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RESUMO 

 

A Constituição Federal de 1988, como marco de um novo modelo jurídico e político para o 

país após a redemocratização, veio assegurar uma gama de direitos nas esferas individuais e 

coletivas. Entre tais direitos a Lei Maior promoveu forte proteção no campo da justiça social e 

do direito do trabalho, tanto para os trabalhadores da inciativa privada como também para os 

agentes públicos. Mas a mesma Constituição Federal, ao atribuir novo rol de direitos aos 

agentes públicos, deixou em boa medida de regulamentar alguns deles, como o direito de 

greve, o qual, como se tem visto ao longo dos anos, afeta diretamente os serviços públicos de 

interesse comum. Percebeu-se que pela ausência de regulamentação, entre outros motivos, as 

greves dos servidores da Administração Pública se sucedem ano a ano e em períodos 

consideravelmente extensos, o que acaba por interferir decisivamente e de forma negativa nos 

serviços públicos destinados à coletividade. As greves nos serviços considerados de interesse 

público como a educação, dadas as suas características e peculiaridades nesse segmento, 

prejudicam a formação do indivíduo e sua gradual e efetiva inserção no meio em que vive, 

comprometendo diretamente a cidadania e a dignidade humana. Sob tais aspectos é que a 

exigência de regulamentação especial do direito de greve na educação pública é vital, com 

meios alternativos e eficientes de resolução desses conflitos, tal como a arbitragem, sem, 

contudo, que tal regulamentação possa prejudicar a negociação coletiva, a liberdade sindical e 

o direito de greve, mas também os serviços da educação pública, tais como previstos em 

nosso sistema jurídico. 

 

 

Palavras-chave: Educação pública. Servidores públicos. Greve. Regulamentação. 
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ABSTRACT 

 

The Federal Constitution of 1988 as the framework of a new legal and political model for the 

country after democracy, came to ensure a range of rights the individual and collective 

spheres. Among such rights to Major Law promoted strong protection in the field of social 

justice and labor law, both private employees as well as to officeholders. But the same 

Constitution, to assign new list of rights to officeholders, left largely to regulate some of them 

such as the right to strike, which, as we have seen over the years, directly affects public 

service common interest. It was noticed that the absence of regulation, among other reasons, 

strikes the officeholders succeed year after year and considerably extended periods, which 

ultimately interfere decisively and in a negative way in official services for the community. 

The strikes in services considered in the public interest such as education, given their 

characteristics and peculiarities in this segment, affect the formation of the individual and 

their gradual and effective integration into the environment they live in, directly affecting 

citizenship and human dignity. Under these aspects is that the special regulatory requirement 

of the right to strike in formal education is vital, with alternative and efficient means of 

resolving such disputes, such as arbitration, without, however, that such regulations may not 

affect the collective bargaining, freedom of association and the right to strike, but also the 

services of public education, such as in our legal system. 

 

 

Keywords: Public education. Officeholder. Strike. Regulation. 



 

10 

S U M Á R I O 

 

 

Introdução .............................................................................................................................. 12 

 

1. Direito social da educação e sua relação com os direitos fundamentais ...................... 18 

1.1. Direitos (fundamentais) sociais como requisitos da dignidade da pessoa humana e 

cidadania.................................................................................................................................. 29 

1.2. Interpretação constitucional e aplicabilidade dos direitos fundamentais sociais ............. 36 

1.3. A educação na esfera dos direitos mínimos do indivíduo ................................................ 42 

 

2. A continuidade dos serviços públicos como determinante das prestações positivas do 

Estado (a efetivação das políticas públicas) ........................................................................ 48 

2.1. Considerações sobre a dicotomia função e serviço públicos ........................................... 55 

2.2. Princípios de direito social inerentes às atividades estatais ............................................. 61 

2.3. As atividades essenciais na órbita da Administração Pública .......................................... 69 

2.4. Direito à educação, responsabilidade do Estado e interesse público ............................... 73 

2.5. A educação como função pública essencial ..................................................................... 75 

 

3. O sistema jurídico brasileiro e a relação intrínseca entre a manutenção do serviço 

público educacional e a preservação do direito de greve .................................................. 81 

3.1. Greve como direito (i)limitado. A interpretação da norma constitucional no segmento 

público ..................................................................................................................................... 87 

3.2. As atividades essenciais da educação pública e a relativização do direito de greve 

................................................................................................................................................ 100 

3.3. Proposições legislativas e a continuidade das atividades essenciais no setor público. 

Avanços e retrocessos no interesse público .......................................................................... 118 

 



 

11 

4. Direito à educação e de greve: direitos igualmente fundamentais? ........................... 128 

4.1. A prevalência do direito fundamental à educação (conflito de normas).........................130 

4.2. O caminho natural da negociação coletiva e seu impasse ............................................. 137 

4.3. Regulamentar sem restringir: a arbitragem obrigatória como proposta de manutenção dos 

serviços públicos educacionais ............................................................................................. 146 

 

Conclusões ........................................................................................................................... 159 

Referências bibliográficas .................................................................................................. 164 

 

 

Anexos 

 

Anexo I. Projeto de Lei nº 327/2014 ..................................................................................... 183 

Anexo II. Projeto de Lei nº 4532/2012 ................................................................................. 196 

Anexo III. Acórdão STF MI nº 712/PA ................................................................................ 205 

Anexo IV. Acórdão STF ADIn nº 1458-7 DF ...................................................................... 240 



 

12 

INTRODUÇÃO 

 

 A relação entre a sociedade, o Poder Público e a lei como um todo, concebida a partir 

de um contexto social e jurídico, propiciou ao longo da história o surgimento de várias 

gerações (ou dimensões) de direitos. Essas circunstâncias políticas vieram abarcar e 

transformar desde direitos inerentes à liberdade individual como também aqueles de cunho 

político, econômico e cultural, além daqueles cunhados como coletivos em sua essência. 

 Essas nuances acerca da transformação do direito são explicadas dentro de um 

contexto histórico, ou seja, de acordo com a própria evolução da vida em sociedade, dos seus 

costumes e das necessidades junto ao Estado. 

 Houve, portanto, ao longo do tempo, a distinção do que se conhece por direitos 

fundamentais que, diante de sua natureza, são considerados irrenunciáveis ou mesmo 

essenciais para o convívio em sociedade. A partir desta concepção, a teoria também 

reconheceu aqueles ditos sociais, espécie do gênero direitos fundamentais. 

 Os direitos fundamentais sociais possuem uma interpretação, ou mesmo proteção, à 

parte dentro do Estado Constitucional Social, o qual os concebe para, entre outros fatores, 

promover o alcance da cidadania e da dignidade da pessoa, perpassando por princípios tais 

como o da igualdade, da solidariedade, previstos nos mais contemporâneos sistemas jurídicos, 

e que também reforçam a possibilidade de integração (e qualidade de formação) do indivíduo 

no corpo social. 

 Esses mesmos princípios, alinhados ao da supremacia do interesse público, 

estabeleceram uma nova ordem de prioridades na relação Estado e sociedade, promovendo 

considerável proteção e garantia a temas voltados às áreas da saúde, trabalho e educação. 

 Sob tal condição é que o direito social à educação, como parte indissociável do corpo 

dos direitos fundamentais sociais, deve ser visto dentro de um espírito de efetivação e 

eficácia, cujo processo de desenvolvimento resulta como necessário à formação primordial do 

cidadão, no sentido de sua inclusão no meio em que vive. 

 A atual Constituição brasileira não revela qualquer resistência quanto à relação 

umbilical entre a educação e os fundamentos do Estado brasileiro, notadamente aqueles 

relativos à cidadania e à dignidade da pessoa humana, o que justifica sua condição de Estado 

Constitucional Social. Essa necessária vinculação, pautada principalmente por proposições 

positivas estatais e construída sob a forma de políticas públicas, possibilitará que os 

fundamentos e/ou objetivos descritos no Texto constitucional se viabilizem. 
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 E, ousamos dizer: uma leitura não despretensiosa da Constituição nos leva a essa 

conclusão de que, ao Estado, incumbe promover todos os esforços na busca daqueles 

objetivos, principalmente através da aplicação do conteúdo das normas de direitos 

fundamentais sociais dispostas no bojo constitucional. 

 Partimos da premissa, portanto, de que o Estado deve enxergar esses direitos como um 

“dever ser” e não como um “pode ser”, não lhe sendo atribuído um alto poder de 

discricionariedade em relação à efetivação dos direitos sociais. 

 O nosso ordenamento constitucional possibilita, sim, a transformação das estruturas da 

sociedade e dos indivíduos nela inseridos, principalmente dentro da efetivação dos direitos 

fundamentais sociais, entre os quais ganha igual importância o direito à educação, que se 

mostra como vetor para a conquista da cidadania e melhor condição humana. 

 Cremos que o direito fundamental social à educação precisa ser realizado a contento, 

com o viés da regularidade e eficiência, o que resultará no atingimento de um dos objetivos da 

Nação, principalmente o da cidadania e da dignidade da pessoa, preciosos aos indivíduos e 

caracterizadores de um dos pressupostos para o atingimento de uma sociedade mais justa e 

solidária. 

 No campo dessas atribuições estatais, pautados por diversos princípios que lhe dão 

corpo e eficiência, as atribuições na área da educação pública devem conter uma regularidade 

e continuidade ímpares como um dos mecanismos em benefício da formação do indivíduo e 

consequentemente da própria sociedade. 

 O assunto ganha especial relevância ao nos depararmos com um fenômeno habitual e 

que, pelas impressões cotidianas, não tem sido resolvido de forma eficiente pelo Poder 

Público. Referimo-nos, especialmente, à interrupção dessas atividades (públicas) educacionais 

quando da ocorrência dos movimentos grevistas – direito esse indiscutivelmente fundamental 

do trabalhador – e reclamando sempre uma mesma pauta: melhores condições de trabalho. 

 Essas reivindicações, de forma legítima, justificam ainda hoje a habitualidade desses 

movimentos paredistas, de certa forma prolongados e à mercê de maior prestígio de nosso 

sistema legal de resolução de conflitos, principalmente quando essas paralisações são 

confrontadas com a regularidade e continuidade indissociáveis ao direito fundamental social à 

educação.  

 Tomando por pedra angular o princípio da legalidade e, subsidiariamente, o da reserva 

do possível, é que tem se justificado o parco desempenho do Estado para a resolução dos 
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conflitos do seu pessoal e envolto com o tema das paralisações no serviço público 

educacional. 

 Esse impasse não é atual. 

 Nesse cenário, o que se identifica desde a redemocratização brasileira é que nada há de 

efetivo a respeito da solução eficiente e célere dos conflitos coletivos no campo da educação 

pública, e com a importância e urgência que deva receber por todos os envolvidos, 

contrariando, inclusive, uma situação que se encontra praticamente pacificada em vários 

outros países que se deparam com a universalidade do direito de greve na Administração 

Pública. 

 Necessário, assim, entender que o direito de greve no campo da função pública, em 

especial no campo da educação de responsabilidade do Estado, não pode ser tratado da mesma 

maneira que nas relações privadas. O destinatário de tais proposições estatais, principalmente 

quando se trata do serviço educacional, é deveras prejudicado com os movimentos grevistas, o 

que acaba por influir decisivamente na sua formação como cidadão e no respeito à sua 

dignidade. 

 A oportunidade e igualdade destinadas aos indivíduos em sociedade, tal como 

proclamadas na Constituição, estariam relegadas a um segundo plano ao se considerar a 

ausência de resolução legal e célere da greve quando exercida na área da educação pública, 

como se tem visto ao longo dos anos. No campo da educação pública esse fato ganha um 

ingrediente a mais, ao passo que estamos tratando da formação dos cidadãos e, 

consequentemente, da sua inclusão social. 

 O atual cenário revela que ao país está se propondo, pela via do Poder Legislativo, a 

discussão e conclusão de projetos de lei sobre a regulamentação do direito de greve dos 

servidores públicos, há muito estacionados no Legislativo. Contudo, os avanços das 

discussões, em boa parte, se debruçam sobre uma dicotomia em compreender e assim resolver 

a questão: se todo serviço público, genericamente, deve ou não ser considerado como 

atividade essencial e, a partir daí, de que forma a greve pode ser regulamentada (em especial 

para aquelas atividades estatais que o legislador considera essenciais). 
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 Muito embora essa divisão de entendimentos, os quais possuem não só um viés 

jurídico, mas também político, há de se convir que o problema não reside somente nesse 

campo conceitual. Dentro desse dilema entendemos como de extrema importância o fato de 

que as atividades desempenhadas pelo Estado na área da educação, considerada a rigor como 

não só um dos direitos fundamentais sociais incorporados pela Constituição Federal, mas 

como direito subjetivo do indivíduo, sequer têm sido objeto de tratamento pleno nessa 

matéria. 

 Ainda que a Constituição brasileira de 1988 interprete a greve como verdadeiro 

direito, no campo das funções estatais as discussões quanto aos futuros projetos de lei que 

timidamente estão sendo apreciados a esse respeito não protegem os cidadãos da costumeira 

interrupção no campo das responsabilidades da Administração Pública, desprezando a 

importância que o próprio Texto constitucional e a sociedade dispensam ao ensino público. 

 Mesmo que a greve seja assegurada como direito fundamental do trabalhador, não 

pode ser traduzida como um meio absoluto, intocável. É necessário que os movimentos 

paredistas, por mais legítimos que se apresentem no campo jurídico, sejam interpretados 

também sob o viés do interesse público. Imaginar a possibilidade de impedir o seu exercício 

não é o caminho mais adequado, até porque estamos em um Estado Democrático e de Direito. 

Lançar mão, porém, de mecanismos compatíveis com a legalidade e os interesses do grupo e 

da própria sociedade para que conflitos sejam resolvidos e sejam preservados todos os direitos 

abrangidos, sem maiores prejuízos aos demais cidadãos dispersos no corpo social, é 

circunstância intrínseca de uma sociedade justa e solidária, e que procura respeitar a 

dignidade humana e a cidadania. 

 O que propomos neste estudo é justamente alinhar o direito fundamental social da 

educação, dentro das atribuições do Poder Político, como uma atividade de natureza 

verdadeiramente essencial e irrenunciável, de interesse de toda a sociedade, devendo se pautar 

pela obrigatoriedade, continuidade e regularidade, revelando-se imprescindível à formação do 

ser humano e sob o fundamento condizente com a vida digna e cidadania. 

 De rigor, uma função pública educacional que e quando se prestada com eficiência, 

regularidade e continuidade, desde os primeiros níveis da educação, não poderia estar fora do 

regramento próprio do direito de greve, ou ao menos submetida a um procedimento mais 

eficaz de regularização desses conflitos em decorrência do que a sociedade tem vivenciado até 

os dias atuais. 
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 A abordagem deste estudo se dará especialmente na compatibilização do direito de 

greve em relação à educação pública com o interesse da sociedade, e pela proposição de 

mecanismos mais eficientes na resolução daqueles conflitos, para que necessidade plena se 

coaduna com a condição indissociável do processo de formação e posterior integração do 

cidadão no meio em que vive.  

 Esse elo da educação com a formação do indivíduo possui estrita relação com o modo 

qualitativo pelo qual irá ingressar não somente no ambiente social, mas também na esfera 

profissional – pressupostos da cidadania e dignidade da pessoa humana – justificando a 

necessidade da resolução eficiente dos conflitos no campo das atribuições públicas 

educacionais. 

 Como o cidadão – e a própria sociedade – não podem ficar reféns de uma omissão 

legislativa para a mantença regular dessa função pública educacional e o administrador 

igualmente não deve se esconder atrás de uma aparente falta de regulamentação para buscar 

de forma legítima, legal e eficiente a continuidade desta tão importante atribuição, 

entendemos como necessária a adoção de instrumentos legais para resolução dessas situações 

específicas. 

 Mecanismos não faltariam. Identificá-los à luz do ordenamento jurídico é a nossa 

proposta. 

 Para que possamos tratar do tema no que se refere à continuidade das funções 

envolvendo os serviços da educação pública frente ao direito de greve, a pesquisa à doutrina 

nacional e estrangeira que trata diretamente do assunto mostrou-se vital, inclusive como meio 

de comparação dos modelos que se encontram devidamente regulados. Partindo dessa 

premissa faremos uma rápida abordagem dos princípios que envolvem a dignidade da pessoa 

humana e cidadania dispostas no seio da Constituição, como resultantes de um processo 

efetivo de educação. 

 Debruçar-nos-emos ainda sobre as legislações existentes e as que ainda tramitam junto 

ao Poder Legislativo, como forma de possibilitar o enfrentamento do assunto e a proposição 

de um modelo que possa auxiliar na manutenção e no desenvolvimento eficaz das atividades 

públicas educacionais. 

 No primeiro capítulo, abordaremos os fundamentos e objetivos da República 

brasileira, principalmente a cidadania e a dignidade da pessoa como um dos pressupostos para 

a construção de uma sociedade justa e solidária. Essas concepções dentro do sistema jurídico 

constitucional e dos direitos fundamentais sociais ganharão enfoque neste capítulo e no que se 

refere ao seu vínculo com o direito à educação. 
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 No capítulo seguinte, trataremos dos princípios que circundam as atividades da 

Administração Pública, sua imprescindível prestação de maneira contínua à sociedade. Essa 

abordagem faz-se necessária em decorrência da intrínseca relação com a importância desses 

serviços públicos educacionais e da eficácia plena dos direitos fundamentais sociais, 

mormente aqueles vinculados à educação. 

 O exercício do direito de greve visto no terceiro capítulo é estudado em função da 

regularidade necessária da educação pública, e diante da interpretação que esses direitos, 

elevados a nível constitucional, têm recebido da doutrina, jurisprudência e do próprio Poder 

Público na medida de uma possível superposição de um sobre o outro. A extensão deste 

capítulo acaba por relativizar o direito de greve frente aos interesses sociais, especialmente 

aqueles que integram o arcabouço da justiça social disposta na Constituição brasileira de 

1988. 

 Já no último capítulo, faremos um paralelo entre a necessidade de manutenção das 

atribuições dos serviços vinculados à educação pública e o direito de greve, mediante um 

sistema de resolução de conflitos de direitos fundamentais. Justificamos a importância de 

tratar esse assunto com a proposta que se segue neste estudo, qual seja, a respectiva 

regulamentação do exercício do direito de greve frente à educação pública, em todos os 

níveis, construída com ênfase na necessidade de manutenção dessa função estatal.  

 A proposta de regulamentação, por óbvio, não será idealizada como meio restritivo ao 

pleno exercício da greve. Ao contrário. Pretende-se formulá-la observando em certa medida 

alguns critérios de legislação estrangeira sobre o assunto, em especial aqueles provenientes do 

sistema jurídico italiano e português, e a partir da preservação do direito de greve, dos 

interesses do cidadão e da sociedade na manutenção desses serviços, os quais se encontram 

habitualmente comprometidos pelas paralisações duradouras dos agentes públicos 

responsáveis pela sua consecução. 

 Enfim, o direito à educação e o de greve encontram-se assegurados na Constituição e, 

portanto, devem ser regularmente usufruídos. No entanto, para que ambos possam conviver 

dentro do complexo sistema de direitos fundamentais sociais previstos constitucionalmente, 

harmonizá-los mediante regramentos específicos é de vital importância, tanto para seus 

destinatários quanto para a coletividade. 
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1. DIREITO SOCIAL DA EDUCAÇÃO E SUA RELAÇÃO COM OS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

 Uma das premissas deste estudo é trabalhar com a ideia dos direitos fundamentais 

sociais – em especial aquele voltado à educação1 – considerados como normas jurídicas em 

nosso ordenamento interno.2 Sob esse aspecto referidas normas não estariam somente 

adstritas à esfera da subjetividade como importante direito.3 Ao contrário, precisam ser 

consideradas como (direitos) efetivos e legítimos, conquanto vinculados explicitamente a 

algum diploma legal, em especial a Constituição Federal.4 

 Com essa perspectiva, a identificação e proposição dessas normas de direitos 

fundamentais (e sociais) dentro de um sistema político relativamente organizado é tarefa que 

se mostra peculiar ao presente trabalho, principalmente quanto à sua efetividade e eficácia. 

