em: 25 de março de 

2013). 

25
  Art. 158[...] § 7º - Não será permitida greve nos serviços públicos e atividades essenciais, 

definidas em lei. (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em:< 

http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/1738/constituicao_1967_texto.pdf?seque

nce=7>. Acesso em: 25 de março de 2013. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1930-1939/lei-38-4-abril-1935-397878-republicacao-77367-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1930-1939/lei-38-4-abril-1935-397878-republicacao-77367-pl.html
http://www.soleis.com.br/ebooks/TRABALHISTA-109.htm
http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1964/4330.htm
http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/1738/constituicao_1967_texto.pdf?sequence=7
http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/1738/constituicao_1967_texto.pdf?sequence=7
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Outrossim, a greve no serviço público é considerada um crime contra 

a segurança nacional, com a edição da Lei nº 6.620/1978, com punições 

àqueles que incitassem a paralisação e a cessação coletiva do trabalho. 

Inaugurado uma nova ordem jurídica a atual Constituição da 

República reconheceu expressamente a greve como direito fundamental, 

tanto aos trabalhadores comuns, quanto aos servidores públicos civis; 

todavia, excluiu os militares das Forças Armadas (art. 142,§3º, IV, da CF) e 

os integrantes das Policias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares 

dos Estados e do Distrito Federal (art. 42,§1º, da CF), em razão da ordem e 

da hierarquia de suas instituições, da defesa da nação e da ordem pública.
26

 

Ao tratar sobre o direito de greve aos servidores públicos, a Carta 

política de 1988 consignou no art. 37, inciso VII, em sua redação 

originária, que o direito de greve seria exercido nos termos e limites 

estabelecidos em lei complementar. Entretanto, a Emenda Constitucional nº 

19 de 1988, alterou este dispositivo, substituindo a expressão “Lei 

Complementar” por “Lei Específica”. 

Com a alteração constitucional, o diploma disciplinador da greve se 

caracterizará como lei ordinária, o que foi uma comodidade, porquanto será 

mais facilmente aprovada, visto que a lei complementar exige quorum de 

aprovação da maioria absoluta dos membros das Casas Legislativas (art. 

69, da CRFB), enquanto que a lei ordinária exige apenas a aprovação da 

maioria simples (art. 47, da CRFB). 

A Lei nº 7.783 de 1989 que regulamenta o direito de greve no âmbito 

dos trabalhadores privados prescreve a inaplicabilidade dos seus preceitos 

aos servidores públicos, nos termos do art. 16. Conforme exegese do 

mencionado dispositivo legal o legislador pátrio deixa nítido que as 

disposições desta lei específica fogem ao âmbito de incidência dos 

servidores públicos. 

Com efeito, passados 28 anos da promulgação da Constituição da 

República, a referida lei especifica não foi ainda editada, causando grande 

polêmica. 

Ressalte-se, a propósito, que parte da doutrina entende que, como a 

disciplina dos serviços públicos não é matéria privativa da União, essa lei 

                                            

26
  MADEIRA, José Maria Pinheiro. Servidor público na atualidade. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

América Jurídica, 2005. p.155. 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  13 

 

 

específica poderá ser promulgada por cada esfera de Governo (União, 

Distrito Federal, Estados e Municípios), a qual, todavia, não poderá 

contrariar os princípios gerais constitucionais (federal e estadual) e, como 

mandaria o bom senso, do direito do trabalho em geral, pois abrangeria os 

servidores celetistas.
27

 

Diversamente do entendimento supramencionado a doutrina 

majoritária entende que a lei específica referida no dispositivo 

constitucional é federal e, uma vez editada, será aplicável a todos os entes 

federados (União, Estados Membros, Distrito Federal, Municípios). Nessa 

área, salvo a União, nenhum dos outros participes da federação tem igual 

competência.
28

  

A despeito do entendimento de alguns estudiosos de que a lei 

especifica deve emanar de cada ente da federação responsável pela 

regulamentação do dispositivo constitucional, sob o argumento de que a 

matéria seria de direito administrativo, parece-nos, ao contrario, que a lei 

deve ser federal, aplicável a todas as pessoas políticas. Trata-se de 

dispositivo situado no capitulo da administração pública, cujas regras 

foram o estatuto funcional genérico e que, por isso mesmo, tem 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 pública.
29

 

A inércia do legislador pátrio em disciplinar o direito de greve do 

servidor público, além de mitigar o exercício do direito, dá margem a que 

muitas vezes esse exercício se desvirtue em abuso.
 30

 

                                            

27
  ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de Direito Administrativo. 5º ed. São Paulo: Saraiva, 

2010.p.317. 

28
  GASPARINI, Diogenes. Direito Administrativo. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2005 p. 188. 

29
  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23 ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2010. p.819-820. Apud.MADEIRA, José Maria Pinheiro. Servidor 

Publico na Atualidade. América Jurídica, 2003. p. 102. 

