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SOBRE O DIREITO DE GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO 

 

      A greve no serviço público tem sido objeto de enorme debate desde a 
Constituição de 1988, quando autorizada a organização sindical no 

serviço público. Desde então vivenciamos diversos períodos em que o 

reconhecimento do direito de greve por vezes era solenemente negado, 
até a situação atual, na qual o Judiciário reconhece-o como um direito 

exercitável. 

 
As decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal a partir do final 

de 2007 estabeleceram um marco divisório entre as greves 

“autoregulamentadas” até então deflagradas e as greves submetidas à 
exigência de cumprimento de requisitos estabelecidos de forma 

categórica. 

 
Estes requisitos formais surgiram quando o STF julgou alguns 

mandados de injunção aos quais foram dados efeitos erga omnes, ou 

seja, acórdãos que passam a ter força de lei e que, portanto são 
aplicáveis a todas as greves. Nestas decisões, o STF deu uma nova 

redação à lei de greve do setor privado, adequando-a aos movimentos do 

setor público. O material mais aprimorado sobre o tema foi objeto de 
uma cartilha, informando o conteúdo desta lei e ao mesmo, fazendo 

orientações sobre procedimentos que podem influenciar no resultado de 

eventual julgamento da abusividade da greve pelo Poder Judiciário. 
 

É importante todos saberem que a greve no serviço público é um 

direito estabelecido na Constituição Federal, o qual, por carecer de 
regulamentação, ficou estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que 

devem ser utilizadas, no que couber, as disposições da Lei 7783/89, que 

dispõe sobre o tema para os trabalhadores vinculados ao regime geral da 
previdência. 

  

Deve-se ter em mente, portanto, conforme as disposições da Lei 

7783/89, que a greve não pode ser o primeiro passo em busca da 

realização das reivindicações. Uma greve deve ser precedida de um 

procedimento preparatório que tem início na elaboração da pauta de 
reivindicações, sua posterior aprovação pela categoria, sua apresentação 

perante a autoridade estatal competente, e, muito importante, medidas 
concretas de negociação (ou ao menos tentativas de negociação) desta 

pauta. 
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FORMALIZAÇÃO DA PAUTA E COMUNICAÇÃO AOS ÓRGAOS E 

MINISTERIOS: 

 
              Ao comunicar os órgãos governamentais da decisão da 

categoria de entrar em greve, conforme a direção da FENASPS já o fez, 

deve a entidade sindical apresentar também uma proposta para 
manutenção ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, 

nos casos dos serviços essenciais.  

 
Mas, quais são estes serviços essenciais, em se tratando de serviço 

público?  

 
Se analisarmos o rol de serviços que o artigo 10 da Lei 7783/89 

considera como essenciais, poderíamos dizer que na base da FENASPS 

somente aqueles que trabalham com assistência médica e hospitalar e 
distribuição de medicamentos seriam essenciais, ficando de fora todos os 

demais. Isto ocorre porque a Lei 7783/89 não foi dirigida 

originariamente, como se sabe, para os trabalhadores do serviço público. 
A Lei, portanto, não diz qual serviço público é considerado essencial, 

ficando para os Tribunais estabelecerem isto caso a caso. Não são raras 

as vezes em que os Tribunais estabelecem , por exemplo, que os serviços 
do INSS ou do Ministério do Trabalho e ou ANVISA, são considerados 

essenciais, isto sem falar de outras áreas, como educação, justiça, 

infraestrutura de transportes, etc. 
  

  Qual percentual mínimo de trabalhadores que devem ser mantidos para 

garantir o funcionamento das necessidades inadiáveis da comunidade, 
em se tratando de serviços essenciais? 

 

Não existe nenhuma disposição na lei 7783/89 sobre quais 
percentuais deverão ser mantidos na deflagração de uma greve, a qual 

somente diz que deve ser mantido tal atendimento nos serviços 

essenciais inadiáveis, e que isto deve ser estabelecido mediante acordo 
entre empregados e empregadores. Até alguns anos atrás era muito 

comum a Justiça estabelecer a permanência de 30% dos trabalhadores 

para a manutenção  destes serviços, mas em decisões recentes, 
principalmente nos casos de greves de servidores públicos, temos 

encontrado decisões que estabelecem percentuais bem mais elevados 

que estes, em alguns casos até mesmo esdrúxulos, como nos casos em 
que estabelecem 80% ou até mesmo 100% dos servidores, o que 

significa o mesmo que dizer que a greve não poderia ocorrer.  
Neste sentido, é importante que a categoria analise em seus fóruns, 

ou seja, na Plenária Nacional dia 04 de Julho, a possibilidade de 
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apresentar alguma proposta para a manutenção dos serviços essenciais 

inadiáveis, não necessariamente vinculando um percentual da categoria, 

mas sim de atendimento de casos urgentes nos mais diversos locais de 
trabalho. 

  

 SOBRE O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EM GREVE? 
        Quanto ao recebimento dos vencimentos, no caso de ser 

reconhecida a legalidade ou não da greve, tal desconto pode ocorrer, 

conforme a grande maioria das decisões judiciais mais recentes, salvo 
quando houver acordo no sentido da reposição do trabalho que deixou de 

ser prestado, como foram os casos das Greves dos Servidores do 

Ministério do Trabalho e Emprego e a Greve da Seguridade Social em 
2012.  