Portanto e a depender da forma como o Estado se organiza, o Texto constitucional se mostra 

como o primeiro e provavelmente o mais importante indicativo para a identificação dos 

direitos fundamentais.5 6 

                                                 

1 Estamos nos referindo à formação social do indivíduo para a cidadania e para a vida digna em sociedade, a qual 

não pode se limitar ao conhecimento das leis e regras, mas também acerca de valores no sentido de formar 

pessoas a terem o senso crítico para participar da vida em sociedade e de forma consciente e virtuosa, alcançando 

assim o bem-estar pessoal e coletivo. De todo modo, um estudo conciso, porém importante sobre o tema da 

formação social pode ser visto em: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. 

Dicionário de Política. Volume 1. 13ª ed. Brasília: UnB, 2007, pp. 509-517. 
2 Em virtude do limite deste estudo, a menção a “norma” diz respeito à ideia de lei, na sua materialidade, como 

forma de conduta de cunho impositivo à sociedade em geral por um poder legitimamente constituído, cuja tutela 

é por este garantida. Para maiores variações do conceito de norma, ver, entre outros: FERRAZ JÚNIOR, Tercio 

Sampaio. Teoria da Norma Jurídica. Ensaio de Pragmática da Comunicação Normativa. 4ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2006, pp. 5-92. 
3 Adotamos o entendimento de que os direitos fundamentais sociais devam ser considerados dentro da esfera do 

direito subjetivo, considerado tal como aquele inerente ao cidadão onde, a partir de um dado ordenamento 

jurídico, possa extrair da norma a ele correspondente algo que possua como próprio, vindicando tal propriedade 

principalmente a partir de omissões e ações do Poder Público. DUARTE, Clarice Seixas. “Direito Público 

Subjetivo e Políticas Educacionais”. In Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico (org. Maria 

Paula Dallari Bucci). São Paulo: Saraiva, 2006, pp. 267-268. Dromi ainda defende um conceito de direito 

subjetivo público: “(...) concluímos que las situaciones jurídicas subjetivas que titularizan los administrados se 

denominam derechos subjetivos públicos. Por derecho subjetivo público entendemos la facultad de exigir para 

resguardo próprio o de la legalidade misma, prestaciones o abstenciones administrativas debidas a los 

administrados em situación de exclusividade, concurrencia o generalidade”. DROMI, José Roberto. Derecho 

Subjetivo y Responsabilidad Pública. Bogotá: Editorial TEMIS Librería, 1980, p. 63. 
4 Embora não participando dessa tese, em polêmico artigo o professor chileno Fernando Atria não considera os 

direitos “sociais” como verdadeiros direitos, sob o fundamento de que não se poderia considerar sua 

exigibilidade tal como os civis e políticos. ATRIA, Fernando. ATRIA, Fernando. “Existem direitos sociais?” In 

Revista do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, nº 56, 2005, pp. 9-46. 
5 Como abordaremos em capítulo mais à frente, identificaremos pontualmente a coexistência de normas 

programáticas ou então de efetiva aplicação. Essa dualidade precisa ser considerada a partir do sistema legal que 

se estuda, o qual nos permite concluir pela teoria da efetividade plena de tais normas, mormente em se tratando 

de direitos fundamentais. 
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 Trabalhamos aqui com a importância – e por que não dizer, a necessidade – da 

inserção dos direitos fundamentais e sociais no cerne da Constituição, como medida de sua 

garantia e tutela, fenômeno esse que ganhou maior expressão principalmente a partir das 

alterações proporcionadas pelos movimentos civis, culturais e políticos iniciados em fins do 

século XVIII e objeto de estudos os mais variados.7 

 Não menos importante identificar o entendimento ou a noção desse núcleo de direitos 

diante de certa generalização do tema. Mais ainda, a atual Constituição brasileira veio a 

assegurar de forma expressa e contundente uma gama de princípios e direitos, dentre os quais 

nos ocuparemos com a educação e a greve nesse segmento. Essa diretriz constitucional, 

principalmente no que toca à educação, encontra-se alinhada ao Estado de forte matriz social.8 

 No campo doutrinário, principalmente o interno, as expressões “direitos 

fundamentais” e “direitos humanos”, envoltos com a dimensão ou mesmo geração concebida, 

têm sido utilizadas, a nosso ver, de forma equivocada, já que considerados de modo 

praticamente uniforme no sentido de indicar uma mesma realidade (ainda que consideremos 

estarem muito próximas entre si). A construção desta celeuma não é recente e, como bem 

sintetiza André Ramos Tavares: 

Muitas têm sido as expressões para identificar a expressão “direitos 

fundamentais” (...) não sem gerar certa confusão conceitual: direitos 

naturais, direitos humanos, direitos do homem, direitos individuais, direitos 

públicos subjetivos, (...) liberdades fundamentais, liberdades públicas e 

direitos fundamentais do homem. Também é comum certa variação 

conceitual relacionada a categoria dos direitos fundamentais. (...) Não se 

pode olvidar uma tradição doutrinária que tende a considerar os direitos 

fundamentais como a conjunção dos direitos naturais, que correspondem ao 

homem pelo mero fato de existir, e dos direitos civis, vale dizer, aquele 

conjunto de direitos que correspondem ao homem pelo fato de ser membro 

da sociedade. Em Cartas internacionais é facilmente constatável a 

preferência pelo uso da expressão “direitos do homem” ou “direitos 

                                                                                                                                                         

6 Não desprezamos aqui os demais documentos jurídicos e/ou políticos, principalmente aqueles oriundos de 

Tratados Internacionais e seus reflexos no sistema jurídico interno, como o “Pacto de Direitos Políticos, 

Econômicos e Sociais” e o “Pacto de San Jose de Costa Rica”, entre outros. 
7 Os direitos fundamentais que propiciaram a construção e identificação dos direitos sociais passaram por vários 

estágios segundo os movimentos da sociedade. Desde o liberalismo e sua intrínseca ideia central do “Estado 

Mínimo”, até o Welfare State, os direitos fundamentais tiveram, enfim, que se universalizar a ponto de garantir 

uma teoria sólida de vinculação com o sistema constitucional. A esse respeito ver: CALIL, Mário Lúcio Garcez. 

Efetividade dos Direitos Sociais. Prestação jurisdicional com base na ponderação dos princípios. Porto 

Alegre: Nuria Fabris, 2012, pp. 19-80. 
8 Como se observa do discurso do então deputado Ulysses Guimarães quando da promulgação da Constituição 

em outubro de 1988: “Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a Nação mudou. A Constituição 

mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a Federação, mudou quando quer 

mudar o homem em cidadão, e só é cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem 

hospital e remédio, lazer quando descansa. Num país de 30.401.000 analfabetos, afrontosos 25% da população, 

cabe advertir: a cidadania começa com o alfabeto”. BONAVIDES, Paulo; ANDRADE, Paes. História 

Constitucional do Brasil. 4ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991, p. 921. 
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humanos”, embora isso não seja uma regra absolutamente invariável. A 

crítica geralmente levantada contra a concepção subjacente a esta 

terminologia é no sentido de que não haveria direitos que não fossem do 

homem ou humanos.9 

 Universalmente, parte-se da ideia de direitos humanos com a aura da impossibilidade 

de sua supressão em relação à proteção dos indivíduos, ou então, considerados como 

irrenunciáveis, inalienáveis, diante dos quais o Estado deve primordialmente adotar um 

sistema garantidor para uma vida ao menos digna.10 

 A sintonia entre os direitos humanos e os considerados fundamentais, por outro lado, 

decorre também ou pode ser atribuído pelo aspecto histórico: A formação e o reconhecimento 

dos direitos humanos ocorreram de forma progressiva: dos direitos individuais para os 

sociais, dos direitos dos povos para a humanidade.11 

 A ligação entre os direitos humanos e os fundamentais, a nosso ver, é clara enquanto 

vinculada à dignidade da pessoa assim considerada. Por isso, não sem razão se justifica 

considerar os direitos fundamentais dentro do corpo dos direitos humanos.12 

 A discussão a respeito da universalidade da acepção dos direitos humanos englobando 

aqueles concebidos como fundamentais, a nosso ver, ganhou novo contexto no sentido de sua 

amplitude com a Declaração e Programa de Ação de Viena de 1993, que em seu item 5 

enuncia:  

5. Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e 

inter-relacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos 

humanos de forma global, justa e equitativa, em pé de igualdade e com a 

mesma ênfase. Embora particularidades nacionais e regionais devam ser 

levadas em consideração, assim como diversos contextos históricos, 

culturais e religiosos, é dever dos Estados promover e proteger todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais, sejam quais forem seus 

sistemas políticos, econômicos e culturais. 

 

                                                 

9 TAVARES, André Ramos. Dicionário Brasileiro de Direito Constitucional (org. Dimitri Dimoulis). 1ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 124/125. 
10 BOITEUX, Elza A. P. Cunha. “A Constante Axiológica dos Direitos Humanos”. In Direitos Humanos, 

Democracia e República. Homenagem a Fábio Konder Comparato (orgs. Maria Victoria de Mesquita 

Benevides; Gilberto Bercovici; Claudineu de Melo). 1ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 385. 
11 BOITEUX, Elza A. P. Cunha. Idem, p. 388. 
12 Como bem explica Weis ao se referir aos direitos fundamentais: “(...) tais direitos são denominados de 

humanos não em razão de sua titularidade, mas de seu caráter nodal para a vida digna, ou seja, por terem foco a 

definição e proteção de valores e bens essenciais para que cada ser humano tenha a possibilidade de desenvolver 

as suas capacidades potenciais”. WEIS, Carlos. Direitos Humanos Contemporâneos. 2ª ed. 2ª tiragem. São 

Paulo: Malheiros, 2011, p. 25. 
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 Não olvidamos que os direitos humanos, ao traduzirem sua natureza como 

fundamentais do homem, vieram para ressalvar e impor certas restrições ao poder político, 

calcados nas declarações internacionais e em mecanismos legais internos, todos eles com o 

fim de promover o respeito e de se possibilitar aos indivíduos, como seres humanos, 

condições de dignidade e consciência, dentre outras inerentes à sua individualidade.13 

 Dentro desse contexto de noção dos direitos humanos é que preferimos, aos propósitos 

deste estudo, adotar a divisão formal, por entender que os direitos fundamentais (espécie) 

surgem a partir da preexistência dos direitos humanos (gênero), que lhe dão forma por serem 

suprapositivos.14 Portanto, aqueles (fundamentais) se mostram condicionados ao 

reconhecimento e existência daqueles outros (humanos), inclusive em nível internacional 

(Declarações, Pactos Internacionais, entre tantos). 

                                                 

13 Segundo Canotilho, as expressões “direitos do homem” e “direitos fundamentais”, dentro da sistemática de 

direitos humanos, são sinônimas. Para o autor: “Segundo a sua origem e significado poderíamos distingui-las da 

seguinte maneira: direitos do homem são direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos (dimensão 

jusnaturalista-universalista); direitos fundamentais são os direitos do homem, jurídico-institucionalmente 

garantidos e limitados espacio-temporalmente. Os direitos do homem arrancariam da própria natureza humana e 

daí o seu caráter inviolável, intemporal e universal; os direitos fundamentais seriam os direitos objectivamente 

vigentes numa ordem jurídica concreta”. CANOTILHO, J.J. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 

Coimbra: Almedina, 2003, p. 393 (grifos do autor). De forma bastante objetiva mas somente adotando uma das 

terminologias: “(...) são os concebidos como direitos de todos os homens decorrentes de sua natureza de 

humanidade (da razão). Direcionam-se ao limite e ao controle do poder. (...). Nesta dimensão constitucional, os 

direitos fundamentais são, em última análise, definidos pelas sociedades historicamente situadas, assumindo o 

sentido definido pelo povo, no exercício do poder constituinte, representando os valores máximos eleitos pelo 

corpo social”. SCHIER, Adriana da Costa Ricardo. A Participação Popular na Administração Pública: o 

direito de reclamação. 1ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, pp. 28-29. 
14 Suprapositivo dentro de um conceito que está universalizado, para além do ordenamento jurídico interno. Tal 

foi a posição do STF no RE 466.343-1/SP que ao fazer referência aos direitos humanos na órbita constitucional 

os equipara, no mínimo, à nossa ordem constitucional, segundo voto do Ministro Gilmar Mendes: “Essa tese 

entende o §2º do art. 5º da Constituição como uma cláusula aberta de recepção de outros direitos enunciados em 

tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil. Ao possibilitar a incorporação de novos 

direitos por meio de tratados, a Constituição estaria a atribuir a esses diplomas internacionais a hierarquia de 

norma constitucional. E o §1º do art. 5º asseguraria a tais normas a aplicabilidade imediata nos planos nacional e 

internacional, a partir do ato de ratificação, dispensando qualquer intermediação legislativa. (...) Apesar da 

interessante argumentação proposta por essa tese, parece que a discussão em torno do status constitucional dos 

tratados de direitos humanos foi, de certa forma, esvaziada pela promulgação da Emenda Constitucional nº 

45/2004, a Reforma do Judiciário (oriunda do Projeto de Emenda Constitucional nº 29/2000), a qual trouxe 

como um de seus estandartes a incorporação do §3º ao art. 5º, com a seguinte disciplina: ‘Os tratados e 

convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, 

em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 

constitucionais’. Em termos práticos, trata-se de uma declaração eloquente de que os tratados já ratificados pelo 

Brasil, anteriormente à mudança constitucional, e não submetidos ao processo legislativo especial de aprovação 

no Congresso Nacional, não podem ser comparados às normas constitucionais. Não se pode negar, por outro 

lado, que a reforma também acabou por ressaltar o caráter especial dos tratados de direitos humanos em relação 

aos demais tratados de reciprocidade entre os Estados pactuantes, conferindo-lhes lugar privilegiado no 

ordenamento jurídico”. Sob o mesmo ângulo em relação a uma combinação entre o direito positivo e moral 

como pressupostos de um sistema suprapositivo: HART, L. A. O Conceito de Direito. 4ª ed. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2005, pp. 201-228. 
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 No universo de divisão que se operou em relação aos direitos humanos, observou-se 

uma dimensão destinada especialmente ao indivíduo (ou cidadão)15 e que se confunde com a 

própria história da humanidade, notadamente a partir de um olhar para aspectos políticos e 

civis. E o legado desse dimensionamento16 foi o surgimento do que se concebe por direitos 

sociais, econômicos e culturais17 identificados no contexto dos direitos fundamentais lato 

sensu.18 

                                                 

15 Sem qualquer preferência a uma ideologia, a terminologia referida neste trabalho considera indivíduo ou 

cidadão todo homem (independentemente de raça ou sexo e mesmo idade) que, destinatário da proteção estatal 

em determinadas áreas, se insere no seio da sociedade em que convive. Para De Plácido e Silva: “Tanto se refere 

à coisa como à pessoa, indicada ou particularizada, singularmente, por seus característicos próprios, e que a 

diferenciam de qualquer outra. (...) Emprega-se no significado de pessoa ou ente humano. (...)”. SILVA, De 

Plácido e. Vocabulário Jurídico. Volumes I e II. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, pp. 458-459. É por essa 

razão que nos valeremos tanto da expressão cidadão como indivíduo, porque, juridicamente, podem ser 

interpretadas a partir da pessoa que se encontra na plenitude ou não de seus direitos políticos. Como bem ensina 

Dalmo Dallari a respeito da flexibilidade do significado de cidadão: “(...) Antes de mais nada é preciso lembrar 

que cidadania indica a situação jurídica de uma pessoa em relação a determinado Estado. (...) Outra distinção 

importante quanto à cidadania é que se faz entre o cidadão simples e o cidadão ativo. Essa diferenciação é feita 

com base na possibilidade de exercer direitos políticos. Cidadão simples é aquele que tem a cidadania mas não 

preenche os requisitos legais para exercer os direitos políticos. Assim, portanto, cidadão ativo é aquele que pode 

exercer os direitos políticos. (...)”. DALLARI, Dalmo de Abreu. O Que São Direitos da Pessoa. 4ª ed. São 

Paulo: Brasiliense, 1984, pp. 12-17. Em sentido complementar ao conceito que a cidadania agrega à Constituição 

Federal como “todo nacional no gozo de seus direitos civis e individuais, e não apenas o titular dos direitos 

políticos”: SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012, 

pp. 174-175. 
16 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, pp. 66-220. 
17 OLIVEIRA, Samuel Antonio Merbach de. A Teoria Geracional dos Direitos do Homem. Disponível em: 

<http://www.theoria.com.br/edicao0310/a_teoria_geracional_dos_direitos_do_homem.pdf>. Acesso em 

11/10/2014, p. 21. 
18 Embora não seja a proposta nuclear, registre-se algumas divergências de posição em relação à terminologia da 

evolução do direito ao longo da humanidade, como bem destacado por Dimoulis e Martins: “(...) Tal opção 

terminológica (e teórica) é bastante problemática, já que a ideia das gerações sugere uma substituição de cada 

geração pela posterior, enquanto no âmbito que nos interessa nunca houve abolição dos direitos das anteriores 

‘gerações’, como indica claramente a Constituição brasileira de 1988, que inclui indiscriminadamente direitos de 

todas as ‘gerações’. (...) Além disso, o termo geração não é cronologicamente exato. (...) Primeiro, o Estado 

moderno nasce para oferecer aos cidadãos segurança, tanto no sentido jurídico (unificação da legislação, 

centralização do poder), como no sentido físico (proteção das pessoas pelos órgãos de segurança interna e 

externa). A segurança constitui tanto uma promessa crucial quanto uma prestação estatal (com correspondente 

custo orçamentário) e mostra que o Estado sempre se preocupou e, de certa forma, mesmo se definiu como 

autoridade que garante aos cidadãos segurança, graças a sua atuação contínua e cotidiana. Nesse sentido, as 

prestações estatais antecedem a criação de Constituições e a proclamação de direitos fundamentais. Segundo, os 

direitos sociais (prestações do Estado) foram garantidos já nas primeiras Constituições e Declarações do século 

XVIII e de inícios do século XIX, muito antes da chamada crise do Estado liberal da primeira metade do século 

XX, apontada pelos adeptos da terminologia das gerações como a responsável histórica pelo surgimento da 

suposta era de tais direitos. Os documentos históricos consubstanciados nas primeiras constituições europeias 

provam a inconsistência da terminologia. (...)”. DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos 

Direitos Fundamentais. 4ª ed. rev. São Paulo: Atlas, 2012, pp. 22-23 (grifos do autor). 

http://www.theoria.com.br/edicao0310/a_teoria_geracional_dos_direitos_do_homem.pdf
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 Em nosso sistema jurídico e a partir da terminologia originada da própria Constituição 

Federal19, entendemos perfeitamente viável a menção (universal) alternativa somente a 

“direitos fundamentais”, ao passo que essa nomenclatura possibilita a inserção do 

reconhecimento de determinada norma tanto no campo dos direitos individuais como também 

dos coletivos, políticos e sociais, de solidariedade e igualdade.20 

 Em relação aos direitos fundamentais cabe, também, inferir se o Poder Público tem 

por função promover a sua respectiva proteção à luz do Texto Político. No caso brasileiro não 

temos dúvida de que o sistema jurídico adota esse viés protetivo de forma concreta, ante a 

forma como posto no bojo da Constituição de considerá-los como cláusula pétrea, insuscetível 

de supressão. 