30
  O direito de greve era peremptoriamente vedado nas Constituições passadas. Hoje a 

Constituição Federal a esse respeito estabelece, no inciso VII do art. 37, contempla o aludido 

direito. É um avanço, embora distante de igual direito regulado em outros países. Segundo a 

sistematização de José Afonso da Silva (Aplicabilidade das normas constitucionais, 2º ed., São 

Paulo, Revista dos Tribunais, 1982, p. 73 e 92), a norma em apreço é de eficácia contida (a que 

tem aplicabilidade imediata, integral, plena, não obstante possa ter seu alcance reduzido pela 

legislação infraconstitucional). Essa lei ainda não foi editada. Não obstante isso, o direito de 

greve do servidor público é exercitável, ressalvadas, como ensina Celso Antonio Bandeira de 
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A ausência de lei específica disciplinando o exercício do direito de 

greve no âmbito do serviço público foi levada à apreciação do STF com a 

interposição do mandado de injunção n.º MI nº 20 (Rel. Min. Celso de 

Mello. Dj, 22 nov, 1996), o STF então decidira que o direito de greve é 

atribuído por norma de eficácia limitada, o que significa a ausência de 

aplicabilidade da norma constitucional. Isso gerava controvérsia sobre a 

aplicabilidade ou não do direito à greve no âmbito da administração 

publica. Persistindo a mora do poder legislativo o tema voltou a ser 

apreciado pelo STF mais recentemente. Seguindo a alteração da 

interpretação adotada a propósito da função do mandado de injunção, o 

STF decidiu que, na ausência de regulação do art. 37, VII, da CF/1988, 

aplica-se ao servidor público da lei que disciplina o direito de greve no 

âmbito da iniciativa privada (Lei Federal nº 7.783/89).
31

  

4.  EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL  

O exame do preceito constitucional que assegura o direito de greve aos 

servidores públicos, tendo em vista os seus termos, deve ser acompanhado 

de breve estudo a respeito da eficácia e da aplicabilidade das normas 

constitucionais e uma análise sobre o mandado de injunção, sobretudo a 

evolução do entendimento no âmbito da Corte Constitucional.  

4.1 Mandado de Injunção como instrumento de concretização de 

direitos 

O Mandado de Injunção, remédio constitucional previsto no art. 5º, 

inciso LXXI da Constituição da República, propiciou ampla discussão 

acerca da eficácia dos preceitos constitucionais e viabilizou a apreciação do 

exercício do direito de greve dos servidores públicos diante da mora do 

poder legislativo. O Mandado de Injunção destina-se a combater a 

síndrome da ineficiência de determinados preceitos constitucionais.
32

 

                                                                                                                               

Mello, apenas as necessidades inadiáveis da comunidade, identificadas segundo um critério de 

razoabilidade (Regime Constitucional, cit, p. 101). Tais necessidades inadiáveis da comunidade 

não podem sofrer solução de continuidade, conforme se infere do disposto no § 1º do art. 9º da 

Constituição Federal. De fato, se até para os trabalhadores em geral o atendimento dessas 

necessidades é imposto pela lei maior, não seria crível que em relação aos servidores públicos 

pudesse ser diferente e que todos os serviços fossem paralisáveis pela parede. (GASPARINI, 

Diogenes. Direito Administrativo. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2005 p. 188-189). 

31
  MARÇAL, Justen Filho. Curso de Direito Administrativo. 8º ed. Belo Horizonte: Fórum, 

2012.p.929. 

32
  Sobre o tema pontua o constitucionalista Gilmar Ferreira Mendes: o art. 5º, LXXI, da 

Constituição previu, expressamente, a concessão do mandado de injunção sempre que a falta de 
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O mandado de injunção consiste em uma ação constitucional de 

carater civil e de prodimento especial, que visa suprir omissão do Poder 

Público, no intuito de viabilizar o exercicio de um direito, uma liberdade ou 

uma prerrogativa prevista na Constituição Federal. Assim, juntamente com 

aação direta de inconstitucionalidade por omissão, o mandado de injunção 

visa a dar efetividade às normas constitucionais, combatendo a inércia da 

norma constitucional, decorrente de omissão normativa.
33

 

A respeito do mandado de Injunção é importante destacar a 

divergência entre a doutrina e a jurisprudência no que tange aos efeitos da 

decisão. A esse propósito convém registrar quatro posições: Teoria não-

concretista; Teoria Concretista Geral; Teoria Concretista Individual; Teoria 

concretista intermediária. 

A Teoria não-concretista prevaleceu por muitos anos no âmbito do 

Egrégio Supremo Tribunal Federal, estabelecendo-se que ao Poder 

Judiciário caberia exclusivamente o reconhecimento formal da inércia 

legislativa e a consequente comunicação ao órgão competente para a 

elaboração da norma regulamentadora necessária ao exercício do direito 

constitucional inviabilizado. O tratamento dispensado ao instituto do 

mandado de injunção era decorrência do entendimento de que posição 

diversa resultaria em ofensa ao principio da separação dos poderes.  

Em sentido diametral a Teoria concretista geral, adotada recentemente 

em algumas decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal, 

notadamente nos Mandados de Injunção de números 670, 708 e 712, 

preconiza que, diante da ausência de norma regulamentadora, cabe ao 

Poder Judiciário o suprimento da lacuna. Com efeito, o Judiciário, 

mediante sentença, regularia a omissão em caráter geral, ou seja, além de 

viabilizar o exercício do direito pelo impetrante do Mandado de Injunção, 

também ampliaria os efeitos a todos aqueles em idêntica situação, 

conferindo, portanto, efeito erga omnes.  

                                                                                                                               

norma reguladora tornar inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das 

prerrogativas inerentes a nacionalidade, à soberania e a cidadania. Ao lado desse instrumento 

destinado, fundamentalmente, à defesa de direitos individuais contra a omissão do ente 

legiferante, introduziu o constituinte, no art. 103,§ 2º, um sistema de controle abstrato da 

omissão. (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 

Constitucional. 6º ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 1317)
32

 

33
  MORAES, Alexandre de. Direito Costitucional. 22 ed. São Paulo : Atlas, 2007. P. 164. 
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A Teoria concretista individual encontra guarida na suprema corte em 

situações excepcionais, consoante MI nº 721, esta teoria consigna que 

diante da lacuna, o Poder Judiciário deve criar a regulamentação para o 

caso específico. Ou seja, a decisão viabiliza o exercício do direito somente 

pelo impetrante, vez que a decisão teria efeitos inter partes.  