 

Interessante mencionar aqui recente decisão obtida pela FASUBRA – 
Federação dos Sindicatos de Trabalhadores das Universidades Brasileiras 

em 2015, entidade esta que tem os escritórios que atendem a FENASPS 

em sua assessoria jurídica, em que o Superior Tribunal de Justiça, 
mesmo reconhecendo a possibilidade de haver descontos dos dias não 

trabalhados durante a greve, determinou ao governo que abrisse 

negociação com os trabalhadores e estabeleceu que enquanto esta não 
ocorresse, nenhum desconto poderia ocorrer. Com isto, não somente os 

descontos deixaram de ser realizados como o Governo ficou obrigado a 

abrir negociações visando por fim ao conflito e consequentemente da 
greve. 

  

 AMPLA PUBLICIDADE DA GREVE 
 

              Ainda, quanto à divulgação da greve, é importante que todos os 

trabalhadores se empenhem para dar conhecimento de sua existência à 
população, tanto através de comunicado à imprensa quanto através da 

fixação de cartazes e faixas em seus locais de trabalho, 

independentemente desta ser convocada pelo sindicato ou pela base. 
Deve ser lembrado que greve é feita pela categoria de trabalhadores e 

não apenas pela diretoria do sindicato. 

  
SOBRE GREVE EM ESTAGIO PROBATÓRIO 

 

Sendo a greve um direito constitucional, todos os trabalhadores tem 
direito à participar dela, independentemente de estar em estágio 

probatório. Assim, ninguém pode ser exonerado ou demitido por exercer 
um direito legitimamente garantido na Constituição Federal.(capitulo 5 

Cartilha sobre Direito de Greve www.fenasps.org.br)  

http://www.fenasps.org.br/
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QUEM NÃO E FILIADO PODE TAMBÉM FAZER A GREVE? 

 

O direito de greve previsto na Constituição (carta magna) é 
assegurado a todos os servidores independente destes estarem ou não 

filiados a um sindicato. A greve é realizada por uma ou mais  categoria 

de trabalhadores, estejam ou não filiados ao sindicato ou mesmo contra a 
vontade de sua diretoria, bastando para tanto que a assembleia da 

categoria assim decida. Mas, deve ser ressaltada a importância de estar 

filiado, pois é muito importante um sindicato forte para a organização da 
categoria, principalmente em momentos de greve, e para isto conta 

muito a contribuição e participação de cada trabalhador para sua 

manutenção. 
Por outro lado, deve ser lembrado que ainda hoje há decisões 

judiciais que estabelecem sua abrangência somente aos filiados às 

entidades sindicais quando da propositura de ações coletivas.  
 

SOBRE O CONTROLE DE PONTO DOS SERVIDORES EM GREVE: 

 
É interessante que os próprios servidores façam um controle de 

ponto para os servidores assinarem, pode ser em um livro ou folhas 

avulsas contendo nome, matrícula, assinatura e local de trabalho, a fim 
de assegurar que todos tenham seus direitos plenamente assegurados, 

embora, conforme já foi mencionado, não exista previsão em lei sobre 

isto, pois a greve suspende a relação de trabalho. Nada impede também 
que o servidor compareça no local de trabalho, mesmo que não vá 

realizar nenhuma atividade, até mesmo para poder esclarecer e orientar 

a população, isto sem falar nos casos em que seja mantido percentual 
mínimo trabalhando para o atendimento dos serviços inadiáveis. 

  

 
QUEM OCUPA CARGO DE CONFIANÇA PODE FAZER GREVE? 

 

Conforme já foi explicado a Constituição Brasileira assegura o 
direito de greve a todos os servidores. Embora os cargos de confiança 

sejam de livre exoneração, não havendo como assegurar sua 

manutenção para nenhum servidor, com ou sem greve, esta não pode 
legalmente ser utilizada como justificativa. Deve ser ressaltado que em 

todas as negociações, uma das questões mais importantes é que não 

ocorra nenhuma perseguição, assédio moral ou punição aos grevistas, 
seja este ocupante de cargo de chefia ou não, pois quem assim o fizer 

estará sujeito as punições previstas em lei. 
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SOBRE PERCENTUAL DE ADESÃO A GREVE 

 

Deve ser observado na assembleia que decidir pela adesão à 
greve o que estabelecer o estatuto de cada entidade sindical, não 

havendo previsão legal neste sentido para um determinado local entrar 

em greve. Deve-se cumprir também os requisitos legais já citados 
anteriormente. Porém, deve-se considerar que em toda greve é a força e 

a adesão da maioria dos servidores que determina o tamanho das 

conquistas ou derrotas. 
 

Outras questões relativas à recusa dos gerentes, chefes de seção 

e ou chefes de unidades não concordarem com fechamento das Unidades 
de Trabalho, é um direito deles, todavia também depende da organização 

da categoria para que isto não ocorra, salvo naqueles casos considerados 

serviços essenciais inadiáveis. Por outro lado, os servidores têm todo 
direito de se organizar, colar cartazes nas portas, colocar faixas e ou 

fazer manifestações. Isto está assegurado na constituição, porem não se 

pode esperar que os gestores apoiem à greve, ainda que estes também 
se beneficiem com suas conquistas. 

As demais orientações sobre direito de greve constante na 

Cartilha de Greve no Serviço Público esta atualizada em consonância com 
as leis do País. 

Confira na home page www.fenasps.org.br  

 
                

              Atenciosamente, 

  
 

 

Marcelo Trindade de Almeida 
OAB/PR 19095 

 

Comando Nacional de Mobilização/Fenasps 
 

Junho de 2015. 
 

http://www.fenasps.org.br/