 Como bem explica Felipe Derbli: 

Em outras palavras, quando a Constituição cria para o legislador a obrigação 

de editar leis que concretizem os direitos fundamentais sociais (direitos 

fundamentais de segunda geração ou dimensão), estabelece, por questão de 

lógica, que não se possam simplesmente revogar as leis que cuidam dessa 

concretização, sem que seja criada nenhuma regulamentação substitutiva. Da 

mesma forma, não se poderá admitir que o legislador venha a reduzir, ao 

menos de forma arbitrária ou desproporcional, o patamar de 

desenvolvimento infraconstitucional de um direito fundamental social. Do 

contrário, o projeto de modernidade da Constituição brasileira será 

ignorado.21 (grifos do autor) 

 Mas nem sempre essa concepção elevada à ordem constitucional foi afirmada de modo 

incisivo. Particularmente a história constitucional brasileira se referiu aos direitos 

fundamentais de forma bastante diversificada em relação à realidade atual. A sua absorção em 

nosso modelo jurídico atendeu, de certa forma, a um movimento de impactos mundiais, 

quando então os direitos do indivíduo e da coletividade foram gradativamente agregados aos 

Textos constitucionais dos mais diversos países, gerando posteriormente o que conhecemos 

                                                 

19 “(...) Algumas expressões são utilizadas na própria Constituição Federal, que não foi consequente na 

terminologia. (...) várias expressões adquiriram significados diferentes na história constitucional mundial, 

segundo, porque o emprego de uma expressão pela Constituição Federal pode oferecer argumentos sistemáticos 

a favor ou contra a tutela de certos direitos, por exemplo, sugerindo a exclusão dos direitos sociais quando há 

referência a ‘direitos individuais’ ou a ‘liberdades fundamentais’, pelo menos em face de um entendimento de 

parte da doutrina que considera os direitos sociais espécies de direitos coletivos e, portanto, não individuais. 

(...)”. DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Ob. cit., pp. 38-39.  
20 É preciso deixar claro que determinada doutrina defenda uma dada distância entre os direitos fundamentais e 

os direitos humanos, sendo que estes, pela identidade ou mesmo proximidade de conteúdo com aqueles, estariam 

disciplinados essencialmente no plano internacional e não no ordenamento jurídico interno. SARLET, Ingo 

Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, pp. 33-35. 
21 DERBLI, Felipe. “A Aplicabilidade do Princípio da Proibição de Retrocesso Social no Direito Brasileiro”. In 

Direitos Sociais. Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie (coords. Cláudio Pereira de 

Souza Neto; Daniel Sarmento). 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 344. A respeito das transformações 

de interpretação aparentemente restritiva do modelo da Constituição para a efetividade e eficácia dos princípios e 

normas de direito fundamental, ver, entre outros: BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e Interpretação 

Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2014, pp. 146-174. 
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por Constitucionalismo Social22 (concepção que também abrange o Estado de Bem-estar 

Social). 

 A inserção daqueles direitos ocorreu de modo gradual, tendo sido positivados de 

acordo com as concepções da época23, invariável, implícita ou expressamente tratando com 

intensidades distintas vários deles, entre os quais a educação ou mesmo o direito de greve. 

 Nossa história política a respeito promoveu maior prestígio aos direitos fundamentais 

com a Constituição de 1934, quando então passaram expressamente a fazer parte do Texto da 

Lei Maior. O constituinte à época adotou corretamente o sistema de divisão de direitos, em 

especial quando se propôs a colocar em lados separados, porém sistematizados, os direitos 

individuais e os políticos. O resultado disso foi compassar esses direitos, como unidade 

indissociável, adotando também a previsão quanto ao movimento de greve e o ensino.24 25 

                                                 

22 Para mais detalhes a respeito do tema: HERRERA, Carlos Miguel. “Estado, Constitución y Derechos 

Sociales”. In Revista Derecho del Estado, nº 15, Bogotá, diciembre 2003, pp. 75-89. 
23 BONAVIDES, Paulo; ANDRADE, Paes. Ob. cit.; LOBATO, Marthius Sávio Cavalcante. O Valor 

Constitucional Para A Efetividade Dos Direitos Sociais Nas Relações De Trabalho. São Paulo: LTr, 2006, 

pp. 41-52. 
24 “(...) TÍTULO III Da Declaração de Direitos - CAPÍTULO I - Dos Direitos Políticos (...) CAPÍTULO II - 

Dos Direitos e das Garantias Individuais 

Art. 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos 

concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: 1) Todos 

são iguais perante a lei. Não haverá privilégios, nem distinções, por motivo de nascimento, sexo, raça, profissões 

próprias ou dos pais, classe social, riqueza, crenças religiosas ou ideias políticas. (...) 4) Por motivo de 

convicções filosófica, políticas ou religiosas, ninguém será privado de qualquer dos seus direitos, salvo o caso do 

art. 111, letra b. (...) 9) Em qualquer assunto é livre a manifestação do pensamento, sem dependência de censura, 

salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, respondendo cada um pelos abusos que cometer, nos casos e 

pela forma que a lei determinar. Não é permitido anonimato. É segurado o direito de resposta. A publicação de 

livros e periódicos independe de licença do Poder Público. Não será, porém, tolerada propaganda, de guerra ou 

de processos violentos, para subverter a ordem política ou social. (...) 11) A todos é lícito se reunirem sem armas, 

não podendo intervir a autoridade senão para assegurar ou restabelecer a ordem pública. Com este fim, poderá 

designar o local onde a reunião se deva realizar, contanto que isso não o impossibilite ou frustre. (...) 12) É 

garantida a liberdade de associação para fins lícitos, nenhuma associação será compulsoriamente dissolvida 

senão por sentença judiciária.  

(...) 34) A todos cabe o direito de prover à própria subsistência e à de sua família, mediante trabalho honesto. O 

Poder Público deve amparar, na forma da lei, os que estejam em indigência. (...)”. 
25 Contrariamente à orientação adotada na Constituição anterior, o Texto de 1937 pautado na Constituição 

polonesa (razão por que ficou conhecida como “A Polaca”) possui caráter nitidamente autoritário. Em outras 

linhas, o espírito democrático deu lugar ao autoritarismo estatal. Ainda que mantidos os direitos concebidos com 

a sua antecedente, a Lei Maior de 1937 promoveu essa manutenção como forma de se obter maior controle da 

massa, evitando movimentos contrários aos superiores interesses da Nação. A educação (e cultura) foi objeto à 

parte do Texto constitucional, porém, mesmo com concepções acerca do dever do Estado em sua promoção, foi 

toda ela proposta dentro do conceito político que destacamos anteriormente. A nova Constituição de 1946 veio a 

restabelecer em parte a ideia de constitucionalidade vislumbrada com a Lei de 1934, recepcionando os direitos 

fundamentais em seu corpo e, principalmente, dentro de um regime de democracia. A educação, de seu turno, 

ganhou normatização à parte, onde o Estado divide sua responsabilidade com a própria família e com a iniciativa 

privada. O regime autoritário veio à tona novamente na sociedade brasileira com o golpe militar ocorrido em 

1964. A Constituição de 1967 complementada com a Emenda nº 1, de 1969, instalou um sistema em que as 

liberdades e a própria solidariedade foram postas em xeque, portanto, impedindo a evolução constitucional dos 

direitos fundamentais até então vistos (ainda que de forma bastante segregada).  



 

25 

 O final da década de 1970 e início da seguinte possibilitaram a redemocratização do 

Estado brasileiro e, a partir daí, a inserção na pauta da sociedade26 da discussão sobre a 

constitucionalização dos direitos fundamentais. O novo pacto político da época sugeria, para 

não dizer impunha, ao país uma maior ação com o objetivo de reduzir as desigualdades, 

principalmente as sociais.27 

 Com essa modificação dentro do contexto social e político da época é que o 

constituinte de 1988 atribuiu ao Estado brasileiro, dentro de renovada concepção de 

democracia e legalidade, uma mudança radical em suas tratativas com a sociedade civil, 

acompanhando uma tendência de mudança entre o Estado Liberal e o Estado Constitucional 

social. Ou seja, aquele (Liberal), cujo modelo se alicerçava e se resolvia a partir das 

liberdades individuais vistas a partir de um determinado absenteísmo do Poder Público nas 

relações particulares e principalmente sociais, foi sendo paulatinamente substituído por outro 

(Constitucional e Social), onde o Poder político concentrava uma boa dose de intervenção nas 

relações entre particulares para o fim de se assegurar a concretização dos direitos 

fundamentais.28 

 Essa nova conformação envolvendo a relação entre o Poder Público e a sociedade, 

permeada também pela preponderância da dignidade humana e dos direitos fundamentais 

insertos na Constituição, foi especialmente identificada por Peter Haberle como próxima a 

algumas das premissas do originário Estado Constitucional:  

                                                 

26 Para os fins deste trabalho adotaremos a expressão “sociedade” ou mesmo “coletividade” como sinônimos, 

considerando de qualquer modo a divisão e/ou distinção entre indivíduo, sociedade e Estado. WOLKMER, 

Antonio Carlos. Ideologia, Estado e Direito. 4ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2003, pp. 62-72. 
27 A propósito ver: SOUZA, Celina. Redemocratização, Federalismo e Gasto Social no Brasil: tendências 

recentes. Disponível em: <http://info.worldbank.org/etools/docs/library/232522/souzaredemocratizacao.pdf>. 

Acesso em 14/10/2014. 
28 “(...) Não se fala mais em Estado, mas em sociedade, sistema político, governo, governança. O Estado só 

existiria enquanto constituído pela constituição. É impossível dissociar Estado e constituição. A constituição do 

Estado constitucional pressupõe um Estado já preexistente. Afinal, o Estado constitucional é um Estado, como 

ressalta Isensee. Não há, ainda, constituição sem Estado. O Estado constitucional conserva a estrutura básica do 

Estado monárquico que o antecede, acrescentando a legitimação democrática do poder político, com a soberania 

constituinte do povo. Segundo Otto Hintze, a relação entre forma de Estado e desenvolvimento constitucional 

não é um mecanismo inanimado, mas corresponde a uma série de forças vivas e movimentos sociais em ação 

constante. O processo de conformação de um Estado é dinâmico e favorece determinadas formas de estrutura 

constitucional de acordo com as forças sociais e históricas envolvidas. A constituição, na realidade, não 

estabelece um Estado, mas propõe a realização de um modelo de Estado. A soberania, inclusive, é a origem da 

constituição moderna, com sua pretensão de destacar um núcleo rígido e inalterável do poder político, 

contrapondo-se à noção tradicional de constituição mista predominante durante a Idade Média”. BERCOVICI, 

Gilberto. Soberania e Constituição: para uma crítica do constitucionalismo. 1ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 

2008, pp. 18-19 

http://info.worldbank.org/etools/docs/library/232522/souzaredemocratizacao.pdf%3e.
http://info.worldbank.org/etools/docs/library/232522/souzaredemocratizacao.pdf%3e.
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(ele) se caracteriza por la dignidad humana como premisa antropológica-

cultural por la soberanía popular y la división de poderes, por los derechos 

fundamentales y la tolerancia, por la pluralidade de los partidos y la 

independencia de los tribunales; (...) 

Las estructuras constitutivas a este respecto, como la “eficacia frente a 

terceiros” de los derechos fundamentales, los principios del orden juridico 

general o las instituciones para prevenir abusos de poder (...).29 

 Esse Estado Constitucional30, portanto, entre suas características, alude igualmente à 

realização da dignidade da pessoa humana como objetivo, principalmente através da 

observância dos direitos fundamentais, entre outros princípios. A caracterização dessa nova 

formatação do Poder Político31, por vezes, também pode ser confundida com a locução 

concorrente de Estado (Constitucional) Social, cujos modelos de proteção aos direitos 

fundamentais, principalmente através de prestações comissivas estatais, encontram seu ponto 

comum.32 

 De qualquer forma a antítese desses modelos (Estado Constitucional, Estado Social, 

ou então Estado Constitucional Social) em relação ao anterior, mas resistente Estado Liberal, 

                                                 

29 HABERLE, Peter. El Estado Constitucional (trad. Héctor Fix-Fierro). Primera reimpresión. México: 

Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003, pp. 4-5. 
30 Entre as particularidades de sua conceituação, Perez Luño pondera que: “Definir el Estado constitucional 

como la tercera classe evolutiva del Estado de derecho, correspondientes a la tercera generación de derechos 

fundamentales, entraña un valor añadido nada desdeñable: enlazar la explicación de este modelo de Estado con 

la realidad política y cultural sobre la que todo Estado se edifica. Porque las distintas formas de Estado de 

derecho no han sido solo el resultado de elaboraciones doctrinales, sin que ello suponha menospreciar la 

brillantez de esos empeños teóricos, ni de la mera transformación opera em los textos normativos de los sistemas 

jurídicos, sino que la respuesta histórica a determinados problemas y demandas de la sociedad política”. LUÑO, 

Antonio-Enrique Pérez. La Universalidad de los Derechos Humanos y el Estado Constitucional Penal. 

Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2002, p. 97. 
31 Para os propósitos deste trabalho, adotamos as terminologias de “Estado”, “Poder Político”, ou “Poder 

Público” como sinônimos. Justificamos nosso posicionamento por conta da universalidade de interpretação 

desses termos. A esse respeito: “O Estado, assim concebido, tem poderes para a sua organização, conservação, 

determinação de seus objetivos e consecução de seus fins. (...) Poder é a capacidade de decidir e impor a decisão 

aos seus destinatários. Nesse sentido o poder se manifesta em todos os grupos e comunidades, desde a família, 

que se apoia no pátrio poder, até o Estado que se sustenta no poder político, emanado da vontade popular, que é 

o sustentáculo da Soberania Nacional. Assim, podemos conceituar a Soberania Nacional como o Poder Supremo 

de autodeterminação do Estado, nela compreendida a faculdade de livre organização, governo independente e 

defesa dos interesses nacionais”. MEIRELLES, Hely Lopes. Poder de Polícia e Segurança Nacional. 

(Conferência proferida na Escola Superior de Guerra, em 24 de maio de 1972). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_40/panteao.htm#4>. Acesso em 04/07/2015. 
32 Para um olhar histórico sobre a construção do Estado Social ver: HERRERA, Carlos Miguel. Ob. cit. Para a 

concepção brasileira, temos o seguinte fundamento: “O Brasil constitui um Estado social de direito de inspiração 

democrática por imposição constitucional. Isto significa que os postulados subjacentes ao modelo de Estado 

social e ao regime político democrático não podem ser deixados de lado para compreensão e interpretação da 

ordem jurídica vigente. Tais princípios se fazem presentes já no caput do artigo 1º, que institui o Estado 

democrático de direito – tendo como fundamento a cidadania (inciso III) – (...) O caráter social deste Estado 

democrático de direito fica explícito no inciso III do artigo 1º, que incorpora a dignidade da pessoa humana 

como seu fundamento. Já o artigo 3º estabelece, como objetivos fundamentais da república, a busca por uma 

sociedade livre, justa e solidária (inciso I) e a redução das desigualdades sociais (inciso III) (...).” DUARTE, 

Clarice Seixas. A educação como um direito fundamental de natureza social. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-73302007000300004&script=sci_arttext>. Acesso em 

05/09/2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_40/panteao.htm#4
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-73302007000300004&script=sci_arttext
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é patente quando se compara o sistema de proteção e efetivação que aquele sistema político dá 

aos direitos fundamentais (e sociais), em sentido muito mais ativo e de interferência que este 

último.33 

 Essas vicissitudes da sociedade junto ao Poder Político constituíram novas facetas no 

modo de relação entre Estado e a coletividade. A partir da Constituição mexicana de 1917 e 

da Constituição de Weimar em 1919, como significativos movimentos que trouxeram nova 

materialidade ao Texto constitucional, o constitucionalismo social promoveu fortes alterações 

nas relações entre os indivíduos e entre estes e o Poder Público, mais ainda no que diz 

respeito à proteção dos direitos fundamentais. 

 Os direitos fundamentais expressam necessariamente uma ordem de valores. Nesse 

contexto não se poderia admitir que somente serão considerados como fundamentais os 

previstos no Capítulo I do Título II da Constituição (mormente todo o seu artigo 5º). Nessa 

linha de raciocínio, precisamos compreender que todo e qualquer direito voltado ao ser 

humano, mormente com o fim de satisfazer suas necessidades materiais, intelectuais, 

espirituais, acaba por possibilitar uma vida com dignidade (dignidade da pessoa humana). 

 A atual ordem constitucional abarca especificamente uma gama considerável e, em 

alguns casos, explícita, do que pode ser imaginado como direitos fundamentais. Esses direitos 

estão atrelados à realização dos fundamentos e objetivos da República brasileira 

(principalmente através da ação estatal). 

 Sob o olhar da Constituição e do positivismo jurídico de que estamos jungidos, 

notamos, por um lado, que os direitos sociais encontram-se agrupados dentro de outro grande 

segmento de direitos e garantias, que os revela (Direitos Fundamentais). O constituinte 

deslocou no Texto constitucional um Título específico (de número II) cunhado como Dos 

Direitos e Garantias Fundamentais, divididos em capítulos, sendo que o artigo 6º da 

Constituição34, que trata explicitamente dos direitos sociais, está encampado no Capítulo II 

daquele Título.35 

                                                 

33 A propósito dessa resistência do liberalismo em torno do Estado Social, ver: BONAVIDES, Paulo. Do Estado 

Liberal ao Estado Social. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, pp.182-204. 
34 “Art. 6º 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.” 
35 Para Bertolin e Tupiassú: “Em nosso país, os direitos sociais são tratados como direitos fundamentais, no 

capítulo II da nossa Lei Maior, que dividiu os direitos e garantias fundamentais em cinco capítulos: dos direitos 

individuais e coletivos; dos direitos sociais; da nacionalidade; dos direitos políticos; e dos partidos políticos”. 

BERTOLIN, Patrícia T. M.; TUPIASSÚ, Alessandra C. F. T. Os direitos sociais trabalhistas como direitos 

fundamentais na Constituição de 1988, sua eficácia e a proibição do retrocesso social. Disponível em: 

<http://www.ambito-juridico.com.br/site/?artigo_id=9198&n_link=revista_artigos_leitura>. Acesso em 

04/07/2015. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/?artigo_id=9198&n_link=revista_artigos_leitura
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 Parece-nos claro, segundo a própria Constituição, que os direitos sociais possam ser 

encarados como uma espécie dos direitos fundamentais. De todo modo, o que importa denotar 

é que, sob qualquer ótica que se interprete, os mesmos direitos (sociais) devem ser 

considerados igualmente como (Direitos) Fundamentais.36 

 O que está em jogo é o seu conteúdo e não apenas um deslocamento no corpo do 

Texto constitucional, como explicitamente excepciona o próprio §2º do mesmo artigo 5º, ao 

prescrever que outros (direitos) possam ser considerados como fundamentais dentro dos 

princípios que regem a Constituição, ou mesmo de diplomas estrangeiros.37 

 De nossa parte, insistimos também na ideia de que o próprio Preâmbulo da 

Constituição, neste particular, tem como fator de agregação os direitos fundamentais que 

estão sob sua égide, em especial enquanto busca por uma “sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos, fundada na harmonia social”. 

 Diante das doutrinas acima destacadas e também porque que se encontram inseridos 

no Texto constitucional, oferecendo efetivamente fundamentos a favor da tutela desses 

direitos, entendemos seja autorizado fazermos (também) referência à terminologia “direitos 

fundamentais sociais” ao longo deste trabalho, eis que dentro de um sistema jurídico tutelados 

pela própria Constituição, principalmente em nosso limite de compreensão quanto à 

correspondência necessária entre o exercício do direito de greve e a manutenção dos serviços 

da educação pública em todos os seus níveis. 

 

                                                 

36 Sobre a denominação e justificativa acerca de Direitos Fundamentais Sociais, ver: CALIL, Mário Lúcio 

Garcez. Ob. cit., pp. 19-45. Na mesma linha: “Na contemporaneidade, o constitucionalismo tem nos mostrado 

certa dualidade no que diz respeito aos direitos, liberdades e garantias em relação aos ditos direitos sociais, 

econômicos e também culturais. As constituições, via de regra, amparam essa mesma dualidade ao passo que os 

direitos econômicos, culturais e sociais (ou então direitos fundamentais sociais) embora ditos direitos 

fundamentais, são destinatários dos benefícios do regime jurídico universal dos direitos fundamentais, porém, 

não do regime jurídico que seria próprio dos direitos, liberdades e garantias”. MIRANDA, Jorge. Manual de 

Direito Constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, 2000, pp. 383 e seguintes (grifos do autor). 
37 MOMEZZO, Marta Casadei. A Greve em Serviços Essenciais e a Atuação do Ministério Público do 

Trabalho. Dissertação de mestrado apresentada à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 

2007, p. 15. 
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1.1. Direitos (fundamentais) sociais como requisitos da dignidade da pessoa humana e 

cidadania 

 

 O Estado democrático38 e de direito39, que por si só deve refletir a ideia de uma 

coletividade investida do mesmo perfil40, acabou sendo (re)inaugurado com a atual 

Constituição, nessa nova convivência entre coletividade e o Poder Público.41 Enfim, uma 

sociedade de cunho pluralista, tendo adotado a repartição de poderes e a constituição de 

tribunais independentes como reflexo do sistema de freios e contrapesos, entre outras 

particularidades, ratifica essa interpretação. 