Resultante da fusão da teoria concretista individual com a teoria 

concretista geral, a Teoria concretista intermediária, preconiza o dever do 

Poder Judiciário, em um primeiro momento, de limitar-se a declarar a 

omissão ao órgão responsável pela elaboração da norma regulamentadora, 

fixando-lhe prazo para suprimento da lacuna. Expirado o prazo assinalado 

pelo Poder Judiciário, ficaria este autorizado a suprir a lacuna para o caso 

concreto, isto é, somente para o impetrante.  

O Supremo Tribunal Federal, por longo período, defendeu a aplicação 

da teoria não-concretista, fato que tornou o mandado de injunção um 

instrumento inócuo, pois, não viabilizava ao impetrante o exercício do 

direito constitucional até então obstado pela falta de regulamentação 

infraconstitucional. A opinião sustentada pela Corte decorria da exegese de 

que a edição de regras autônomas pelo poder judiciário em substituição a 

atividade do legislador violaria o princípio da separação dos poderes e a 

democracia. Esse foi o entendimento que restou consignado no Mandado 

de Injunção 438-GO, de 11 de novembro de 1994
34

. 

Em todas as oportunidades, firmou-se o entendimento de que o objeto 

do mandado de injunção cingir-se-ia à declaração da existência, ou não, de 

mora legislativa para a edição de norma regulamentadora específica. A 

interpretação que se fazia era de que em face da omissão legislativa o 

Tribunal deveria limitar-se a constatar a inconstitucionalidade da omissão e 

determinar que o legislador empreendesse as providências requeridas. A 

                                            

34
  Mandado de injunção. Direito de greve – Constituição, art. 37, VII. (...). Reconhecimento de 

mora do Congresso Nacional, quanto a elaboração da lei complementar a que se refere o art. 37, 

VII, da Constituição. Comunicação ao Congresso Nacional e ao Presidente da República. Não é 

admissível, todavia, o mandado de injunção como sucedâneo do mandado de segurança, em 

ordem a anulação de ato judicial ou administrativo que respeite ao direito constitucional cujo 

exercício pende de regulamentação. Nesse sentido, não cabe mandado de injunção para 

impugnar ato judicial que haja declarado a ilegalidade de greve no serviço público, nem por essa 

mesma via é de ser reconhecida a legitimidade da greve. Constituição, art. 5º, LXXI. Mandado 

de injunção conhecido, em parte, e, nessa parte, deferido, para o fim acima indicado. (BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. MI 438, Relator Ministro Néri da Silveira, 

julgamento em 11-11-1994, DJ de 16-6-1995). 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=438&CLASSE=MI&cod_classe=373&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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mudança de entendimento segundo o Ministro Gilmar Mendes veio 

gradativamente.
35

  

Viabilizar o exercício do direito objeto da omissão confunde-se com o 

conceito mesmo do Mandado de Injunção, enquanto instituto que oferece a 

qualquer pessoa que tenha um interesse legítimo a possibilidade de buscar 

viabilizar o gozo de seu direito, instando o órgão judicial competente a que 

integre a norma constitucional que declara ou reconhece um direito, cujo 

exercício se persegue, vendo-se afetado pela ausência de uma disposição 

que lhe assegure uma aplicação plena, tudo isso no caso concreto.
36

 

O STF flexibilizou a interpretação constitucional primeiramente 

fixada para conferir uma compreensão mais abrangente à garantia 

fundamental do mandado de injunção. A partir de uma série de 

precedentes, o Tribunal passou a admitir soluções "normativas" para a 

decisão judicial como forma legítima de tornar a proteção judicial efetiva. 

A mudança de posição do STF somente se concretizou definitivamente em 

25/10/2007, por ocasião do julgamento de três mandados de injunção (MI 

nº 670, 708 e 712), conforme mais detidamente se demonstrará.  

a.  Eficácia e aplicabilidade do art. 37, VII da CF/88 

No Brasil o exercício do direito de greve dos servidores públicos 

guarda diversas especificidades, após um longo período de proibição, a 

Carta Magna de 1988 reconheceu aos servidores públicos esse direito, 

entretanto, inobstante o texto constitucional prever expressamente, o seu 

                                            

35
  Percebe-se que, sem assumir compromisso com o exercício de uma típica função legislativa, o 

Supremo Tribunal Federal afastou-se da orientação inicialmente perfilhada, no que diz respeito 

ao mandado de injunção. As decisões proferidas nos Mandados de Injunção n. 283(Rel. 

Sepúlvida Pertence), 232(Rel. Moreira Alves) e 284(Rel. Celso de Mello) sinalizam para uma 

nova compreensão do instituto e a admissão de uma solução “normativa” para a decisão 

judicial. Assim no caso relativo à omissão legislativa quanto aos critérios de indenização devida 

aos anistiados (art. 8º do ADCT), o Tribunal entendeu que em face da omissão, os eventuais 

afetados poderiam dirigir-se diretamente ao juiz competente que haveria de fixar o montante na 

forma do direito comum. Em outro precedente relevante, considerou-se que a falta de lei não 

impedia que a entidade beneficente gozasse de imunidade constitucional expressamente 

reconhecida. (...). As decisões referidas indicam que o Supremo Tribunal Federal aceitou a 

possibilidade de uma regulação provisória pelo próprio Judiciário, uma espécie de sentença 

aditiva, se se utilizar a denominação do direito italiano. (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, 

Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 6º ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 

1330.) 