 Esse modelo estatal revelado na Constituição possibilita várias consecuções, entre 

elas, a garantia e integridade dos direitos alinhados ao Texto Maior, bem como aos objetivos e 

fundamentos do Estado brasileiro. 

                                                 

38 Com um olhar para os direitos fundamentais, destacamos os fundamentos de Jorge Miranda: “A menção da 

democracia na Constituição incorpora uma regra prescritiva, não uma regra negativa ou proibitiva. (...) O que se 

proíbe é a atividade, seja ela qual for e em nome de seja qual for a ideologia (ainda que se pretenda democrática, 

liberal, ocidental), que atente contra o respeito dos direitos fundamentais e contra o funcionamento das 

instituições constitucionais”. MIRANDA, Jorge. Formas e Sistemas de Governo. Rio de Janeiro: Forense, 

2007, pp. 34-35. 
39 Segundo a concepção que partilhamos nesse contexto: “(...) Estado de Direito significa a conjugação de pelo 

menos três elementos: a) o princípio da legalidade, vale dizer, o império da lei estatal, que é sua característica 

básica; b) o princípio da publicidade, isto é, de transparência da atuação do Estado na produção das leis, decisões 

judiciais e atos administrativos; c) o princípio do equilíbrio e do controle entre os Poderes”. CAMPILONGO, 

Celso Fernandes. Direito e Democracia. São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 112. 
40 LEAL, Rogério Gesta. Estado, Administração Pública e Sociedade: novos paradigmas. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2006, p. 149 
41 “A Constituição de 1988 foi o marco-zero de um recomeço, da perspectiva de uma nova história. (...) 

Tardiamente, o povo ingressou na trajetória política brasileira, como protagonista do processo, ao lado da velha 

aristocracia e da burguesia emergente. (...) E a efetividade da Constituição, rito de passagem para o início da 

maturidade institucional brasileira, tornou-se uma ideia vitoriosa e incontestada. As normas constitucionais 

conquistaram o status pleno de normas jurídicas, dotadas de imperatividade, aptas a tutelar direta e 

imediatamente todas as situações que contemplam. Mais do que isso, a Constituição passa a ser lente através da 

qual se leem e se interpretam todas as normas infraconstitucionais. A Lei Fundamental e seus princípios deram 

novo sentido e alcance ao direito (...)”. BARCELLOS, Ana Paula de; BARROSO, Luís R. “O Começo da 

História: A Nova Interpretação Constitucional e o Papel dos Princípios no Direito Brasileiro”. In Interpretação 

Constitucional (org. Virgílio Afonso da Silva). 1ª ed. 3ª triagem. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 273. Sob outro 

enfoque, notadamente em relação às indagações de como implementar as medidas de caráter social, conflitos 

jurídicos e impasses políticos, e equilíbrio precário da nova ordem constitucional, dentre outros, ver: FARIA, 

José Eduardo. O Brasil Pós-Constituinte. Rio de Janeiro: Graal, 1989. 
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 Destas premissas é que a atual ordem constitucional instaurada em 1988 trouxe uma 

série de normas42, as quais resultaram em um sem-número de princípios e/ou regras43, sendo 

que destas boa parte acabou por atribuir importância singular a alguns valores44 até então não 

vivenciados em outros diplomas constitucionais brasileiros, porém, não com tanta 

intensidade. 

 Desde a análise do Preâmbulo45 da Constituição Federal de 1988 – do seu conteúdo 

pretensamente normativo –, e depois promovendo uma abordagem do conjunto sistêmico do 

Texto constitucional, percebe-se que esses valores direcionados à sociedade e implicitamente 

ao indivíduo estão presentes em boa parte da Lei Maior. 

                                                 

42 Como salientamos em outra oportunidade, trabalhamos aqui com a acepção de que a norma congrega tanto 

princípios como regras, podendo ainda conter ou não um dispositivo. “Normas não são textos nem o conjunto 

deles, mas os sentidos construídos a partir da interpretação; e as normas, no seu resultado. O importante é que 

não existe correspondência entre norma e dispositivo, no sentido de que sempre que houver um dispositivo 

haverá uma norma, ou sempre que houver uma norma deverá haver um dispositivo que lhe sirva de suporte. (...) 

é justamente porque as normas são construídas pelo intérprete a partir dos dispositivos que não se pode chegar à 

conclusão de que este ou aquele dispositivo contém uma regra ou um princípio”. ÁVILA, Humberto. Teoria dos 

Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 30 e seguintes. 
43 Nesse sentido importante a lição de Robert Alexy quanto aos conceitos e distinções entre normas, princípios e 

regras envolvendo os direitos fundamentais sociais, onde, segundo o autor, o conceito de norma segue a 

condição semântica, ou seja, onde a norma expressa o significado de um enunciado normativo e, como tal, isso 

se constrói através de regras ou princípios: “A distinção entre regras e princípios constitui, além disso, a estrutura 

de uma teoria normativo-material dos direitos fundamentais e, com isso, um ponto de partida para a resposta à 

pergunta acerca da possibilidade e dos limites da racionalidade no âmbito dos direitos fundamentais. (...) são 

possíveis três teses inteiramente diversas acerca da distinção entre regras e princípios. A primeira sustenta que 

toda tentativa de diferenciar as normas em duas classes, a das regras e a dos princípios, seria, diante da 

diversidade existente, fadada ao fracasso. (...) A segunda tese é defendida por aqueles que, embora aceitem que 

as normas e princípios possam ser divididos de forma relevante em regras e princípios, salientam que essa 

diferenciação é somente de grau. Os adeptos dessa tese são sobretudo aqueles vários autores que veem no grau 

de generalidade o critério decisivo para a distinção. A terceira tese, por sua vez, sustenta que as normas podem 

ser distinguidas em regras e princípios e que entre ambos não existe apenas uma diferença gradual, mas uma 

diferença qualitativa. Essa tese é correta. Há um critério que permite que se distinga, de forma precisa, entre 

regras e princípios. Esse critério não se encontra na lista apresentada acima, mas declara a maioria dos critérios 

tradicionais nela contidos como típicos, ainda que não decisivos, dos princípios. (...)”. ALEXY, Robert. Teoria 

dos Direitos Fundamentais (trad. Virgílio Afonso da Silva). 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 50-90 

(grifos do autor). 
44 Queremos dizer valores humanos, como aqueles de ordem moral a afetar a conduta dos indivíduos, dentro de 

um panorama social e ético. 
45 “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um 

Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 

internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”. A respeito da importância do Preâmbulo 

em relação ao documento constitucional, destacam Canotilho e Moreira que: “Contudo, o preâmbulo não é 

juridicamente irrelevante. Faz parte do documento constitucional e foi aprovado juntamente com a Constituição. 

Seu valor jurídico é no entanto subordinado. Funciona como elemento da intepretação – e eventualmente de 

integração – das normas constitucionais. Assim, por exemplo, a fórmula de Estado de Direito democrático pode 

iluminar o conceito de legalidade democrática (...) Mas o preâmbulo desempenha ainda uma outra importante 

função constitucional. Ele exprime, por assim dizer, o título da legitimidade da Constituição, quer quanto sua 

origem, quer quanto ao seu conteúdo (legitimidade constitucional material)”. CANOTILHO, J.J. Gomes; 

MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa Anotada. Coimbra: Coimbra Editora, 1978, p. 28. 

(grifos nossos) 
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 Em que pese sobredita introdução à Constituição não possuir um caráter normativo – é 

o que pensamos46 –, não se pode negar definitivamente que acaba por nortear e fundamentar a 

construção de todas as normas que a integram.47 Esse fio condutor reflete com igual 

importância a necessidade de combinação dos direitos fundamentais (sociais) voltados aos 

cidadãos com os objetivos traçados na Lei Fundamental para o Estado brasileiro. 

 Como uma das diretrizes estampadas no Preâmbulo constitucional pretende que o 

Estado terá de assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais”, bem como propiciar 

“o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos, é certo que esse conjunto norteador ganha especial 

destaque, porque se conforma com os objetivos da República brasileira previstos em seus 

primeiros preceptivos48 e, naturalmente, porque se busca o desenvolvimento da sociedade 

                                                 

46 Em qualquer das hipóteses, os Preâmbulos valem como orientação para a interpretação e aplicação das normas 

constitucionais. Têm, pois, eficácia interpretativa e integrativa; mas se contêm uma declaração de direitos 

políticos e sociais do homem, valem como regra de princípio se no texto articulado da Constituição não houver 

norma que os confirme eficazmente. SILVA, José Afonso da. Ob. cit., p. 24. 
47 Há correntes prós e contra esse entendimento (normatividade do preâmbulo x afirmação de princípios de 

cunho político e ideológico). Porém, no caso brasileiro, o Supremo Tribunal Federal ao tratar em tese sobre essa 

matéria não atribuiu força cogente ao “Preâmbulo”: “(...) DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com 

pedido de medida liminar, que, impetrado por quatro (4) Deputados Federais, tem por objetivo fazer cessar a 

tramitação, ‘na Câmara dos Deputados, da PEC nº 41/2003, que trata da Reforma Tributária’ (fls. 22). Sustenta-

se, na presente sede mandamental, que a PEC nº 41/2003, quer em sua versão original, quer naquela resultante da 

aprovação, em primeiro turno, pelo Plenário da Câmara dos Deputados, da Emenda Aglutinativa nº 27/2003 (fls. 

29/44), modificativa do Substitutivo adotado pela Comissão Especial (fls. 45/54), ofendeu, em vários de seus 

dispositivos, o princípio da Federação (CF, art. 60, §4º, I), transgrediu ‘as diretrizes interpretativas do preâmbulo 

da Constituição’ e desrespeitou os objetivos fundamentais da República, tais como enunciados no art. 3º da Carta 

Política. (...) Como precedentemente enfatizado, o processo parlamentar de reforma constitucional, embora 

passível de controle jurisdicional, há de considerar, unicamente, para efeito de aferição de sua compatibilidade 

com preceitos revestidos de maior grau de positividade jurídica, as normas de parâmetro que definem, em caráter 

subordinante, as limitações formais (CF, art. 60, caput e §2º), as limitações circunstanciais (CF, art. 60, §1º) e, 

em especial, as limitações materiais (CF, art. 60, §4º), cuja eficácia restritiva condiciona o exercício, pelo 

Congresso Nacional, de seu poder reformador. Os ora impetrantes sustentam que a PEC 41/2003 estaria em 

confronto com o preâmbulo da Constituição (fls. 21). Não se desconhece a discussão doutrinária instaurada em 

torno da natureza do preâmbulo constitucional, (...). Como se sabe, há aqueles que vislumbram, no preâmbulo 

das Constituições, valor normativo e força cogente, ao lado dos que apenas reconhecem, no texto preambular, o 

caráter de simples proclamação, que, embora revestida de significado doutrinário e impregnada de índole 

político-ideológica, apresenta-se, no entanto, destituída de normatividade e cogência, configurando, em função 

dos elementos que compõem o seu conteúdo, mero vetor interpretativo do que se acha inscrito no corpus da Lei 

Fundamental. Há que se ter presente, no entanto, considerada a controvérsia em referência, que o Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, em recente (e unânime) decisão (ADI 2.076/AC, Rel. Min. CARLOS VELLOSO), 

reconheceu que o preâmbulo da Constituição não tem valor normativo, apresentando-se desvestido de força 

cogente. (...) Sob tal aspecto, verifica-se que a alegada ofensa ao preâmbulo da Constituição não tem o condão de 

conferir substância à pretensão mandamental ora deduzida pelos impetrantes, eis que, como já assinalado, o 

conteúdo do preâmbulo não impõe qualquer limitação de ordem material ao poder reformador outorgado ao 

Congresso Nacional. (...)”. [STF – MS nº 24.465/DF – Rel. Min. Celso de Mello] 
48 “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade 

livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.” 
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para evitar desigualdades sociais, almejando a promoção do bem de todos, dentre outras 

circunstâncias. 

 Os direitos sociais a que alude a Constituição devem ser interpretados segundo a sua 

disposição sistêmica.49 Em alguns trechos, a Lei Maior os especifica, em outros, faz remissão 

a toda norma que possa ser compreendida dentro do alcance e objetivos constitucionais 

traçados (como exemplo o §2º do artigo 5º da CF/88 que inaugura o Capítulo dos Direitos e 

Garantias Fundamentais).50 

 Um aspecto de extrema relevância para a compreensão da importância dos direitos 

fundamentais sociais é sua condição de exigibilidade, em especial quando se trata de postá-los 

perante o Estado.51 Para Alexy possuem uma distinção própria, justamente quanto à 

necessidade do indivíduo em sua relação com o poder constituído: 

Direitos a prestação em sentido estrito são direitos do indivíduo, em face do 

Estado, a algo que o indivíduo, se dispusesse de meios financeiros 

suficientes e se houvesse uma oferta suficiente no mercado, poderia também 

obter de particulares. Quando se fala em direitos fundamentais sociais, 

como, por exemplo, direitos à assistência à saúde, ao trabalho, à moradia e à 

educação, quer-se primariamente fazer menção a direitos a prestação em 

sentido estrito.52 

 Alexy conclui esse raciocínio afirmando que: 

É necessário diferenciar entre direitos a prestações previstos de forma 

expressa, como aqueles encontrados em uma série de Constituições 

estaduais, e direitos a prestação atribuídos por meio de interpretação. (...) 

Isso justifica designar todos os direitos a prestações em sentido estrito como 

“direitos fundamentais sociais” e, no interior da classe dos direitos 

fundamentais sociais, (...).53 

                                                 

49 “(...) os direitos sociais representam as mais nobres e generosas conquistas da nossa civilização. É a vitória das 

aspirações de milhões de seres a quem a fortuna jamais sorriu e de todos os que, sob a égide protetora do Estado, 

mas na humanidade e na pobreza, nos campos, nas cidades, nas escolas, nos laboratórios, concorrem com o seu 

suor e a sua vida para o prodigioso progresso material do mundo contemporâneo. Os direitos sociais não são 

apenas, como muitos supõem, as reivindicações de classes, a vitória do trabalho na sua luta constante contra o 

capital. São igualmente conquistas de ordem moral e intelectual”. AZAMBUJA, Darcy. Introdução à Ciência 

Política. São Paulo: Globo, 2001, p.168. 
50 “§2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.” 
51 Não necessariamente contra o Estado mas um requerimento de provocação, de exigibilidade, em função da 

circunstância de ser um direito subjetivo público, cuja exigência pode ser por ato comissivo ou não, como se tem 

observado na maioria das circunstâncias. 
52 ALEXY, Robert. Ob, cit., p. 499. 
53 Idem, pp. 499-500. 
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 Internalizando os ensinamentos do jurista alemão para o contexto de nossa Lei Maior, 

os direitos fundamentais podem ser diagnosticados como igualmente sociais a partir de 

proposições objetivas do Estado, um meio de alcançar uma sociedade mais justa e solidária, 

com respeito à dignidade da pessoa humana e cidadania, resultantes do respeito aos princípios 

da igualdade e oportunidade. 

 Sob esse prisma a educação e o trabalho, entre outros direitos previstos ao longo de 

nosso Texto Político (conforme artigo 6º), podem ser anunciados como direitos fundamentais 

sociais, eis que, não se admitindo exigi-los necessariamente de particulares, por meio de 

condições econômicas próprias ou por conta da oferta escassa, ao Estado cabe suprir essa 

necessidade do cidadão. 

 Como enfatizamos em outra passagem, o processo de reconhecimento dos direitos 

fundamentais sociais – e sua posterior constitucionalização – possibilitou a construção do 

reconhecido Estado Constitucional Social.54 Em suma, o Poder Político deve se pautar de 

acordo com as premissas dispostas pela Constituição, mormente quando retrata a necessidade 

de se garantir, mediante proposições positivas55, a realização dos direitos fundamentais 

sociais. 

 No nosso caso em particular, os objetivos e fundamentos de uma sociedade mais justa 

e solidária retratados pela Constituição passariam, dentre outros, pela concretização e respeito 

aos princípios da dignidade da pessoa humana e da cidadania.56 Para alcançá-los, a efetiva 

implementação dos direitos sociais se mostra indissociável, com o reforço indispensável de 

políticas públicas nessa seara. 

                                                 

54 LOBATO, Marthius Sávio Cavalcante. Ob. cit., pp. 27-32. 
55 “Diferentemente da concepção liberal instaurada no final do século XVII, (...) na atualidade se reclama a 

interferência estatal especialmente em assuntos de ordem econômica e social. O espectro deve ser tanto 

visualizado pelo lado político, como também pelo social”. CUSTODIO, Márcio F. A Participação das 

Organizações Sindicais nos Colegiados de Órgãos Públicos. São Paulo: LTr, 2014, p. 26. 
56 Precisando sobre a identificação desses fundamentos constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a 

cidadania podem ser consideradas como: “(...) conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano 

que tem por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção contra o arbítrio do poder 

estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana pode ser 

definido como direitos humanos fundamentais”. MORAES, Alexandre de. Direitos Fundamentais: teoria 

geral, comentários aos arts. 1º a 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e 

jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2003, p. 39. 
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 Para a garantia da cidadania e dignidade da pessoa humana, nesse contexto Sarlet 

sustenta que: 

(...), o que se pretende sustentar de modo mais enfático é que a dignidade da 

pessoa humana, na condição de valor (e princípio normativo) fundamental, 

exige e pressupõe o reconhecimento e proteção dos direitos fundamentais de 

todas as dimensões (ou gerações, se assim preferirmos) (...). Assim, sem que 

se reconheçam à pessoa humana os direitos fundamentais que lhe são 

inerentes, em verdade estar-se-á negando-lhe a própria dignidade, o que nos 

remete à controvérsia em torno da afirmação de que ter dignidade equivale 

apenas a ter direitos (e/ou ser sujeito de direitos), pois mesmo em se 

admitindo que onde houver direitos fundamentais há dignidade, a relação 

primária entre dignidade e direitos, (...).57 

 É sob tais fundamentos que a relação direta da dignidade da pessoa humana com a 

efetiva implementação dos direitos fundamentais sociais nos parece, de certo modo, como 

indiscutível.  

 Devemos ter como norte que esta mesma condição de dignidade passa, inclusive, pela 

esfera de autonomia do indivíduo, na sua liberdade e oportunidade de se inserir em 

comunidade, revestindo-se, portanto, em sujeito de direitos.58 Contudo, essa individualidade 

pode não ser de todo suficiente quando as políticas públicas de formação do indivíduo não são 

satisfatórias. 

 De nossa parte, além da estrita vinculação da dignidade da pessoa humana aos direitos 

fundamentais sociais, a cidadania59 ganha a mesma dimensão e preponderância. 

                                                 

57 SARLET, Ingo W. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 

1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, pp. 101-102. 
58 DELPÉRÉE, Francis. “O Direito à Dignidade Humana”. In Direito Constitucional. Estudos em homenagem 

a Manoel Gonçalves Ferreira Filho (org. Sergio Resende de Barros; Fernando A. Zilveti). 1ª ed. São Paulo: 

Dialética, 1999, p. 160. 
59 Segundo a clássica distinção de Marshall, a cidadania é concebida através de três elementos: “(...) civil, 

política e social. O elemento civil é composto dos direitos necessários à liberdade individual – liberdade de ir e 

vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à propriedade de concluir contratos válidos e do direito à 

justiça. (...) Por elemento político se deve entender o direito de participar no exercício do poder político, como 

um membro de um organismo investido da autoridade política ou como um eleitor dos membros de tal 

organismo. (...) O elemento social se refere a tudo o que vai desde o direito a um mínimo de bem-estar 

econômico e segurança ao direito de participar, por completo, na herança social e levar a vida de um ser 

civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade. As instituições mais intimamente ligadas 

com ele são o sistema educacional e os serviços sociais”. MARSHALL, T. H. Cidadania, Classe Social e 

Status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967, pp. 63-64. 
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 A cidadania está expressamente destacada, não somente como fundamento do Estado 

(art. 3º da Constituição Federal), mas igualmente como pressuposto e resultado em outras 

partes do Texto Maior tendo, como exemplo, a sua vinculação direta com o direito à 

educação, responsável pela formação do indivíduo e, portanto, possibilitando sua integração 

mais eficaz no seio da sociedade60, o que encontra forte ligação com os direitos fundamentais 

sociais. 

 Acrescente-se a isso os princípios basilares da ordem econômica brasileira e 

normatizados no artigo 170 da Constituição, possuindo como um dos pilares a redução das 

desigualdades regionais e sociais.61 Até a ordem econômica revelada em nosso sistema 

constitucional deve ser desenvolvida com igual integração aos direitos fundamentais sociais, 

sem a qual corre-se o risco de se enfrentar uma possível exclusão social. 

 Podemos entender, portanto, que dignidade da pessoa humana e cidadania devem ser 

alcançadas através da realização dos direitos fundamentais sociais, mais ainda quando 

tutelados no próprio contexto da Constituição. 

 Para se alcançar esses objetivos, algumas garantias (previstas na própria Constituição) 

devem ser concebidas de forma plena junto ao patrimônio subjetivo dos indivíduos, o que se 

dará principalmente com prestações positivas do Estado, de forma autônoma ou mesmo em 

regime de colaboração com a iniciativa privada. Essa possibilidade de parceria, de qualquer 

forma, não afasta as responsabilidades do Poder Público diante das prescrições constitucionais 

a ele direcionadas. 

 

                                                 

60 “Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II - liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e 

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; IV - gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais; V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 

planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; VII - garantia de padrão de qualidade; VIII - piso 

salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.” 
61 A respeito da aplicação de normas principiológicas no cerne da Constituição Econômica, ver especialmente: 

GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica). São Paulo: 

Malheiros, 2001, pp. 78-122. 
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1.2. Interpretação constitucional e aplicabilidade dos direitos fundamentais sociais 

 

 Ainda que inseridos no seio da Constituição, devemos considerar as teorias que 

admitem plenamente e até relativizam a efetividade e aplicabilidade das normas de direitos 

fundamentais sociais no contexto da relação entre o Estado e a sociedade. 

 Muito se discute a respeito da aplicabilidade e eficácia62 dos direitos fundamentais 

sociais. No caso brasileiro, ainda que a situação pareça não guardar maiores dificuldades 

diante do que prevê especificamente a Constituição a esse respeito63, dando, por esse prisma, 

uma juridicidade singular e impositiva no que respeita ao sistema de direitos e garantias 

fundamentais, encontramos divergências nesse particular. 

 Não nos reportaremos às técnicas e teorias de interpretação de efetividade das normas 

constitucionais, eis que se traduzem em matéria à parte do aqui pretendido.64 Lançaremos 

mão, portanto, da interpretação imperativa que a doutrina atribui aos direitos fundamentais 

sociais insertos na Constituição e na condição de direito público subjetivo, cuja força 

normativa já prelecionava Konrad Hesse: 

(...) a força normativa da Constituição não reside, tão somente, na adaptação 

inteligente a uma dada realidade. A Constituição jurídica logra converter-se, 

ela mesma, em força ativa, que se assenta na natureza singular do presente 

(individuelle Beschaffenheit der Gegenwatt). Embora a Constituição não 

possa, por si só, realizar nada, ela pode impor tarefas. A Constituição 

transforma-se em força ativa se essas tarefas forem efetivamente realizadas, 

se existir a disposição de orientar a própria conduta segundo a ordem nela 

estabelecida, se, a despeito de todos os questionamentos e reservas 

provenientes dos juízos de conveniência, se puder identificar a vontade de 

concretizar essa ordem. Concluindo, pode-se afirmar que a Constituição 

converter-se-á em força ativa se fizerem-se presentes, na consciência geral 

―particularmente, na consciência dos principais responsáveis pela ordem 

constitucional―, não só a vontade de poder (Wille zur Macht), mas também 

a vontade de Constituição (Wille zur Verfasung).65 

                                                 

62 Em relação aos direitos fundamentais sociais como norma jurídica, admitimos que essa relação subsiste dentro 

dos planos de “existência”, “validade” e “eficácia” próprias das normas jurídicas como requisito para sua 

execução direta. Assim a eficácia resultaria na aptidão da norma envolvida para a produção de seus regulares 

efeitos. Para maiores fundamentos nesse campo: SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas 

Constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2008, pp. 44-86. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação 

do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2011, pp. 83-105. 
63 “Art. 5º (...) §1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.” 
64 Muito embora exista uma intrínseca relação entre “norma” => “Poder” => “Autoridade” como simples 

justificadora de sua efetividade, tal como demonstra MASCARO, Alysson Leandro. Introdução ao Estudo do 

Direito. São Paulo: Quartier Latin, 2007, pp. 73-88. 
65 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição [Die Normative Kraft Der Verfassung (trad. Gilmar 

Ferreira Mendes)]. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1991, p. 19. Segundo Canotilho: “Sendo uma 

“estrutura dinâmica” e, em alguns aspectos programática, a Constituição condensa um projecto ou define uma 

missão que deverá ser cumprida. Por isso, tanto se viola a Constituição quando as acções estaduais não estão em 

conformidade com as suas normas e princípios, como quando os preceitos constitucionais não são “actuados”, 

dinamizados ou concretizados pelos órgãos que constitucionalmente estão vinculados a fornecerem-lhe 
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 Por se tratar de direitos fundamentais sociais, a ideia do jurista alemão nos parece mais 

do que justificável diante das peculiaridades do ordenamento jurídico pátrio, inclusive como 

meio de efetividade para aplicação das normas sociais66, com o sustentáculo refletido de 

acordo com os anseios da própria sociedade e, ainda, pela necessária perenidade da premissa 

constitucional.67  

 É possível inferir do raciocínio desenvolvido até aqui considerarmos a Constituição 

como um sistema de normas jurídicas, as quais têm por objetivo organizar as funções estatais 

ou mesmo disciplinar a conduta dos indivíduos em sociedade. Essa conjunção possui uma 

característica indissociável: a necessária imperatividade da norma constitucional, como bem 

destaca Barroso: 

As normas constitucionais, como espécie do gênero normas jurídicas, 

conservam os atributos essenciais destas, dentre os quais a imperatividade. 

De regra, como qualquer outra norma, elas contêm um mandamento, uma 

prescrição, uma ordem, com força jurídica e não apenas moral. Logo, a sua 

inobservância há de deflagrar um mecanismo próprio de coação, de 

cumprimento forçado, apto a garantir-lhe a imperatividade, inclusive pelo 

estabelecimento das consequências da insubmissão ao seu comando. As 

disposições constitucionais são não apenas normas jurídicas, como têm um 

caráter hierarquicamente superior (...).68 

                                                                                                                                                         

operatividade prática. A Constituição impõe-se normativamente não só quando há uma acção inconstitucional 

mas também quando existe uma omissão inconstitucional. Neste sentido, se afirma que a força normativa da 

Constituição também se revela no tipo de sanções que estabelece no caso de violação das suas normas positivas, 

ou seja, as que impõem ao legislador ou a outros órgãos a adoção de medidas tendentes a assegurar a sua 

exequibilidade”. CANOTILHO, J.J. Gomes; MOREIRA, Vital. Ob. cit., p. 18 (grifos do autor). 
66 “A Constituição não é um simples ideário. Não é apenas uma expressão de anseios, de aspirações, de 

propósitos. É a transformação de um ideário, é a conversão de anseios e aspirações em regras impositivas. Em 

comandos. Em preceitos obrigatórios para todos: órgãos do Poder e Cidadãos”. MELLO, Celso Antonio 

Bandeira de. Eficácia das Normas Constitucionais e Direitos Sociais. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 11. 
67 SILVA, Virgílio Afonso da. “Interpretação Constitucional e Sincretismo Metodológico”. In Interpretação 

Constitucional (org. Virgílio Afonso da Silva). 1ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, pp. 162-164. 
68 BARROSO, Luis Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de Suas Normas. Limites e 

possibilidades da Constituição brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p. 76. 
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 Com essas premissas de imperatividade e sanção, defendemos a plena aplicabilidade 

das normas de direitos fundamentais sociais em nosso sistema jurídico69, inclusive por 

partícipes da ideologia de que vivemos, a partir de 1988, em um Estado Constitucional 

Social70, que depende da tutela e aplicabilidade dessa dimensão de direitos para atingir os 

objetivos a que se propõe em relação à sociedade. 

 Sob outra ótica ainda podemos justificar a convalidação da aplicabilidade das normas 

de direitos fundamentais sociais em nosso sistema jurídico, eis que possuem, pela sua 

autonomia dentro do corpo constitucional, um regime jurídico próprio, o qual encontra azo na 

realização do princípio do bem-estar do indivíduo, na vida digna, cujos fundamentos traçados 

a partir da cidadania e dignidade da pessoa humana se concretizam mediante a integração da 

efetivação dos respectivos direitos sociais.71 

 A insistente resistência teórica em relação à aplicação plena das normas 

constitucionais de direitos sociais reside, de modo particular, na interpretação dada a partir da 

divisão atribuída pelo próprio Texto constitucional que, em seu “Título II – Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais”, cindiu no “Capítulo I” os direitos individuais de coletivos (artigo 

5º) dos “Direitos Sociais” previstos no “Capítulo II” seguinte. 

                                                 

69 Em sentido de flexibilização da interpretação e aplicação das normas constitucionais, originado da teoria 

italiana, ver: SILVA, José Afonso da. Ob. cit., p. 80 e seguintes. CICCONETTI, Stefano Maria. “Os Direitos 

Sociais na Jurisprudência Constitucional Italiana” (trad. Anderson V. Teixeira). In Direitos Sociais. 

Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie (coords. Cláudio Pereira de Souza Neto; Daniel 

Sarmento). 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, pp. 755-770. 
70 “O Estado social (...) é fundamentado no intervencionismo estatal, destinado à proteção, preservação e 

promoção do mercado, como também à satisfação das reivindicações sociais, econômicas e culturais da 

sociedade de massa, e na organização da comunidade internacional e proteção universal dos direitos humanos, 

especialmente após o desaparecimento dos regimes nazifascistas e a emancipação política das colônias afro-

asiáticas, tendo sido fraturado em Estado de bem-estar social, Estado socialista e Estado totalitário”. MORAES, 

Guilherme Peña de. Direito Constitucional. Teoria do Estado. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 9. Sobre a 

relativização que a contrarrevolução neoliberal adotou em relação à ideologia das normas sociais do Estado 

(Constitucional) Social, ver: BERCOVICI, Gilberto. Soberania e Constituição: para uma crítica do 

constitucionalismo. São Paulo: Quartier Latin, 2008, pp. 319-326. 
71 GOTTI, Alessandra. Direitos Sociais. Fundamentos, regime jurídico, implementação e aferição de 

resultados. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 72-121. 
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 Sobredita divisão, segundo entendemos, não afeta a eficácia dos direitos fundamentais 

sociais, principalmente porque além da imperatividade que lhe é comum, não retira do Estado 

a necessidade de garanti-los e tutelá-los, principalmente como meio de promover, sob o 

fundamento da igualdade, maiores ou efetivas possibilidades aos indivíduos.72 Ademais disso, 

são tratados como verdadeiros direitos públicos subjetivos. 

 Diferentemente do modelo de Estado Liberal no qual o princípio da igualdade era 

pautado de acordo com o imperativo da lei, mostrando-se demasiadamente formal e limitado 

(igualdade formal), no Estado Constitucional Social, inversamente, os Textos constitucionais 

tratam com maior contundência da inclusão de normas de direitos sociais, como educação, 

saúde, trabalho, entre outros, propiciando desta maneira maior igualdade material entre os 

cidadãos.73 

 A ideia desse princípio segundo o que se extrai do Texto constitucional traz 

particularmente uma concepção da igualdade material74, em detrimento da meramente 

formal75, tendo aquela o objetivo de desenvolver medidas universais de modo a transformar 

essa materialidade fática em real, justamente para que sejam efetivamente alcançados os 

fundamentos consagrados no art. 3º da Constituição Federal. 

 Esta igualdade a que nos referimos (material) deve ser compreendida dentro da 

interpretação e aplicação diretas da norma constitucional ao caso concreto, principalmente 

quando reflete a necessidade de melhores condições de vida digna. 

                                                 

72 Com igual envergadura ao sistema jurídico brasileiro: “O princípio da igual dignidade social – que deve ser 

aproximado do conceito de dignidade humana (art. 1º) – parece querer afirmar a “validade em si” de qualquer 

cidadão, independentemente de sua inserção social, económica, política e cultural, proibindo designadamente 

formas de tratamento social discriminatórias. (...) A igualdade jurídica não significa igualdade de condições 

materiais para o exercício dos direitos fundamentais. As desigualdades sociais – e designadamente as que se 

traduzem ou resultam diretamente das desigualdades de riqueza e rendimento – implicam a desigualdade no 

exercício efectivo de muitos direitos fundamentais. Por isso, a Constituição considera tarefa prioritária do Estado 

promover a igualdade económica dos cidadãos (...)”. CANOTILHO, J.J. Gomes; MOREIRA, Vital. Ob. cit., pp. 

68-70. 
73 A propósito: BONAVIDES, Paulo. Ob. cit., pp. 165-204. 
74 “(...) os chamados direitos sociais são fruto da tentativa de traduzir em expectativas (individuais ou coletivas) 

respaldadas legalmente o acesso a certos bens configurados em consonância com a lógica deste modelo. 

Efetivamente, uma característica comum da regulação jurídica dos âmbitos configurados a partir do modelo de 

Direito social – como trabalho, seguridade social, saúde, educação, moradia ou meio ambiente – é a utilização do 

poder do Estado, com o propósito de equilibrar situações de desigualdade material – seja a partir do propósito de 

garantir padrões mínimos de vida, melhores condições a grupos sociais postergados, compensar diferenças de 

poder nas relações entre particulares ou excluir um bem do livre jogo do mercado. Daí que o valor que 

geralmente se ressalta quando se fala de direitos sociais é a igualdade material”. GOTTI, Alessandra. Apud 

ABRAMOVICH, Víctor; COURTIS, Christian. Ob. cit., p. 50. 
75 “A Constituição de 1988, que estabeleceu as diretrizes para as políticas públicas do Estado brasileiro, (...) 

significou a prevalência da igualdade material sobre a igualdade meramente formal consagrada em todos os 

outros textos constitucionais brasileiros da República”. BERTOLIN, Patrícia T. M.; BENEDITO, Alessandra. 

“Ações Afirmativas”. In O Direito e as Políticas Públicas no Brasil. (orgs. Gianpaolo Poggio Smanio; Patírica 

Tuma Martins Bertolin). São Paulo: Atlas, 2013, pp. 371-372.  
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 A importância de se dar materialidade à igualdade prevista no cerne da Lei Maior, 

dentro de uma sociedade que apresente níveis claros de desigualdade social, impõe o 

estabelecimento claro de políticas estatais de natureza social, cuja obrigatoriedade de 

implementação dar-se-á a partir da força normativa da Constituição. 

 Além do quanto traçado acerca da aplicabilidade dos direitos fundamentais sociais em 

nosso modelo jurídico interno, de outro modo pode ser justificada a efetividade e/ou 

aplicabilidade de sobreditos direitos em respeito aos documentos internacionais que integram 

todo o arcabouço jurídico brasileiro. 

 Dentro da seara dos direitos humanos, onde residem entre outros os direitos civis, 

políticos, sociais e culturais, a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, da 

Organização das Nações Unidas (ONU), revela-se como documento de singular importância a 

dar unidade a todo um sistema. Como ilustra Patrícia Bertolin: 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem tem sido, desde então, o 

mais importante documento internacional sobre direitos humanos. Não 

obstante tratar-se de uma declaração, tem inspirado os esforços nacionais e 

internacionais na promoção dos direitos humanos e das liberdades 

fundamentais, orientando a elaboração dos documentos internacionais 

vinculativos posteriores. A grande contribuição da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem foi ter tratado os direitos humanos como uma unidade 

indivisível, interdependente, em que os direitos civis e políticos estão 

necessariamente vinculados aos direitos econômicos, sociais e culturais.76 

  Destacamos nesse contexto, entre outros, o Pacto Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, e que fora ratificado pelo Estado brasileiro após a 

vigência da atual Constituição (em 1992).77 Em sua íntegra, referido documento internacional 

estipula em seu artigo 3º que: Os Estados-partes no presente Pacto comprometem-se a 

assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo dos direitos econômicos, sociais e 

culturais enumerados no presente Pacto. 

                                                 

76 BERTOLIN, Patrícia T. M. Os Direitos Sociais nos Principais Documentos Internacionais de Proteção aos 

Direitos Humanos e Sua Eficácia no Brasil. Disponível em: 

<http://www.mackenzie.br/fileadmin/Graduacao/FDir/Artigos/patricia_tuma.pdf>. Acesso em 13/07/2015. 
77 Não desprezamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e muito menos o Pacto de San Jose 

de Costa Rica (1969), porém em função da especificidade do Pacto Internacional em relação aos direitos sociais 

é que o apontamos como paradigma direto aos fins aqui propostos. 

http://www.mackenzie.br/fileadmin/Graduacao/FDir/Artigos/patricia_tuma.pdf
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 Não precisamos tecer maiores considerações em relação à efetividade e aplicabilidade 

do enunciado acima reproduzido e no que diz respeito aos direitos fundamentais sociais, 

especialmente em função do que igualmente preveem os parágrafos 2º e 3º da Constituição78, 

plenamente atendidos para essa hipótese.  

 Revela-se que em um único movimento o referido Pacto Internacional trata da 

necessidade de (i) ação estatal de forma a garantir e tutelar os direitos sociais; e (ii) a 

observância ao princípio da igualdade como garantidor dos direitos sociais. 

 Sem qualquer pretensão de esgotar o tema voltado ao princípio da igualdade, o que se 

confirma é que a condição de sua aplicabilidade, a partir de um sistema jurídico de direitos 

fundamentais sociais, também se justifica em função do atendimento àqueles norteadores 

constitucionais. 

 Mas não é somente em relação àquele princípio que podemos sustentar a 

aplicabilidade daqueles direitos. Sob outro viés principiológico, a “solidariedade”, envolvida 

no Texto da Constituição Federal, também não perde seu sentido jurídico em relação às 

normas de direitos sociais, ao passo que se mostra como resultado dos objetivos republicanos 

nela inseridos. Em sua dimensão, a própria cidadania como parte dos anseios constitucionais 

pátrios não deve se desvencilhar daquele princípio, seja como resguardo de direitos de 

democracia, ou mesmo como meio garantidor dos direitos fundamentais.79 

 A estreita ligação entre a inserção do indivíduo no corpo social por meio da aplicação 

do princípio da solidariedade, especialmente em função de sua formação no corpo social 

depende, em grande parte, de ações estatais viabilizantes nesse caminho. 

 Referido princípio acaba por envolver não somente os direitos sociais, mas outros de 

cunho fundamental como os civis e políticos, todos em regime de direcionamento com as 

proposições do Estado, promovendo em síntese a inserção das pessoas à institucionalidade 

formal, circunstância essa que, pela sua universalidade, é tratada pelo viés da “solidariedade 

complexa”.80 Sob tais aspectos de universalização de direitos pela “solidariedade”, Duguit 

explica que:  

                                                 

78 “§2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

§3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do 

Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 

emendas constitucionais”. 
79 SMANIO, Gianpaolo P. “As Dimensões da Cidadania”. In Revista da ESMP, Ano 2, jan-jun 2009, p. 18. 
80 Idem, p. 19. 
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(...) O “direito objetivo” ou a “regra de direito” designa valores éticos que se 

exigem dos indivíduos que vivem em sociedade. O respeito a essa ética, em 

determinado momento, implica, no âmbito social, a garantia de preservação 

do interesse comum, e, em contrapartida, sua violação acaba desencadeando 

uma respectiva reação da coletividade, visando, de alguma forma, o 

responsável por tal violação. O “direito subjetivo”, por sua vez, constitui um 

poder do indivíduo que integra uma sociedade. Esse poder capacita o 

indivíduo a obter o reconhecimento social na esfera do objeto pretendido, 

desde que o seu ato de vontade possa ser considerado deliberadamente 

legítimo pelo direito objetivo.81 

 Pelo que aqui discorremos é que entendemos pela plena aplicabilidade dos direitos 

fundamentais sociais previstos nos artigos 5º, 6º e demais normas da Constituição de mesma 

natureza, seja pela interpretação sistêmica dos princípios e regras que ela incorpora, ou 

mesmo de acordo com as proposições internacionais no mesmo plano. 