36
  MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 

Constitucional. 6º ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 1329. 
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legítimo exercício encontrou óbice em diversos pontos, primeiro em razão 

da falta de regulamentação jurídica por meio de lei específica, em segundo 

plano o direito encontrou embargo na jurisprudência e na doutrina que 

entendia majoritariamente ser o preceito constitucional previsto no art. 37, 

inciso VII, uma norma de eficácia limitada, logo não eficaz até que 

sobreviesse a lei infraconstitucional, por via de consequência em sede de 

mandados de injunção o STF dantes considerava que na falta de lei 

regulamentadora não seria atribuição do Poder Judiciário legislar, apenar 

da mora do poder legislativo resultar em prejuízo para o impetrante. Nesses 

casos, a Suprema Corte se limitava a notificar a omissão ao ente 

legiferante. 

Com efeito, denota-se que o direito de greve dos servidores públicos 

possui contornos bastante específicos que exigem um estudo do clássico 

debate do constitucionalismo relativo à eficácia jurídica das normas 

constitucionais. Em relação à eficácia das normas constitucionais tem-se a 

corrente moderna no Brasil desenvolvida por autores como José Afonso Da 

Silva, Michel Temer e Maria Helena Diniz. 

A vertente moderna parte do suposto (na verdade, inquestionável 

axioma) de que a Constituição resulta de pacto político fundamental da 

sociedade envolvida, direcionando a estrutura nuclear das relações 

essenciais existentes naquela sociedade. É documento político e jurídico 

que deriva, em geral, de momentos decisivos da história política dos povos 

civilizados contemporâneos.  

Tais qualidades inerentes à ideia de Carta Constitucional não 

permitem que se negue às regras contidas nessa Carta imediata aptidão para 

incidire reger situações e relações fático-jurídicas concretas. Se a Ciência 

do Direito construiu tipologia e critério inábeis a apreender e conferir 

consequência ao conceito e sentido básico de uma Constituição, como 

diploma máximo de uma realidade sociopolítica, cabe se suplantar tal 

tipologia e critério em favor de outra sistemática teórica que consiga 

conferir efetiva prevalência e utilidade jurídicas às normas constitucionais 

historicamente pactuadas em certa sociedade. Nessa linha, a vertente 

moderna tende a classificar as normas componentes de uma Constituição, 

no tocante à sua eficácia jurídica, em preceitos de três tipos principais: a) 
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normas de eficácia plena; b) normas de eficácia contida; c) normas de 

eficácia limitada.
37

 

Com efeito, a doutrina compreende que a norma constitucional, como 

sustentáculo do ordenamento jurídico é válida, eficaz e aplicável, incidindo 

imediatamente sobre situações fático-jurídicas concretas. Partindo-se desse 

pressuposto, o estudo que se faz constrói-se agora não em torno da negativa 

à eficácia da norma, mas em torno da maior ou menor intensidade 

da eficácia imediata da norma em exame. 

Segunda a classificação, as normas de eficácia plena são de aplicação 

imediata e Integral, independendo de legislação posterior para o alcance de 

sua operatividade. São preceitos que não necessitam da intermediação do 

legislador infraconstitucional para que alcancem imediata aptidão para 

regência de situações concretas.  

De eficácia contida são aquelas regras constitucionais cuja eficácia 

seja redutível ou restringível por diploma infraconstitucional, conforme 

autorizado pela própria Constituição. Essas regras jurídicas têm 

aplicabilidade imediata, mas podem ter seu alcance reduzido (por isso fala-

se em eficácia contida) pelo legislador infraconstitucional, segundo 

comando oriundo da própria CF. São, em geral, as normas que enunciam 

direitos com o preceito suplementar ‘...na forma que a lei estabelecer’. 

Observe-se: não sendo editada a legislação complementar regulamentadora 

(e restritiva), a norma constitucional (e seu princípio subjacente) firma-se 

em vigor.  

O constitucionalista Michael Temer lança significativo exemplo: art. 

5º, XIII, CF/88 ('É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer'). E 

conclui: não editada legislação regulamentadora, o princípio do livre 

exercício é pleno - e não inexistente (como resultaria da leitura proposta 

pela matriz tradicional).
 38

 

Normas de eficácia limitada são aquelas regras constitucionais que 

dependem da emissão de uma normatividade futura para alcançar plena 

                                            

37
  DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do Trabalho. 11 ed. São Paulo: LTr, 2012.p. 

1442. 

38
  TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1989. p.27. Apud. DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do Trabalho. 11 ed. São 

Paulo: LTr, 2012.p. 1443. 
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eficácia. Tais normas têm eficácia jurídica imediata, embora seja 

significativamente limitada essa eficácia. Cabe ao legislador ordinário 

integrar a eficácia de tais normas, mediante lei que lhes confira aptidão de 

execução em termos da regulamentação dos interesses constitucionalmente 

visados. Embora sua eficácia seja menos intensa do que a característica aos 

dois tipos anteriores de normas constitucionais, tais preceitos também não 

estão destituídos de uma relativa eficácia jurídica: é que eles têm aptidão 

para obstar a edição de normas infraconstitucionais de sentido antitético ou 

incompatível ao incorporado no preceito constitucional vigorante, 

invalidando tais normas antagônicas.
39

 

Nesse quadro, a interpretação conferida inicialmente ao dispositivo do 

art. 37, VII, foi a de que o preceito constitui-se regra de eficácia limitada, 

razão pela qual os servidores civis não teriam direito à greve, até ulterior 

edição de lei específica. 