 O entendimento contrário ao até aqui exposto representa muito mais um debate 

ideológico do que jurídico ou político propriamente dito, principalmente tomando-se por 

justificativa as disposições da Constituição Federal e Tratados Internacionais aplicados ao 

contexto do país. 

 Essa efetividade e aplicabilidade plena que aqui retratamos passa, sem qualquer 

sombra de dúvida, pela imprescindível proposição do Poder Público para que esses direitos 

mínimos do cidadão possam ser realizados, justamente para que se possa alcançar, na medida 

do possível, não somente uma condição de vida digna mas igualmente a cidadania. 

 

1.3. A educação na esfera dos direitos mínimos do indivíduo 

 

 O que analisamos nas últimas linhas, objetivamente, foram os contornos de 

prevalência dos direitos fundamentais sociais, sua eficácia e aplicabilidade no contexto do 

ordenamento jurídico brasileiro, notadamente pela interpretação dos princípios da igualdade e 

solidariedade, sendo aqueles diagnosticados como um dos pressupostos da dignidade da 

pessoa e cidadania, dando especial destaque ao direito à educação. 

 O que nos cabe agora é contemplar a educação como um sistema uno a partir de seus 

níveis e sua indiscutível condição de direito do indivíduo, o que se fará levando em conta 

principalmente os fundamentos do mínimo existencial e não retrocesso social, cujos 

                                                 

81 DUGUIT, Leon. Fundamentos do Direito (trad. Márcio Pugliesi). São Paulo: Ícone, 1996, p. 7. 



 

43 

princípios podem ser concebidos em um mesmo contexto, mostrando-se como sustentáculos 

de efetividade dos direitos fundamentais sociais.82 

 Referida análise ficará circunscrita, por óbvio, aos limites propostos para este estudo. 

 Como tivemos oportunidade de nos referir em outra oportunidade, os direitos e 

garantias fundamentais previstos inicialmente no artigo 5º da Constituição não podem ser 

abolidos por conta de sua condição de cláusulas pétreas atribuídas pela própria Lei Maior.  

 A força atribuída a essa concepção de direitos perpassa, por óbvio, principalmente do 

que se observa dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro (artigo 3º da Constituição), 

pela realização de uma deliberada justiça social cuja ênfase se dá justamente pela locução do 

respectivo artigo 170, entre outros direitos. 

 A justiça social preconizada no artigo 170 e seguintes do Texto constitucional, 

absorvendo ainda os demais direitos previstos no artigo 6º da Constituição brasileira, revela 

que a ordem econômica do país tem por escopo assegurar a existência digna de acordo com os 

ditames de justiça social. Essa condição deve ser alcançada, entre outros fundamentos, pela 

realização de princípios tais como aquele relativo à redução de desigualdades sociais. 

 A clareza da norma constitucional vincula o desenvolvimento nacional à igualdade e 

efetivação de direitos fundamentais sociais, entre os quais a educação, que propicia melhores 

condições de vida digna, bem-estar do indivíduo e sua qualitativa inserção no meio em que 

vive, indo ainda ao encontro da cidadania, objetivos fundamentais do Estado brasileiro.83 

                                                 

82 Não podemos deixar de dar relevância ao fato de que a Organização das Nações Unidas (ONU), desde 1998, 

atribuiu destaque ímpar à educação, tendo nomeado um Relator Especial para o Direito Humano à Educação 

com atribuição especial de difundir e receber moções das mais variadas a respeito da observância desse direito 

fundamental social como desenvolvimento do ser humano e da própria sociedade. 
83 A justiça social foi peculiarmente tratada por Celso A. Bandeira de Mello no modelo constitucional anterior, 

acrescido com a Emenda nº 1/1969 [originalmente em artigo da Revista de Direito Social nº 07 (p. 137)], mas 

que ganha maior fundamento com as atuais normas da Constituição de 1988, quando então concluiu também 

que: “(...) 7. Todas as normas constitucionais atinentes à Justiça Social - tenham a estrutura tipológica que 

tiverem - surtem, de imediato, o efeito de compelir os órgãos estatais, quando da análise de atos ou relações 

jurídicas, a interpretá-los na mesma linha e direção estimativa adotada pelos preceitos relativos à Justiça Social. 

Assim, tanto o Executivo, ao aplicar a lei, quanto o Judiciário, ao decidir situações contenciosas, estão cingidos a 

proceder em sintonia com os princípios e normas concernentes à Justiça Social”. MELLO, Celso Antonio 

Bandeira de. A eficácia das normas constitucionais sobre justiça social. Disponível em: 

<http://www.amdjus.com.br/doutrina/constitucional/21.htm>. Acesso em 09/07/2015. 

http://www.amdjus.com.br/doutrina/constitucional/21.htm%3e.%20Acesso%20em%2009/07/2015
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 Como uma das prerrogativas lançadas no corpo da Constituição brasileira de 1988, a 

educação considerada em todos os seus níveis se mostra relacionada em certa medida com a 

formação do indivíduo e sua inserção na sociedade, inclusive pela via da qualificação 

profissional. O legislador buscou, portanto, fazer da educação um instrumento de inclusão no 

mercado de trabalho, para a subsistência.84 

 Essas normatizações, portanto, revelam-se como inseparáveis da dignidade da pessoa 

(e claro a cidadania), contribuindo também como fator de integração do indivíduo à 

sociedade. Mas para isso determinadas condições mínimas devem ser atendidas para a 

garantia desses fundamentos republicanos, as quais não admitem uma posição negativa do 

Estado, ao invés disso, como referido anteriormente, lhe exigem prestações positivas. 

 A relação entre os direitos fundamentais sociais e a ideia de mínimo existencial é 

bastante próxima. Juridicamente considerado, esse reduzido patamar de vivência diz respeito 

às condições mínimas de existência e de dignidade humana. Como retratado alhures na 

concepção acerca dos direitos humanos, especialmente por estarem estreitamente ligados à 

condição de vida digna, os direitos fundamentais sociais abrigariam esse patamar mínimo 

civilizatório85, que resulta em um bem-estar mínimo ao seu destinatário. 

 De acordo com Ana Paula de Barcellos a identidade e associação entre o mínimo 

existencial voltado para a dignidade humana é clara: (...) o chamado mínimo existencial, 

formado pelas condições materiais básicas para a existência, corresponde a uma fração 

nuclear da dignidade da pessoa humana à qual se deve reconhecer a eficácia jurídica 

positiva ou simétrica.86 

 Oportuno inferir que o mínimo existencial não detém uma específica definição 

constitucional, todavia, revela em seu conteúdo a ideia da soma de direitos que conduzem à 

satisfação das necessidades básicas do indivíduo voltadas a uma vida digna, o que inclui de 

forma determinante educação, saúde, trabalho, entre outros direitos. 

                                                 

84 FREITAS, Aline da Silva. O Direito à Educação Básica no Brasil e o Problema do seu Financiamento. 

Dissertação de mestrado apresentada à Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2009, p. 61. 
85 WEIS, Carlos. Ob. cit., pp. 47-77. Em sentido contrário, entre outros, por entender que os direitos sociais não 

se caracterizam como fundamentais: TORRES, Ricardo Lobo. “O Mínimo Existencial e os Direitos 

Fundamentais”. In Revista de Direito Procuradoria Geral, nº 42, Rio de Janeiro, 1990, pp. 74-75. Ou mesmo 

porque inexigíveis pelo fato de que (i) dependem de modelos que o julgador não pode criar; (ii) deixam de 

especificar quem é o obrigado a prestar tal obrigação diante da norma; (iii) porque se caracterizam como 

formulações dirigidas contra a coletividade, e que somente poderiam ser atendidas às custas dos demais 

integrantes desta comunidade. ATRIA, Fernando. Ob. cit., pp. 9-46. 
86 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais. O princípio da 

dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 248. 
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 Assim, sua dicção (mínimo existencial) pode ser explicada de forma conjunta com os 

enunciados do princípio da igualdade, da dignidade e cidadania, entre outros, devendo ser 

dimensionada dentro da esfera interpretativa da inalienabilidade e irrenunciabilidade em 

relação ao indivíduo. 

 Admitimos, portanto, que o direito fundamental social à educação, como um dos 

componentes para se alcançar uma vida digna e cidadania plenas, encontra-se perfilado com a 

ideia de mínimo existencial aqui apresentada. 

 De fato não se pode negar que a qualidade de cidadão envolve eticidade, a vivência 

com um espírito de solidariedade numa sociedade democrática, cujos conceitos e princípios 

para aplicarmos em nosso cotidiano adquirimos na escola, dentro do espaço de convívio que 

somente ela possibilita de forma singular, a qual, obviamente, depende de um sistema de 

educação eficiente e regular. 

 A Constituição Federal ao elevar o direito à educação como integrante da esfera de 

direito subjetivo do cidadão, além de conferir aplicação imediata aos direitos fundamentais 

(conforme seu art. 5º, §1º) e, ainda, não atribuir à legislação infraconstitucional o modo de 

como dispor desses direitos, deu-lhes um particular efeito de aplicabilidade e efetividade, 

como destacamos anteriormente ao nos referirmos ao nosso modelo de Estado Constitucional 

Social. 

 Não é outra a conclusão que se extrai do quanto fundamenta Emerson Garcia: 

(...) o constituinte dispensou um tratamento nitidamente diferenciado ao 

ensino (...), além de dever do Estado, o que poderia soar como mera 

enunciação de uma norma programática, configura, independentemente de 

qualquer requisito etário, direito subjetivo da pessoa humana. Com isto, 

torna-se exigível a sua ampla e irrestrita efetividade.87 

 De outro lado, como os direitos relativos à ordem social (artigo 6º) não escapam dessa 

regra, constituindo uma diretriz ao Estado para impor a máxima efetividade possível aos 

mesmos, o princípio da vedação do retrocesso social também surge como mola propulsora da 

garantia do direito à educação. 

 O princípio do não retrocesso social, nas palavras de Canotilho, pode ser assim 

entendido dentro de um sistema jurídico: 

O princípio da democracia económica e social aponta para a proibição de 

retrocesso social. A ideia aqui expressa também tem sido designada como 

proibição de “contrarrevolução social”> ou da “evolução raccionária”. Com 

isto quer dizer-se que os direitos sociais e económicos (ex: direitos dos 

trabalhadores, direito à assistência, direito à educação), uma vez obtido um 

                                                 

87 GARCIA, Emerson. “O Direito à Educação e suas Perspectivas de Efetividade”. In A Efetividade dos 

Direitos Sociais (coord. Emerson Garcia). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, pp. 168-169. 
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determinado grau de realização, passam a constituir, simultaneamente, uma 

garantia institucional e um direito subjectivo. 88 (grifo nosso) 

 Complementa ainda o constitucionalista que o princípio da vedação do retrocesso 

social, caso infringido, irá afetar de morte a justiça social consagrada no Texto constitucional: 

(...) A violação do núcleo essencial efectivado, justificará a sanção de inconstitucionalidade 

relativamente a normas manifestamente aniquiladoras da chamada “justiça social.89 

 Evidente que referido princípio visa a resguardar qualquer limite ou mesmo 

diminuição da interpretação e aplicação de direitos fundamentais sociais, cuja 

responsabilidade direta é do próprio Estado, seja positiva ou negativamente em suas 

proposições.90 

 Como a ordem social encontra-se inserida no corpo da Constituição a partir de um 

sistema de tutela e garantia, principalmente de responsabilidade do Poder Público, evidente 

que o direito à educação se insere na malha protetora desse princípio, bem como aqueles 

outros direitos elencados no artigo 6º do Texto constitucional.91 

                                                 

88 CANOTILHO, J.J. Gomes. Ob. cit., pp. 338-339. Entre nós destacamos: BARROSO, Luís Roberto. 

Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 380-384; DERBLI, Felipe. Ob. cit., 

pp. 343-382; SARLET, Ingo Wolfgang. “Notas sobre a assim designada proibição de retrocesso social no 

constitucionalismo latino-americano”. In Revista do TST, Brasília, volume 75, nº 3, jul-set 2009, pp. 116-149. 
89 CANOTILHO, J.J. Gomes. Idem, p. 339. 
90 Quanto às obrigações do Estado e sua função em dar cumprimento aos direitos sociais como decorrência do 

não retrocesso, ver no plano internacional ABRAMOVICH, Victor; COURTIS, Christian. Los derechos 

sociales como derechos exigibles. Madrid: Editorial Trotta, 2002, pp. 19-116. De todo modo, como relativizado 

por Sacheri: “It´s also true that the state cannot force the citzens to be virtuous in themselves, since this could 

imply a substituition for personal action, and moral virtue emerges only from the virtuous interior disposition of 

each man. We may deduce from this that specific mission of the state does not consist in causing knowledge or 

virtue but in creating the external conditions which make possible the practice of virtue, the progress of 

knowledge, etc., for each citizen”. SACHERI, Carlos Alberto. “Governments and the right to be educated”. In 

The Right to be Educated: studies to commemorate the twentieth anniversary of the adoption by the 

united nations of the universal declaration of human rights, December 10, 1948. Washington, Cleveland, 

Corpus Book, 1968, p. 32. 
91 O princípio da vedação do retrocesso no contexto do direito ao trabalho, ver: AFONSO, Túlio A. T. “Direitos 

sociais e o princípio do não retrocesso social”. In Revista de Direito do Trabalho (coord. Nelson Mannrich). 

São Paulo, Revista dos Tribunais, Ano 32, nº 124, out-dez 2006, pp. 237-252. 
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 Na qualidade de direito público subjetivo, o direito fundamental social à educação, 

dentro da órbita constitucional, integra-se aos princípios do mínimo existencial e vedação de 

retrocesso social, os quais autorizam e vinculam suas efetividades, justificando desta feita o 

ideário de cidadania e dignidade da pessoa, revelados como desideratos primordiais do Estado 

brasileiro. 

 Como reforça Ana Paula de Barcellos: O direito subjetivo – e sindicável – à educação 

(...) um primeiro elemento concreto do mínimo existencial no contexto da Constituição de 

1988.92 E conclui: 

Não é preciso repisar que a educação constitui, modernamente, pressuposto 

básico para a participação no âmbito do Estado, para o exercício da 

cidadania e para o ingresso no mercado produtivo. A decisão consciente a 

respeito do voto em cada eleição, a informação acerca dos direitos mais 

elementares – e.g., direito do consumidor, e até mesmo o direito de ação –, o 

acesso ao mercado de trabalho, tudo isso depende hoje, em boa parte, da 

educação formal.93 

 De um lado a educação e em todos os seus níveis, como direito, deve ser encarada 

como componente do mínimo existencial, estando diretamente ligada ao núcleo da cidadania e 

dignidade da pessoa e verdadeiramente oponível ao Poder Público. De outro, e tão importante 

quanto, o princípio de vedação do retrocesso social é próprio do sistema constitucional 

brasileiro, o qual assegura os direitos sociais como patrimônio subjetivo dos indivíduos, não 

admitindo sob tal fundamento a inibição, ainda que parcial, do serviço público destinado à 

educação. 

  

                                                 

92 BARCELLOS, Ana Paula de. Ob. cit., p. 260. 
93 Idem, pp. 260-261. 
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2. A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COMO 

DETERMINANTE DAS PRESTAÇÕES POSITIVAS DO ESTADO (A 

EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS) 

 

 Tratar do tema exposto neste capítulo e suas nuances apresenta dificuldades ímpares, 

principalmente porque não temos até os dias atuais um conceito que possa ser considerado 

universal a respeito dos serviços públicos. Essa complexidade ocorre principalmente dentro 

das mais diversas doutrinas que se filiam ao modelo de Estado Liberal ou Social (o que por si 

só já traria distinções consideráveis). Portanto, quando tratamos de atribuições do Poder 

Político enfrentamos obrigatoriamente as terminologias acerca da função pública, de políticas 

e/ou serviços públicos, termos estes que muitas vezes são tratados com o mesmo sentido. 

 Outro ponto que se apresenta como um complicador na análise do tema é a 

interpretação da relação estabelecida entre Estado <=> servidor público e as funções e 

serviços atribuídos a estes. 

 É fato que não somente no caso brasileiro, mas em outros sistemas estrangeiros, as 

atribuições que são comuns nas relações de trabalho da inciativa privada não possuem o 

mesmo condão daquelas absorvidas no sistema público, principalmente quando as 

responsabilidades deste detém algumas particularidades, tais como os interesses da 

coletividade em jogo, a característica de essencialidade do seu atributo e ainda a necessidade 

da continuidade inerente ao que se entende por serviço adequado e próprio dessas relações. 

 Todavia, tais situações serão abordadas em momento oportuno neste trabalho. 

 Voltando ao tema central a respeito dos “serviços públicos”, além das acepções em si, 

há uma universalidade de princípios que obrigatoriamente norteiam esse mister estatal, os 

quais, diga-se de passagem, muito embora se comuniquem, não se mostram uníssonos, e a 

análise de todos depende objetivamente da tipologia jurídico-política incorporada por 

determinado país. 

 Queremos dizer com isso que se se trata de um modelo de Estado com roupagem 

estritamente liberal, em que o Estado é mínimo, a acepção do que se entende por serviço 

público tenderá a ser o oposto daquilo que é definido em sistemas políticos distintos (como é 

o caso do Estado Constitucional Social brasileiro). 

 Perpassa ainda por tais considerações a problemática da eficácia dos direitos 

fundamentais sociais de responsabilidade do Poder Político, principalmente do que emana do 
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ordenamento jurídico-social, para o qual a interpretação decorre da incorporação do interesse 

público como identificador do conceito que se busca para aqueles institutos. 

 O ordenamento jurídico brasileiro, inclusive o constitucional, não dispõe de uma 

definição clara de serviços públicos, mas nos dá alguns elementos ou então indica de que 

forma interpretar tal terminologia. Por tais motivos e como se verá mais à frente, essa 

particularidade nos leva de pronto a tratar neste trabalho dos serviços públicos em sua 

acepção ampla, genérica, muito embora devamos ponderar algumas distinções a respeito. 

 Diante desse quadro passaremos a considerar essas questões de identificação 

exclusivamente dentro do espaço vital do Estado Constitucional Social vinculado a este 

trabalho, e sob a ótica adotada acerca da efetivação e necessidade da garantia e proteção dos 

direitos fundamentais sociais, decorrentes de proposições inerentes ao Poder Político. 

 Como foi possível observar no capítulo anterior, a doutrina do Estado Constitucional 

Social94 em que se encontra o país – ideário do constitucionalismo contemporâneo –, envolve 

a promoção da vida digna, incluindo a formação do cidadão em todos os níveis, com o 

oferecimento de bens e comodidades aos indivíduos, ganhando especial relevo como objetivo 

fundamental republicano. 

 O ponto sobre a concreta efetivação dos direitos fundamentais sociais no sistema 

jurídico brasileiro foi devidamente superado linhas atrás. Segundo nosso enfoque, dentro do 

sistema de hermenêutica da Lei Maior, negar tal condição seria o mesmo que ignorar as 

expressas disposições constitucionais a esse respeito, contrariando, a nosso ver, o desejo da 

sociedade que a institui definitivamente em outubro de 1988.  

 Não se admite, destarte, a lógica da insinceridade normativa da Lei Maior95, cuja linha 

interpretativa relativiza ou mesmo reduz consideravelmente o alcance de uma linha de 

princípios e valores expressamente consignados como fundamentos e objetivos estatais. 