O Supremo Tribunal Federal, durante a década de 1990, examinando o 

exercício do direito de greve dos servidores públicos, por distintas vezes, 

entendeu tratar-se o art. 37, VII, de norma de eficácia limitada, 

absolutamente dependente de legislação ulterior, porque a Constituição 

deixa claro que o direito será exercido “nos termos e limites definidos em 

lei complementar” Não se tem, em tal caso, norma de eficácia contida ou 

restringível, mas, na verdade, norma de eficácia limitada ou reduzida. É o 

que prevaleceu na ADIn 339-RJ, de 17.7.1990, no MI 20-DF, de 1.5.1994
40

 

                                            

39
  SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. São Paulo: Revista dos 

Tribunais. Apud. DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do Trabalho. 11 ed. São 

Paulo: LTr, 2012.p. 1443. 

40
  O preceito constitucional que reconheceu o direito de greve ao servidor público civil constitui 

norma de eficácia meramente limitada, desprovida, em consequência, de autoaplicabilidade, 

razão pela qual, para atuar plenamente, depende da edição da lei complementar exigida pelo 

próprio texto da Constituição. A mera outorga constitucional do direito de greve ao servidor 

público civil não basta – ante a ausência de autoaplicabilidade da norma constante do art. 37, 

VII, da Constituição – para justificar o seu imediato exercício. O exercício do direito público 

subjetivo de greve outorgado aos servidores civis só se revelará possível depois da edição da lei 

complementar reclamada pela Carta Política. A lei complementar referida – que vai definir os 

termos e os limites do exercício do direito de greve no serviço público – constitui requisito de 

aplicabilidade e de operatividade da norma inscrita no art. 37, VII, do texto constitucional. Essa 

situação de lacuna técnica, precisamente por inviabilizar o exercício do direito de greve, 

justifica a utilização e o deferimento do mandado de injunção. A inércia estatal configura-se, 

objetivamente, quando o excessivo e irrazoável retardamento na efetivação da prestação 

legislativa – não obstante a ausência, na Constituição, de prazo pré-fixado para a edição da 

necessária norma regulamentadora – vem a comprometer e a nulificar a situação subjetiva de 
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e também no MI 438-GO, de 11.11.1994. Com tais decisões, o direito de 

greve dos servidores públicos ainda não seria válido no país, uma vez que 

não editada até a presente data a respectiva lei regulatória.  

No mandado de injunção n. 20 (Rel. Ministro Celso de Melo) firmou-

se o entendimento no sentido de que o direito de greve dos servidores 

públicos não poderia ser exercido antes da edição da lei complementar 

respectiva, sob o argumento de que o preceito constitucional que 

reconheceu o direito de greve constituía norma de eficácia limitada, 

desprovida de autoaplicabilidade. Portanto, nas diversas oportunidades que 

o Tribunal se manifestou sobre a matéria, foi reconhecida unicamente a 

necessidade de se editar a reclamação da legislação, sem admitir uma 

concretização direta da norma constitucional. 

A respeito desse entendimento o professor Celso Antônio Bandeira de 

Mello
41

. 

Urge salientar que desde 1988, greves no segmento dos servidores 

públicos ocorrem com bastante frequência, revelando inclusive uma 

conduta permissiva da administração pública, em alguns casos, na medida 

em que não pronunciou-se no sentido da ilegalidade dos movimentos. 

Percebe-se, que a partir da promulgação do Texto Constitucional de 1988 a 

sociedade foi imbuída do sentimento de que o direito de greve é 

efetivamente válido, plenamente eficaz. 

O sustentáculo teórico-técnico para tal pensar seria considerar-se o 

dispositivo do art. 37, VII, como regra de eficácia contida, isto é, preceito 

constitucional que assegura direito com eficácia imediata, embora 

autorizando à normatividade infraconstitucional que fixe condições e regras 

para seu exercício. Ora, sendo regra de eficácia contida – como claramente 

evidencia ser -, o preceito autorizador do direito de greve teria eficácia 

imediata, nos limites que a ordem jurídica hoje confere ao instituto (nos 

                                                                                                                               

vantagem criada pelo texto constitucional em favor dos seus beneficiários." (BRASIL. Supremo 

Tribunal Federal. Tribunal Pleno. MI 20, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 19-5-1994, 

DJ de 22-11-1996.) 

41
  Reputávamos errônea essa intelecção por entendermos que tal direito existe desde a 

promulgação da Constituição. Deveras, mesmo à falta da lei, não se lhes pode subtrair um 

direito constitucionalmente previsto, sob pena de se admitir que o Legislativo Ordinário tem o 

poder de com sua inércia até o presente, paralisar a aplicação da Lei Maior, sendo, pois mais 

forte do que ela. (MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 29 ed. 

São Paulo: Malheiros Editores, 2011. p. 291.) 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=20&CLASSE=MI&cod_classe=373&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=1851
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limites, pois, da Lei n. 7.783/1989, a Lei de Greve), até que lei específica 

para a área pública venha regular diferentemente a matéria.
42

 

Em 25 de outubro de 2007, no julgamento dos mandados de injunção 

670, 712 e 708 sendo este último objeto de análise do presente trabalho, o 

STF passou a considerar eficaz o preceito constitucional examinado, com a 

aplicação, no tocante à área pública até que se edite lei especifica, do 

diploma normativo genérico cobre o movimento paredista.  

4.3. Análise do Mandado de Injunção 670/ES 

Em 25 de outubro de 2007 o STF, por maioria, conheceu dos 

mandados de Injunção 670/ES, 708/PB (Rel. para acórdão ministro Gilmar 

Mendes) – o primeiro objeto de análise do presente trabalho - e 712/PA 

(Rel. Ministro Eros Grau), e reconhecendo o conflito existente entre as 

necessidades mínimas de legislação para o exercício do direito de greve dos 

servidores públicos, de um lado, com o direito a serviços públicos 

adequados e prestados de forma continua, de outro, bem assim tendo em 

conta que ao legislador não é dado escolher se concede ou não o direito de 

greve, podendo tão somente dispor sobre a adequada configuração da sua 

disciplina, reconheceu a necessidade de uma solução obrigatória da 

perspectiva constitucional, propôs a solução para a omissão legislativa com 

a aplicação, no que couber, da Lei n. 7.783/98, que dispõe sobre o exercício 

do direito de greve na iniciativa privada. 

O Mandado de Injunção 670 foi interposto pelo Sindicato dos 

servidores policiais civis do Estado do Espírito Santo – SINDPOL, 

objetivava o impetrante assegurar o direito de greve para seus associados 

diante da supressão da lacuna legislativa. Em apertada síntese, o SINDPOL 

questionou ato omissivo do Legislativo Federal corresponde à persistência 

da situação de ausência de edição de lei específica para regulamentar o 

exercício do direito de greve dos servidores públicos civis, nos termos do 

inciso VII do art. 37 da Constituição Federal.  

A sistemática conduta omissiva do Legislativo foi submetida à 

apreciação do Judiciário de forma a garantir, minimamente, o direito 

constitucional reconhecido (CF, art. 5º, XXXV). O julgamento histórico no 

âmbito do Pretório Excelso deu-se por maioria de votos, nos termos do 

voto do Relator ministro Gilmar Ferreira Mendes, conheceu-se do mandado 

                                            

42
  DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do Trabalho. 11 ed. São Paulo: LTr, 2012.p. 

1440. 
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de injunção e solucionou-se a omissão legislativa com aplicação da lei n. 

7.783/89, naquilo que coubesse ao servidor público, observadas suas 

especificidades. A decisão, dotada de caráter normativo, com eficácia erga 

omnes supriu a omissão legislativa e viabilizou o preceito constitucional, 

representando uma mudança de postura do STF quanto a eficácia do 

mandado de injunção, uma vez que até então adotava-se a posição não 

concretista nos julgados. 

Na sessão de 25 de outubro de 2007, o Ministro Gilmar Mendes 

conheceu do mandado de injunção e propôs a solução para a omissão 

legislativa nos termos a seguir esmiuçados. 

Ab initio, o Ministro relator destacou a evolução do entendimento 

acerca do instituto do Mandado de injunção mencionando uma série de 

precedentes do Tribunal. A esse propósito destacou-se as seguintes 

características do Writ: i) o direito tutelado compreende o direito a 

expedição de um ato normativo; ii) a decisão judicial que declara a 

existência de uma omissão inconstitucional constata, igualmente, a mora do 

órgão ou poder legiferante, insta-o a editar a norma requerida; iii) a 

omissão inconstitucional tanto pode referir-se a uma omissão total do 

legislador quanto a uma omissão parcial; iv) a decisão proferida em sede do 

controle abstrato de normas acerca da existência, ou não, de omissão é 

dotada de eficácia erga omnes; iv) o STF possui competência 

constitucional para, na ação de mandado de injunção, determinar a 

suspensão de processos administrativos ou judiciais, com o intuito de 

assegurar ao interessado a possibilidade de ser contemplado por norma 

mais benéfica, ou que lhe assegure o direito constitucional invocado; v) por 

fim, esse plexo de poderes institucionais legitima que o STF determine a 

edição de outras medidas que garantam a posição do impetrante até a 

oportuna expedição de normas pelo legislador. A partir de uma série de 

precedentes, o Tribunal passou a admitir soluções "normativas" para a 

decisão judicial como alternativa legítima de tornar a proteção judicial 

efetiva (CF, art. 5o, XXXV).  

O tema da existência, ou não, de omissão legislativa quanto à 

definição das possibilidades, condições e limites para o exercício do direito 

de greve por servidores públicos civis já havia sido por diversas vezes, 

apreciado pelo STF. Em todas as oportunidades, a Corte firmou o 

entendimento de que o objeto do mandado de injunção cingir-se-ia à 

declaração da existência, ou não, de mora legislativa para a edição de 

norma regulamentadora específica. Em alguns precedentes isolados, 

entretanto, aventou-se a possibilidade de aplicação aos servidores públicos 
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civis da lei de greve dos trabalhadores em geral (em especial, no voto do 

Min. Carlos Velloso, proferido no julgamento do MI no 631/MS, Rel. Min. 

Ilmar Galvão, DJ 2.8.2002). 

Ao defender aplicabilidade da lei de greve, no entanto, o ministro 

Gilmar Mendes fundamentou-se mais na alegada necessidade de colocar 

limites ao seu exercício do que na necessidade de efetivar a garantia 

constitucional. A idéia principal foi a de impor limites ao exercício do 

direito de greve. Um pensamento que infelizmente, na experiência imediata 

após essa decisão, vem desencadeando um verdadeiro cerceamento ao 

exercício de tal garantia.
43

 

O ministro destacou que a permanência da situação de não-

regulamentação contribui para irregularidades. Além de o tema envolver 

uma série de questões estratégicas e orçamentárias diretamente 

relacionadas aos serviços públicos, destarte, a ausência de parâmetros 

jurídicos de controle dos abusos cometidos na deflagração desse tipo 

específico de movimento grevista tem favorecido para que o legítimo 

exercício de direitos constitucionais seja afastado por uma verdadeira "lei 

da selva". O ministro salientou o confronto entre o exercício do direito de 

greve e o direito a prestação de serviços públicos adequados, em atenção ao 

princípio da continuidade. 