                                                 

94 Entre nós e como explica Sundfeld sob esse cenário: “O Estado torna-se um Estado Social, positivamente 

atuante para ensejar o desenvolvimento (não mero crescimento, mas a elevação do nível cultural e a mudança 

social) e a realização de justiça social (é dizer, a extinção das injustiças na divisão do produto econômico). Em 

um primeiro plano, aparecem os chamados direitos sociais, ligados sobretudo à condição dos trabalhadores: 

garante-se o direito ao salário mínimo, restringe-se – em nome da proteção do economicamente fraco – a 

liberdade contratual de empregadores e empregados. De outro lado, o indivíduo adquire o direito de exigir certas 

prestações positivas do Estado: o direito à educação, à previdência social, à saúde, ao seguro-desemprego e 

outros mais. Para incrementar o desenvolvimento econômico, sobretudo nos países subdesenvolvidos, o Estado 

passa a atuar como agente econômico, substituindo os particulares e tomando a si a tarefa de desenvolver 

atividades reputadas importantes ao crescimento: surgem as empresas estatais”. SUNDFELD, Carlos A. 

Fundamentos de Direito Público. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 55 (grifos do autor). 
95 Como assevera Barroso, o posicionamento em contrário a respeito da efetividade e eficácia dos direitos 

fundamentais sociais se resumiria apenas a uma questão que foge totalmente da área jurídica, voltando-se à 

esfera da ideologia, a qual, em seu raciocínio, diz respeito à verdadeira insinceridade normativa da Constituição. 

BARROSO, Luis Roberto. Ob. cit., pp. 57-63. 
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 Sob tais aspectos é que em outro momento asseveramos que a Constituição Federal 

garante (e protege) dentro de seu espaço os direitos fundamentais sociais (entre eles e para o 

que interessa a este estudo o direito à educação), como concepção do objetivo material e 

finalidade do Poder Político. Em resumo: uma função pública.  

 Não é outro o sentido atribuído a essa proteção pelo ordenamento jurídico e 

constitucional96, sendo a Lei Maior encarada na sua essência como verdadeiramente 

dirigente.97  

 Historicamente no cenário constitucional observou-se a readequação do modus 

operandi do Estado e seus agentes98 em relação às atribuições e políticas voltadas ao interesse 

público. Como bem mostra Comparato a respeito dessa atual roupagem dentro do Estado 

Social: 

(...) A atribuição prioritária dos Poderes Públicos torna-se, nesse Estado, a 

progressiva constituição de condições básicas para o alcance da igualdade 

social entre todos os grupos, classes e regiões do país. O Estado Social é, 

pois, aquela espécie de Estado Dirigente em que os Poderes Públicos não se 

contentam em produzir leis ou normas gerais, mas guiam efetivamente a 

coletividade para o alcance de metas predeterminadas.99 

 Essa afirmação ocasiona inevitavelmente considerar um modelo que necessariamente, 

ou na sua substância, valer-se-á de proposições positivas do Estado, seja de forma direta 

(ação) ou quando exigido (na omissão) pela coletividade para a consagração daqueles 

direitos100, os quais possuem lastro com os objetivos constitucionais de vida digna e 

cidadania. 

                                                 

96 Apensar da divisão mencionada, somos partidários de que o conceito de ordenamento jurídico deve ser 

considerado de forma unitária, e não com distinções. A esse respeito, mormente quanto à ideia de ordenamento 

unitário e somente escalonado por várias espécies de normas (princípios e regras) que atuam em conexão, ver: 

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito (trad. J. Cretella Jr. e Agnes Cretella). São Paulo: RT, 2006, pp. 94-

112; BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico (trad. Maria Celeste C. J. Santos). Brasília, UnB, 

1999, p. 71-81. A crítica a esse unitarismo é feita anteriormente por ROMANO, Santi. O Ordenamento 

Jurídico (trad. Arno Dal Ri Júnior). Florianópolis, Boiteaux, 2008, p. 61-70. 
97 Entre nós, Finger esclarece que se trata de Constituição dirigente em função de que ela mesma delimita os 

objetivos públicos do Estado, prescreve a atuação dos Poderes constituídos a proceder de acordo com o norte 

estabelecido pelo constituinte, com especial destaque para as políticas da educação, saúde, cultura, impondo uma 

realização de valores como os de justiça material e os direitos que lhes são correspondentes. FINGER, Ana 

Cláudia. “Serviço público: um instrumento de concretização de direitos fundamentais”. In Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, nº 232, abr/jun 2003, p. 68. 
98 Entendendo dentro de tal universo de acordo com as disposições da Constituição Federal os (i) servidores 

públicos; (ii) militares; (iii) agentes políticos; e (iv) os particulares em regime de colaboração com o Poder 

Público. 
99 COMPARATO, Fábio Konder. “Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas”. In Revista 

de Informação Legislativa. Brasília, ano 35, nº 138, abr/jun 1998, p. 43. 
100 Ratificando esse entendimento ALEXY, Robert. Ob. cit., p. 481 e seguintes. 
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 Essas novas práticas desenvolvidas pelo Estado Social Constitucional têm como 

pressuposto a realização da justiça social proclamada inicialmente no artigo 6º da 

Constituição, entre eles o direito à educação.  

 Essa reorganização das atribuições do Poder Político no que toca à garantia de 

efetivação dos direitos fundamentais sociais, portanto, vai passar obrigatoriamente pelo 

desenvolvimento de políticas públicas101 específicas (para educação, saúde, trabalho, 

assistência social, entre outras). 

 Em nosso Estado Democrático e de Direito102 essas práticas se tornam efetivas quando 

implementadas por ações e/ou políticas de ordem pública à disposição da coletividade, com 

destaque para a diretriz principiológica da eficiência e continuidade, que se mostram 

indissociáveis a tais misteres. 

 Como deixamos registrado alhures, a ideia e o foco que se deve ter sobre as políticas 

públicas vão depender inegavelmente do modelo constitucional que um país incorpora, e do 

sentimento da sociedade que o construiu. No Estado Social Constitucional e em se tratando de 

uma Constituição dirigente, esses fundamentos são mais específicos. 

 Mas é preciso identificar em que medida esses institutos se conciliam e se 

complementam. Em um contexto mais amplo, Dworkin traçou um elo praticamente 

indissociável entre o conceito de política e os princípios que lhes são correspondentes (como 

parte do todo do ordenamento jurídico), alinhados a partir de um Estado minimamente 

organizado: 

Denomino “política” aquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser 

alcançado, em geral uma melhoria em algum aspecto econômico, político ou 

social da comunidade (ainda que certos objetivos sejam negativos pelo fato 

de estipularem que algum estado atual deve ser protegido contra mudanças 

adversas). Denomino “princípio” um padrão que deve ser observado, não 

porque vá promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social 

considerada desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou equidade 

ou alguma outra dimensão da moralidade.103 

 

                                                 

101 Diante de várias acepções a respeito, a noção de política pública em função dos direitos sociais como parte 

substancial da dignidade humana e cidadania, ver: BUCCI, Maria Paula Dallari. “O conceito de política pública 

em direito”. In Políticas Públicas. Reflexões sobre o conceito jurídico (org. Maria Paula Dallari Bucci). São 

Paulo: Saraiva, 2006, pp. 2-50. 
102 “No âmbito do Estado Social de Direito os direitos fundamentais sociais constituem exigência inarredável do 

exercício efetivo das liberdades e garantia da igualdade de chances (oportunidades), inerentes à noção de uma 

democracia e um Estado de Direito de conteúdo não meramente formal, mas sim guiado pelo valor da justiça 

material”. FINGER, Ana Cláudia. Ob. cit., p. 69. 
103 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério (trad. Nelson Boeira). São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 

36. 
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 Segundo o autor, a política deve ter sempre como meta uma melhoria (social, cultural, 

etc.), cujo fundamento reside nos princípios que o sistema jurídico lhe atribui com o mesmo 

fim. O Estado brasileiro, a esse respeito, deve se valer da implantação de políticas públicas (e 

eficientes) com a finalidade de garantir a concretização dos direitos sociais previstos no artigo 

6º da Constituição Federal. 

 Sendo nosso sistema jurídico constituído por regras e princípios jurídicos104, tanto no 

plano original interno como no plano refletido por diplomas internacionais incorporados, a 

identificação do conceito de política pública deve levar em conta essa premissa sistêmica, 

principalmente no que diz respeito à demanda social-pública no que toca à realização dos 

direitos fundamentais sociais (inclusive porque exigíveis por intermédio do Poder Político).  

 Sob tais circunstâncias é mais do que oportuna a construção de Maria Paula Dallari 

Bucci sobre o assunto, ao esclarecer que as: políticas públicas são os programas de ação 

governamental visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, 

para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados.105 

 É preciso deixar registrado que a utilização do termo “programas” pela autora ocorreu 

de modo a estabelecer o alcance multidisciplinar das políticas públicas, o que não retira, a 

depender da área aplicada, a necessidade da sua continuidade. As políticas públicas 

juridicamente consideradas têm por objetivo a imperatividade da efetivação de direitos 

(fundamentais sociais) por meio de prestações positivas do Estado.  

                                                 

104 Entendemos que o ordenamento deve ser tratado como um sistema unitário, segundo doutrina especializada, e 

escalonado por várias espécies de normas (como regras e princípios) que atuam em conexão: KELSEN, Hans 

(trad. J. Cretella Jr. e Agnes Cretella). Teoria Pura do Direito. 4ª ed., São Paulo: RT, 2006, pp. 94-112; 

BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico (trad. Maria Celeste C. J. Santos). Brasília: UnB, 1999, 

pp. 71-81. Sobre a crítica quanto à percepção das normas do ordenamento jurídico unitariamente considerado, 

ver: ROMANO, Santi. O Ordenamento Jurídico (trad. Arno Dal Ri Júnior). Florianópolis: Fundação Boiteaux, 

2008, pp. 61-70. 
105 BUCCI, Maria Paula Dallari. BUCCI, Maria Paula Dallari. “As políticas públicas e o Direito 

Administrativo”. In Revista Trimestral de Direito Público, nº 13. São Paulo: Malheiros, 1996, pp. 135-136. 

Em outro contexto: “(...) conjunto de decisões inter-relacionadas, tomadas por um ator ou grupo de atores 

políticos, e que dizem respeito à seleção de objetivos e dos meios necessários para alcançá-los, dentro de uma 

situação específica em que o alvo dessas decisões estaria, em princípio, ao alcance desses atores”. HOWLETT, 

Michael; RAMESH, M.; PERL, Anthony. Apud JENKINS. Política Pública. Seus ciclos e subsistemas: uma 

abordagem integral (trad. Francisco G. Heidemann). Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, p. 8. 
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 Sob tais aspectos é que o Poder Político se coloca como um dos principais 

responsáveis pela realização e/ou concretização desses direitos dentro do contexto social106 de 

acordo com os mandamentos da Constituição. 

 Por essas razões que nossa Lei Maior expressamente acaba por impor ao Estado 

(considerado em todas as suas unidades da Federação) a implantação de políticas públicas 

voltadas à área da educação, sendo que a sistemática do Texto disciplina tal vertente como 

inerente a um sistema de justiça social.107 

 Seguindo a linha desses critérios é que, nas palavras de Haddad, uma efetiva política 

para a educação (principalmente a de responsabilidade do ente público) acaba promovendo 

instantaneamente a autonomia do indivíduo (sua formação política e cultural) e, 

consequentemente, contribuindo para o desenvolvimento do Estado, revelando-se tais 

elementos como pressupostos uns dos outros, o que justifica a importância da prevalência de 

políticas públicas nesse campo: 

(...) Não há como construir uma sociedade livre, justa e solidária sem uma 

educação republicana, pautada pela construção da autonomia, pela inclusão e 

pelo respeito à diversidade. Só é possível garantir o desenvolvimento 

nacional se a educação for alçada à condição de eixo estruturante da ação do 

Estado, de forma a potencializar seus efeitos. Reduzir desigualdades sociais 

e regionais se traduz na equalização das oportunidades de acesso à educação 

de qualidade.108 

 

                                                 

106 Registre-se a posição de Gilberto Bercovici para o qual esse bem-estar social não depende apenas da figura do 

Estado Social, mas daquele Desenvolvimentista, esclarecendo que: “(...) Desse modo, é necessária uma política 

deliberada de desenvolvimento, em que se garanta tanto o desenvolvimento econômico como o social, que, 

apesar de interdependentes, não há um sem o outro. O desenvolvimento só pode ocorrer com a transformação 

das estruturas sociais, o que faz com que o Estado Desenvolvimentista deva ser um Estado mais capacitado e 

estruturado do que o Estado Social tradicional”. BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e 

Desenvolvimento. Uma leitura a partir da Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 67. 
107 “Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. (...) Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de 

duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir 

diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do 

ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das 

diferentes esferas federativas que conduzam a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) I - 

erradicação do analfabetismo; II - universalização do atendimento escolar; III - melhoria da qualidade do ensino; 

IV - formação para o trabalho; V - promoção humanística, científica e tecnológica do País; VI - estabelecimento 

de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 59, de 2009)” 
108 HADDAD, Fernando. “O Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e programas”. In 

Direitos Humanos, Democracia e República (orgs. Maria Victoria de Mesquita Benevides; Gilberto Bercovici; 

Claudineu de Melo). 1ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 430. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
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 Retornando ao cerne da Constituição Federal, mais precisamente à interpretação 

paralela entre os artigos 205 e 214109, verifica-se a adoção, dentre outros, de princípios 

segundo os quais no que toca ao direito à educação – mormente quando prestada pelo Poder 

Público – tal condição deve atender um nível satisfatório de qualidade, inclusive para que o 

pluralismo de ideias possa ser melhor desenvolvido individualmente, o que fortalece 

indiscutivelmente a formação do indivíduo. Essa premissa, portanto, não deixa margem a 

dúvidas quanto à correlação deste fenômeno com os ditames da cidadania e satisfação da 

pessoa em sua dignidade. 

 Observados os preceitos da Constituição de forma bastante específica acerca das 

políticas e programas que integram a área educacional no país, principalmente aquela voltada 

ao ensino público, destacamos o decenal Plano Nacional de Educação – PNE (atualmente 

traçado pela Lei 13.005, de 25 de junho de 2014), além da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB (consagrada na Lei 9.394/96), porque dispostos dentro de um 

cenário macro.110 

 Tanto o PNE quanto a LDB exploram a necessidade de efetiva educação, em todos os 

seus níveis, como princípio de política pública destinada aos indivíduos e, por óbvio, 

promotores de dignidade e cidadania.111  

 Como vislumbramos necessária a ação pública inerente a um Estado politicamente 

organizado no âmbito de suas atribuições com a sociedade, alguns princípios implícitos, 

explícitos ou mesmo próprios de um Direito Administrativo112 que se propõe a ser 

contemporâneo113 – o qual propicia a organização da Administração Pública114 –, vinculados 

                                                 

109 Vide tópico “1.3” do Capítulo “1”. 
110 Não se despreza a responsabilidade dos Municípios e Estados da Federação a respeito das políticas públicas 

de ensino que promovem. Porém, preferimos tratar do assunto em nível nacional, para dar mais densidade a esse 

tipo de função pública. 
111 Sobre tais programas e políticas públicas da área educacional ver: SOUSA, Eliane Ferreira de. Direito à 

Educação: requisito para o desenvolvimento do país. São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 89-140; HADDAD, 

Fernando. Ob. cit., pp. 429-458; JUNQUEIRA, Michelle Asato; FREITAS, Aline da Silva. “As políticas 

públicas de avaliação da educação básica no Brasil”. In O Direito e as Políticas Públicas no Brasil (orgs. 

Gianpaolo Poggio Smanio; Patrícia Tuma Martins Bertolin). São Paulo: Atlas, 2013, pp. 171-193. Sobre os 

programas e políticas públicas para a educação ver: <www.mec.gov.br>. 
112 “Uno de los capítulos más importantes del Derecho administrativo general es el que se refiere a la 

Organización administrativa, em el más amplio sentido de la palabra, es decir, no sólo a la estrutura de los 

distintos órganos administrativos, a sus relaciones recíprocas y a la organización interna de cada uno de ellos, 

sino también a los princípios que rigen el modo de adquirir el carácter de ógano y las relaciones jurídicas de los 

indivíduos que poseen este carácter, em uma palabra, toda la teoria del servicio publico. No es preciso esforzarse 

em demostrar que la Organización administrativa adecuada exige conhecer plenamente las funciones y las 

necessidades de la Administración. De ahi que el Derecho administrativo no pueda prescindir del estúdio de los 

problemas de la Administración”. SPIEGEL, Ludwig. Derecho Administrativo (trad. Francisco J. Conde). 

Barcelona: Editorial Labor, 1933, pp. 67-68. 
113 Dizemos “contemporâneo” no sentido de se afastar da concepção clássica desse ramo do Direito e da 

reorientação natural que o Estado Constitucional impõe a esse instituto, promovendo, entre outros, melhor 

http://www.mec.gov.br/
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ao nosso ordenamento jurídico, atuam como regentes e guias para todas essas proposições 

destinadas ao Poder Político. 

 As políticas públicas abrigam assim programas cuja implantação, desenvolvimento e 

destinação dependem essencialmente de serviços postos à disposição da coletividade, 

notadamente para a garantia de efetivação dos direitos fundamentais sociais em nosso sistema 

jurídico, cuja atribuição maior é do Estado, consoante preconizam os fundamentos e objetivos 

republicanos estampados na Constituição. 

 Sob tal parâmetro é que as atividades ou mesmo serviços públicos genericamente 

considerados e de responsabilidade do Estado serão tratados, dando destaque para seus 

significados; princípios recorrentes; sua consideração como atividade essencial aos interesses 

da sociedade; e dentro da característica peculiar de observância à supremacia do interesse 

público que deve revestir todo e qualquer procedimento estatal. 

 É o que procuraremos tratar nas linhas abaixo e segundo os limites deste estudo. 

 

2.1. Considerações sobre a dicotomia função e serviço públicos 

 

 Para os fins aqui propostos e segundo o que se extrai do nosso ordenamento jurídico, é 

possível indagar-se: qual o alcance da expressão serviços públicos? 

 A dificuldade ocasionada na determinação do conceito decorre tanto das 

transformações que a doutrina deu a esse instituto ao longo da história, notadamente em 

função da prévia identificação da concepção de Estado para a construção daquela definição; e, 

no que toca ao direito interno, principalmente pela ausência dessa definição em nosso sistema 

constitucional e, quiçá, ordinário. Mas não é esse o propósito central do trabalho. 

 Ainda que a expressão serviços públicos tenha sido utilizada originariamente por 

Rousseau em seu Contrato social, precisamente para designar não só uma atividade do Estado 

                                                                                                                                                         

interlocução entre a Administração e a sociedade; a preocupação com a eficiência da Administração Pública e 

seus serviços; movimento de humanização nas relações entre Administração e administrados; observância de 

práticas democráticas. MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. São Paulo: RT, 1996, pp. 26/31-

43. COSTIN, Claudia. Administração Pública. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, pp. 04-16/62-67. Sobre a relação 

obrigatória entre a dignidade da pessoa humana e o Direito Administrativo: GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. La 

Dignidad De La Persona Y El Derecho Administrativo. (Trabalho especialmente dedicado ao II Congresso 

Ibero-americano de Direito Administrativo). Curitiba: Juruá, (sd), pp. 6-23. 
114 Como se trata de figuras distintas, principalmente em um ambiente de destaque na execução das funções e 

políticas públicas, preferimos distinguir a figura “Estado”, este entendido como ordem política e jurídica 

soberana que tem por finalidade o bem comum, de Administração Pública, a qual deve ser compreendida como o 

conjunto das atividades destinadas à efetivação das tarefas ou incumbências caracterizadas como de interesse 

público, dentro de uma coletividade ou organização estatal. BUCCI, Maria Paula Dallari. Fundamentos para 

uma teoria jurídica das políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2013, pp. 48-55. 
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como também toda aquela voltada aos interesses da coletividade, é preciso dar o devido 

crédito à doutrina francesa acerca da sua noção evolutiva, cuja construção da acepção teve 

como um de seus precursores Léon Duguit e Jèze (com a colaboração dos demais pensadores 

da Escola de Bourdeaux), sendo que aquele pregava em sua teoria a afirmação de que o poder 

governamental estava fundamentado (e limitado) na coordenação dos serviços públicos.115 

 No entendimento de Duguit, originalmente, serviço público deveria ser encarado com 

o seguinte fundamento: 

La notion de servisse public remplace le concept de souveraineté comme 

fondement du droit public. Assurément cette notion n´est pas nouvelle. Du 

jour même où sous l´action de causes très diverses, dont l´étude n´est point à 

faire ici, s´est formée la distinction entre gouvernants et gouvernés, la notion 

de service public est née dans l´espirit des hommes. En effet, dès ce moment 

on a compris que certaines obligations s´imposaient aux gouvernants envers 

les gouvernés et que l´accomplissement de ces devoirs était à la fois lá 

consequence et la justification de leur pur grande force. Cela est 

esseniellement la notion de service public.116 

 Com essa disposição o publicista francês acabou desenvolvendo a teoria de que a 

soberania do Estado – na função de criador do Direito – não resistiria à prevalência do serviço 

público, em consequência desta atribuição se constituir em ferramenta apropriada a 

concretizar as necessidades primordiais da sociedade, independentemente da preexistência de 

normas jurídicas específicas.  