A mora legislativa em exame foi por diversas vezes, declarada na 

ordem constitucional brasileira. Por esse motivo, a permanência da situação 

de ausência de regulamentação do direito de greve dos servidores públicos 

civis passa a invocar, para si, os riscos de consolidação de uma típica 

omissão judicial. 

Ademais, ressalta que não se outorgaria ao legislador qualquer poder 

discricionário quanto à edição, ou não, da lei disciplinadora do direito de 

greve. O legislador poderia adotar um modelo mais ou menos rígido, mais 

ou menos restritivo do direito de greve no âmbito do serviço público, mas 

não poderia deixar de reconhecer direito previamente definido pelo texto da 

Constituição.  

Assim, entendeu Gilmar Mendes que:  

Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se 

acolher a pretensão, tão-somente no sentido de que se aplique a Lei n. 

7.783/1989 enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei 
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específica para os servidores públicos civis (CF, art. 37, VII). Em razão dos 

imperativos da continuidade dos serviços públicos, contudo, pontuou, que 

não se pode afastar de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto e 

mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao 

tribunal competente impor a observância a regime de greve mais severo em 

razão de tratar-se de "serviços ou atividades essenciais", nos termos do 

regime fixado pelos arts. 9º a 11 da Lei no 7.783/1989. 44 

Restou decidido à aplicabilidade aos servidores públicos civis da Lei 

n. 7.783/1989, sem prejuízo de que, diante do caso concreto e mediante 

solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao juízo 

competente a fixação de regime de greve mais severo, em face de "serviços 

ou atividades essenciais". 

Diante da singularidade do debate constitucional do direito de greve 

dos servidores públicos, o julgado cuidou de questão importante a respeito 

da competência constitucional para a apreciação dos dissídios no contexto 

nacional, regional, estadual e municipal.  

Assim, nas condições acima especificadas, se a paralisação for de 

âmbito nacional, ou abranger mais de uma região da justiça federal, ou 

ainda, compreender mais de uma unidade da federação, a competência para 

o dissídio de greve será do Superior Tribunal de Justiça (por aplicação 

analógica do art. 2º, I, a, da Lei no 7.701/1988). Ainda no âmbito federal, 

se a controvérsia estiver adstrita a uma única região da justiça federal, a 

competência será dos Tribunais Regionais Federais (aplicação analógica do 

art. 6º da Lei no 7.701/1988).  

Para o caso da jurisdição no contexto estadual ou municipal, se a 

controvérsia estiver adstrita a uma unidade da federação, a competência 

será do respectivo Tribunal de Justiça (também por aplicação analógica do 

art. 6º da Lei no 7.701/1988). As greves de âmbito local ou municipal serão 

dirimidas pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal com 

jurisdição sobre o local da paralisação, conforme se trate de greve de 

servidores municipais, estaduais ou federais.  

Os tribunais mencionados também foram considerados competentes 

para apreciar e julgar medidas cautelares eventualmente incidentes 

relacionadas ao exercício do direito de greve dos servidores públicos civis. 
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  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. MI 670/ES. Relator para acórdão Min. 

Gilmar Ferreira Mendes. Data de Julgamento: 25/10/200, Data de Publicação: DJe-206 
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Considerados os parâmetros acima delineados, a par da competência 

para o dissídio de greve em si, no qual se discuta a abusividade, ou não, da 

greve, os tribunais, no âmbito de sua jurisdição, serão competentes para 

decidir acerca do mérito do pagamento, ou não, dos dias de paralisação em 

consonância com a excepcionalidade de que esse juízo se reveste em cada 

caso concreto. Nesse contexto, nos termos do art. 7º da Lei no 7.783/1989, 

a deflagração da greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato 

de trabalho.  

O voto exarado pelo ministro Gilmar Mendes ao final considera que 

em razão da evolução jurisprudencial sobre o tema da interpretação da 

omissão legislativa do direito de greve dos servidores públicos civis e em 

respeito aos ditames de segurança jurídica, fixa o prazo de 60 (sessenta) 

dias para que o impetrado, Congresso Nacional legisle sobre a matéria. 

E importante, quanto a esse aspecto, enfatizar que aplicabilidade da lei 

de greve aos servidores públicos, decorrentes da solução normativa dada 

pelo STF, foi determinada com adaptações, portanto, deve ser aplicada com 

a redação que deu o STF a cada um dos dispositivos que foram adaptados. 

De fato, aquele Tribunal normatizou a greve, pois ao mesmo tempo em que 

recepcionou a lei de greve, determinou-lhe algumas adaptações que passam 

a valer como conjunto normativo para reger esse fenômeno. E de se 

entender, portanto, que até que sobrevenha lei disciplinando 

especificamente o tema
45

, o regime de greve aplicável aos servidores 

públicos é o da lei n. 7.783/1989 com as adaptações feitas pelo STF no 

julgamento dos Mandados de Injunção n.º 670, 708 e 712.
46

  

CONCLUSÃO  

A omissão inconstitucional do Congresso Nacional em regulamentar por 

Lei específica o direito de greve dos servidores públicos persiste por 28 

anos, nesse contexto, considerar que a omissão do legislador ensejaria a 

                                            

45
  Não devem ser poucas as dificuldades que o legislador federal enfrentará para regulamentar a 

greve do servidor público; não especialmente por se tratar de serviço público, mas porque as 

pretensões dos movimentos grevistas que na maioria das vezes é de cunho salarial não podem 

ter o mesmo alcance que possuem na iniciativa provada com relação aos servidores públicos, 

assim como muito o direito de greve poderá atuar como pressão ao Poder Público, devido as 

limitações orçamentárias. (MOTTA, Fabricio. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Tratado de 

direito administrativo: administração publica e servidores públicos. Editora Revista dos 

Tribunais, 2014. P 424) 
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ilegitimidade do direito de greve dos servidores públicos seria o mesmo 

que admitir que o legislador ordinário tivesse o poder de com sua omissão 

obstar a aplicação da Lei Maior. 

A greve corresponde a uma das formas de coerção social, caracteriza-

se pela suspensão coletiva, temporária e pacífica da prestação do trabalho, 

com o escopo de obter melhores condições de trabalho e salário, via de 

regra. 

O escorço histórico empreendido no presente trabalho revela que a 

greve ao longo da sua evolução foi compreendida: a) como ilícito penal 

(delito) e civil (resolução contratual); b) deixa de constituir um ilícito penal 

havendo somente a ilicitude civil, havendo a sua tolerância; e c) por fim, 

passa a ser tida como direito social, de natureza constitucional. 

Aos poucos, os obstáculos que impediam o exercício legítimo do 

direito de greve dos servidores foram sendo superados. A corte suprema 

passou a considerar o a regra prevista no art. 37, inciso VII, norma 

constitucional de eficácia contida, portanto eficaz desde a promulgação da 

Lei Maior. Ademais, juntamente com a evolução do entendimento sobre o 

direito de greve foi sendo atribuindo efetividade ao instrumento do 

mandado de injunção, enquanto writ destinado ao combate da inércia do 

legislador.  

Com efeito, revendo o posicionamento de outrora, na decisão dos 

mandados de injunção n. 670/ES, n. 708/DF e n. 712/PA, o STF entendeu 

que o inciso VII do art. 37 da Constituição é norma de eficácia contida. 

Pacificou o entendimento de que o pode ser exercido antes da edição de lei 

especifica, no que couber nos termos da Lei Geral de Greve. Como visto as 

decisões, não só aplicaram a Lei 7.783/89 à greve no serviço público, como 

foi bem além do previsto, conferiu eficácia erga omnes e modificou o texto 

da lei para servir à situação não regulamentada.  

Contudo, considerando que os servidores públicos têm seus cargos, 

empregos e funções criados por lei, que fixa os vencimentos com 

limitações referentes ao teto, à paridade, ao reajuste e aos limites de 

despesa com pessoal à previsão na lei orçamentária, entende-se que a greve 

no âmbito do serviço público terá função de pressão social, sem 

efetivamente garantir negociações de aumentos salariais como ocorre na 

iniciativa privada.  

O principal desafio do exercício do direito de greve dos servidores 

consiste em harmonizar-se com o dever de prestação do serviço público 

adequado e contínuo, em atenção ao interesse público, devendo se 
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concentrar nessa compatibilização os esforços legislativos na edição da 

futura regulamentação do direito grevista.   

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de Direito Administrativo. 5º ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010.  

BATALHA, Wilson de Souza Campos; BATALHA, Silvia Marina Labate. 

Sindicatos sindicalismo. 2º ed. rev. ampl. - São Paulo: LTr, 1994.  

___________. Tratado de direito Judiciário do Trabalho. 3. ed. rev. 

atual. ampl. São Paulo: LTr, 1995. 

BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 6º ed. São 

Paulo: LTr,2010. 

CARVALHO, Ricardo Motta Vaz. A greve no serviço público. Rio de 

Janeiro: América Jurídica, 2005.  

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito 

Administrativo. 11 ed. Rio de Janeiro: Malheiros Editores, 2004. 

CERNOV, Zênia. Greve de Servidores Públicos. 1º ed. São Paulo: 

LTr,2011.  

DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 11. ed. São 

Paulo: LTr, 2012.  

GASPARINI, Diogenes. Direito Administrativo. 10 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2005.  

JORGE NETO, Francisco Ferreira; CAVALCANTE, Jouberto de Quadros 

Pessoa. Direito do trabalho. 4ª edição. Tomo II. Ed. Lúmen Júris. 

Rio de Janeiro, 2008. 

JOSSERAND, L. De l´ esprit des droits et leur relativité; Théorie dite de 

l´ abus des droits. Paris: Dalloz, 1939, n. 182. 

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 8º ed. Belo 

Horizonte: Fórum, 2012.  

MADEIRA,José Maria Pinheiro.Servidor Público na Atualidade.8º ed. 

Rio de Janeiro:Elsevier, 2010.  

MANSUETI, Hugo Roberto. Direito Sindical no Mercosul. São Paulo: 

LTr, 2004.  

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 23º ed. São Paulo: Atlas, 

2007.  



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  29 

 

 

MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 6º ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2002.  

MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 29 

ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2011.  

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

Direito Constitucional. 6º ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das 

obrigações. 23a ed. atualizada - São Paulo: Saraiva, 1989.  

MORÃES, Alexandre de. Direito Costitucional. 22 ed. São Paulo : Atlas, 

2007.  

MOTTA, Fabricio. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Tratado de direito 

administrativo: administração publica e servidores públicos. Editora 

Revista dos Tribunais, 2014. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho: 

história e teoria geral do direito do trabalho: relações individuais e 

coletivas do trabalho. 25º ed. Saraiva, 2010. 

ROMITA, Arion Sayão. Direito do Trabalho – Temas em Aberto. 1ª ed. 

São Paulo: LTr,1998.  

______________. Regime jurídico dos servidores Civis – Aspectos 

Trabalhistas e Previdenciários. 1º ed. São Paulo, LTr, 1993.  

SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 

São Paulo: Revista dos Tribunais.  

TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1989.  

XAVIER, Bernardo da Gama Lobo. Direito de greve. Lisboa: Verbo, 

1983.  

 