 Para essa teoria o serviço público é interpretado como atividade primordial da atuação 

do Estado e seus órgãos, por traduzir uma relação direta entre o Poder e os jurisdicionados e 

vice-versa, ainda que exista omissão normativa para uma ou outra situação.  

 Com esse fundamento os serviços públicos na concepção de Duguit não 

necessariamente seriam criados pelo Estado, porém, pelas necessidades e interesses da 

coletividade ao reconhecer como primordial esta ou aquela atividade a ser desenvolvida para 

o atendimento das necessidades essenciais.117 

 Ainda que em parte resista em alguns pontos o entendimento do integrante da Escola 

de Bourdeaux, é fato que até os dias atuais o conceito de serviço público não é unívoco, 

apresentando várias oscilações em virtude da sua indeterminação quanto aos requisitos que o 

compõem, entre os quais: a dificuldade de definição de “interesse público” que lhe dá 

                                                 

115 Sobre uma síntese a respeito dos debates na Escola do Serviço Público ou Escola de Bourdeaux ver: DAL 

POZZO, Augusto Neves. Aspectos fundamentais do Serviço Público no Direito Brasileiro. São Paulo: 

Malheiros, 2012, pp. 56-69. Entre outros, LINOTE, Didier; MESTRE, Achille. Services Publics Et Droit 

Public Économique. Tome I. Paris: Librairies Techniques, 1982, pp. 47-63. 
116 DUGUIT, Léon. Les Transformations du Droit Public. Paris: Librairie Armand Colin, 1925, p. 33. 
117 Idem, pp. 34-51. 
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substância.118 Além desse somam-se a identificação da coletividade pública destinatária; um 

regime jurídico que lhe seja próprio; e a desconcentração das várias categorias de atribuições 

estatais.119 

 Desde então a definição dos sobreditos serviços públicos veio abarcando várias 

oscilações segundo o pensamento desta ou daquela doutrina.120 

 Ainda que a ausência de uniformidade seja atual, segundo explica Dal Pozzo todos os 

conceitos criados desde aquela época apresentam de forma conjunta ou mesmo isoladamente 

três critérios: o subjetivo; o objetivo ou material; e o formal.121 A explicação desses critérios 

segundo o autor consistia em: 

(...) o critério subjetivo parte da premissa de que o Estado, por ele mesmo ou 

por entidade sua, figure como titular da prestação do serviço, além, 

obviamente, de funcionar como titular do próprio serviço – posições, estas, 

que não podem ser confundidas. (...) o argumento que veio a chamar-se 

critério objetivo (ou material) do serviço público, segundo o qual somente se 

estaria diante desse tipo de serviço se a atividade material a ser exercida 

fosse de interesse ou necessidade geral. (...) [pelo critério formal] somente se 

estará diante de um serviço público se, efetivamente, as normas que o 

disciplinarem forem normas de direito público, estando submetido, destarte, 

a uma série de procedimentos especiais, que inexistem na seara do direito 

privado.122 

 Em resumo podemos considerar que, para a formação do conceito de serviço público, 

o critério subjetivo adota a ideia de titularidade de parte do ente estatal (mas não 

necessariamente a execução) na prestação do serviço respectivo para ser considerado como 

efetivamente público.  

 De seu turno, pelo critério objetivo entende-se que somente caberia falar em serviço 

público se a atividade material a ser desempenhada envolvesse o interesse geral, da 

coletividade.  

 Em conclusão o critério formal adotou o fundamento de obrigatoriedade da existência 

singular de normas de direito público a regular tal mister, as quais por si só caracterizariam a 

natureza do referido serviço. 

                                                 

118 Trataremos mais à frente e de forma oportuna o conceito e particularidades a respeito do interesse público. 
119 LINOTTE, Didier; MESTRE, Achille. Ob. cit., pp. 47-63. CARVALHAES NETO, Eduardo H. “O serviço 

público no Direito Administrativo contemporâneo”. In Supremacia do Interesse Público e Outros Temas 

Relevantes do Direito Administrativo (coords. Maria Sylvia Z. Di Pietro; Carlos Vinícius Alves Ribeiro). São 

Paulo: Atlas, 2010, pp. 363-377. 
120 Como bem destacado por Rivero ao tratar da interpretação de serviço público a partir da doutrina francesa, 

esta não teve aceitação em alguns países vizinhos, como Itália ou mesmo Alemanha. RIVERO, Jean. Curso de 

Direito Administrativo Comparado (trad. J. Cretella Jr.). São Paulo: RT, 1995, pp. 150-160. 
121 DAL POZZO, Augusto N. Ob. cit., p. 70. 
122 Idem, pp. 71/72/73-74. 
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 Todos esses critérios foram construídos em decorrência da dissonância doutrinária a 

respeito da acepção de serviço público, de acordo com a formulação posta por esta ou aquela 

escola do pensamento jurídico.123 

 Por isso entendemos que se mostra bastante impreciso formular um conceito próximo 

do que seja ideal, inclusive porque essas definições sobre o tema oscilaram ao longo do 

tempo, como justificam os critérios aqui especificados, não obstante os esforços e o respeito 

aos doutrinadores que se propuseram a tanto. 

 De nossa parte as disciplinas que efetivamente correspondam à noção de serviço 

público necessitam estar positivadas em nosso ordenamento jurídico, principalmente aquelas 

associadas aos objetivos da República e justiça social. A rigor, ainda que timidamente, a 

referência a tal instituto deve atender obrigatoriamente ao comando constitucional sob pena 

de estar sujeita ao questionamento de sua validade.124 

 Sob tal aspecto e diferentemente das Constituições anteriores, o vigente Texto Político 

ao se referir expressamente aos serviços públicos o fez a partir do artigo 170 e seguintes, 

contudo, sem uma identificação precisa de tal terminologia. Na leitura específica dos artigos 

173 e 175125 da Lei Maior não podemos inferir qualquer conceito acerca do serviço público, 

porque as atividades relacionadas a esse instituto, como imposto constitucionalmente, devem 

vir expressas em legislação que lhe seja correspondente. 

 Com essa limitação e enquanto vigorar tal disposição constitucional, pouca valia tem 

para nosso trabalho a formação de um conceito sobre o assunto, pois dependeríamos da 

análise obrigatória do caso concreto atribuído por legislação específica para essa formulação. 

                                                 

123 Com fundamento deveras divergente a respeito desses critérios: “Conclui-se, pois, espontaneamente, que a 

noção de serviço público há de se compor necessariamente de dois elementos: um deles, que é seu substrato 

material, consistente na prestação de utilidade ou comodidade fruível diretamente pelos administrados; ou outro, 

traço formal indispensável, que lhe dá justamente caráter de noção jurídica, consistente em um específico regime 

de direito público, isto é, numa ´unidade normativa´ formada por princípios e regras caracterizados pela 

supremacia do interesse público sobre o interesse privado e por restrições especiais, firmados uns e outros em 

função da defesa de valores especialmente qualificados no sistema normativo”. MELLO, Celso Antônio 

Bandeira de. Prestação de Serviços Públicos e Administração Indireta. São Paulo: RT, 1973, pp. 18-19 

(grifos do autor). De seu lado, Ricardo Brancato refere-se a “atos de administração” (destinados à realização de 

serviços) e “atos administrativos” (aqueles que o Estado pratica para a realização de seus fins). BRANCATO, 

Ricardo Teixeira. Instituições de Direito Público e de Direito Privado. São Paulo: Saraiva, 1998, pp. 117-122. 
124 Como precisamente destacado por Fernando Almeida: “(...) na realidade jurídica brasileira, pode-se dizer que 

foi o constituinte que fixou, por critérios políticos (concepção sobre o papel do Estado...), o que deva ser 

considerado serviço público. E essa opção, que atualmente se fez e se encontra consagrada na Constituição 

vigente, pode perfeitamente vir a mudar no futuro, do mesmo modo que já não é a mesma que existiu no 

passado; também aquilo que é hoje é considerado serviço público num dado ordenamento jurídico, pode bem não 

o ser em outro”. ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. “Aspectos Constitucionais da Concessão de Serviços 

Públicos”. In Concessão de Serviço Público (coord. Odete Medauar). São Paulo: RT, 1995, p. 31. 
125 “Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”. 
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 Trata-se, por assim dizer, de uma questão formal de identificação. 

 Se não temos um conceito predefinido sobre serviço público, a leitura do artigo 175 da 

Constituição que relega ao Estado a consecução daquelas atribuições, na forma da lei, pode 

ser analisada consoante as conclusões bastante abrangentes postas por Fernando Herren 

Aguillar126 para que se possa identificar se essa ou aquela responsabilidade atrai o interesse da 

coletividade: 

a) nem todo serviço público é delegado a particulares, mas todo serviço 

público desempenhado por particulares só poderá sê-lo mediante concessão 

ou permissão; b) atividades desempenhadas por particulares que não o sejam 

mediante concessão ou permissão não são serviços públicos ou então estão 

em situação irregular; c) nem toda atividade concedida é serviço público (o 

regime de concessão é aplicável a outras situações jurídicas, como a lavra de 

minerais); mas todo serviço público pode ser concedido ou permitido a 

particulares; d) se houver vedação a que uma determinada atividade seja 

delegada pelo Estado a particulares, então ela não pode ser considerada 

serviço público; e e) se uma atividade puder ser desempenhada por 

particulares sem concessão ou permissão, ela não pode ser considerada 

serviço público. 

 Observando essas conclusões em conjugação com a interpretação do artigo 175 da 

Constituição – que se refere à identificação dos serviços públicos no ordenamento jurídico 

pátrio –, as atividades do Poder Político voltadas às áreas da educação, bem como saúde, 

dentre outras, não podem ser tratadas necessariamente como serviços públicos em espécie. 

Essa afirmação decorre do fato de que tais atribuições podem ser desempenhadas em regime 

de colaboração com os particulares (a própria LDB e os artigos 205 e seguintes da Lei Maior 

comprovam essa afirmação). 

 É justamente em decorrência de tal premissa que se pode concluir que: 

(...) Se saúde e educação fossem serviços públicos, não poderiam ser 

livremente desempenhados pela iniciativa privada, ou então o art. 175 da 

Constituição teria que ser tomado como letra morta, o que é inadmissível. 

Saúde e educação são, pois, funções irrenunciáveis do Estado, como 

veremos adiante, mas que na atual sistemática constitucional podem ser 

desempenhadas livremente pela iniciativa privada. Não são serviços públicos 

em sentido estrito, mas funções do Estado.127 

                                                 

126 AGUILLAR, Fernando Herren. Controle Social de Serviços Públicos. São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 

138. 
127 Idem, p. 139. 
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 Do que se extrai da interpretação da norma constitucional acima referida, o serviço 

estatal vinculado à área educacional, em todos os seus níveis, não se encontra caracterizado 

como um serviço público em sentido estrito, mas sim, como verdadeira função pública, 

comportando sem sombra de dúvida um caráter de irrenunciabilidade, ao passo que se 

encontra ligada ao interesse público e em decorrência das demais premissas constitucionais 

anteriormente destacadas. 

 Dizemos se configurar como irrenunciável a função estatal nesse particular porque o 

Poder Público não poderia transferir integralmente sua titularidade ao particular, mas, tão 

somente, sua execução. Sob tal aspecto o Estado detém de forma perene a disponibilidade 

sobre a atribuição pública delegada. 

 Vale lembrar que a função pública aqui verificada não possui arrimo na tradicional 

distinção daquelas originalmente formuladas por Montesquieu como próprias do poder do 

Estado: legislativa, executiva e jurisdicional. Hodierna e juridicamente, a função pública de 

que nos valemos neste trabalho diz respeito a um conteúdo normativo imposto à 

Administração Pública, de modo que esta e/ou seus agentes (ou quem de direito) realizem 

determinadas finalidades públicas, de interesse social, consistindo principalmente em um 

dever ser para o Estado.128 

 Apesar desta distinção se mostra imprescindível esclarecer que embora o termo 

específico função possa ser utilizado tanto nas relações privadas como em Direito 

Administrativo, o que nos interessa é que para este, obrigatoriamente, três critérios 

fundamentais devem ser apontados para sua identificação: (i) o cumprimento de um dever 

decorrente da finalidade preestabelecida; (ii) a necessidade de poderes específicos para que os 

responsáveis possam cumprir tal função; e (iii) que tenha por objetivo o interesse público.129 

                                                 

128 “(...) a função administrativa consiste no dever de o Estado, ou de quem aja em seu nome, dar cumprimento 

fiel, no caso concreto, aos comandos normativos, de maneira geral ou individual, para a realização dos fins 

públicos, sob regime prevalecente de direito público, por meio de atos e comportamentos controláveis 

internamente, bem como externamente pelo Legislativo (com o auxílio dos Tribunais de Contas), atos, estes, 

[passíveis de revisão] pelo Judiciário”. FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. São 

Paulo: Malheiros, 2006, p. 34. Sobre o dever legal e o dever obrigacional da Administração Pública no 

atendimento de suas funções: GRAU, Eros Roberto. Direito, Conceitos e Normas Jurídicas. São Paulo: RT, 

1988, p. 120. 
129 Para essas e outras nuances acerca da função e finalidades públicas, ver: GUIMARÃES, Letícia. O Princípio 

da Continuidade dos Serviços Públicos. Dissertação de mestrado apresentada à Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP), 2007, pp. 4-22. 
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 Contudo, ainda que nos filiemos a tal entendimento (os direitos previstos no artigo 6º 

da Constituição como função pública), a utilização da terminologia serviços públicos deve ser 

interpretada em seu sentido lato, englobando portanto as funções e/ou atividades inerentes ao 

Poder Político, principalmente para não destoar da doutrina mais especializada.130 A partir 

desse cenário e para fins da orientação aqui disposta o conceito pode ser assim adotado: 

[considera-se serviço público] uma atividade pública administrativa de 

satisfação concreta de necessidades individuais ou transindividuais, 

materiais ou imateriais, vinculadas diretamente a um direito fundamental, 

destinada a pessoas indeterminadas e executada sob regime de direito 

público.131 

 Importa, portanto, interpretar o conflito exposto em decorrência da obrigação do 

Estado em obediência ao que impõe o artigo 6º da Constituição, cujas disciplinas, em especial 

a educação, abarcam não somente a condição de atendimento ao interesse público, como 

igualmente atraem para si a condição de serviço irrenunciável. 

 

2.2. Princípios de direito social inerentes às atividades estatais 

 

 Vimos anteriormente que a noção de função ou serviços públicos, lato sensu, no caso 

brasileiro depende de uma série de circunstâncias e/ou critérios, entre os quais aqueles 

disciplinados no sistema jurídico pelo Direito Administrativo. De qualquer modo, a 

característica intrínseca e marcante reside na observância ao interesse público na consecução 

de tais procedimentos, o que torna aquelas atribuições irrenunciáveis em função dos 

fundamentos e objetivos traçados ao Estado. 

 Porém, toda essa sucessão de atribuições vinculadas aos serviços públicos, desde o 

objetivo do programa envolvido, seus atores na execução, até a sua efetivação – de acordo 

com os anseios da coletividade–, passa pelo atendimento imperioso a alguns princípios de 

Direito Administrativo, inerentes ao poder estatal e originados de um regime jurídico que lhe 

é particular, entrelaçados com os fundamentos estabelecidos pela Constituição. É o que 

destaca Rogério Leal: 

                                                 

130 “(...) muito embora seja frequente o emprego do termo serviço público no texto constitucional, nem sempre 

tal expressão se refere a uma única noção: por vezes é adotada para disciplinar atividades de titularidade do 

Estado que podem resultar em obtenção de receita (arts. 145, II, e 175, por exemplo), como sinônimo de 

Administração Pública (caso do art. 37), e assim por diante. Outras vezes, é possível verificar que o constituinte 

optou por utilizar termos similares, como, por exemplo, serviços (caso do art. 21) ou serviços de relevância 

pública (art. 129, II, e art. 197)”. CARVALHAES NETO, Eduardo H. Ob. cit., p. 367 (grifos do autor). 
131 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 478. 
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A verdade é que, em regra, a cidadania brasileira não mais se tem 

conformado com o comportamento de passividade e mesmo, a falta de 

qualidade dos serviços prestados pelo Estado, sobretudo com as 

arbitrariedades e imoralidades dos atos de seus agentes, matérias 

amplamente divulgadas pela mídia nacional e internacional. Em face disto, a 

perspectiva é a de que se aumentem os controles sobre o poder do 

administrador, de modo a englobar, não mais apenas a análise da legalidade 

pura, mas também o âmbito da moralidade, impessoalidade, finalidade 

pública etc.132 

 Ainda que à evidência tais orientações devam ser observadas principalmente em 

consideração à demanda social, não podemos nos desvencilhar da obrigação que os mesmos 

princípios impõem ao agente público (ou à Administração Pública) na realização dos seus 

misteres. 

 A partir da interpretação constitucional ou mesmo da legislação ordinária, podemos 

extrair vários princípios que se refiram aos serviços públicos genericamente considerados e a 

bem do interesse público. Todavia, sua abordagem se tornaria excessiva para os fins aqui 

propostos. Em decorrência dessa particularidade, nos debruçaremos sobre aqueles que 

entendemos os mais identificáveis e diretamente envolvidos com nosso propósito, sem, 

contudo, considerar a importância de todos os demais que, por uma questão de fundamento, 

deixamos de abordar. 

 Como a doutrina diverge em certo grau dos sobreditos princípios de serviços públicos, 

é preciso estabelecer uma ordem de critérios para identificar os que aqui serão abordados. 

Portanto, elegemos aqueles que propiciem a garantia de uma efetiva e eficiente prestação dos 

serviços públicos, necessariamente a partir de uma leitura dos objetivos traçados pela 

Constituição em relação aos direitos sociais.133 

 Com essa justificativa entendemos como necessária a abordagem sobre os respectivos 

princípios absorvidos em nosso ordenamento jurídico: princípio da continuidade; 

regularidade; legalidade; igualdade; obrigatoriedade; eficiência; e responsabilidade134, tendo 

como diretriz a locução do Parágrafo Único do artigo 175 da Constituição onde se diz: A lei 

disporá sobre a obrigação de manter serviço adequado. 

                                                 

132 LEAL, Rogerio Gesta. Ob. cit., p. 130. 
133 Justificamos nossa posição através de idêntica leitura feita por Dinorá Grott, na qual a publicista afirma que 

aludidos princípios de serviços públicos devem necessariamente ter relação íntima com os fins do Estado, além 

daqueles previstos na Constituição voltados à dignidade da pessoa humana; igualdade; e ainda com os objetivos 

fundamentais da República brasileira dispostos no artigo 3º do Texto Político. GROTTI, Dinorá Adelaide 

Musetti. Serviço Público na Constituição Federal. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 257. 
134 A respeito de outros princípios que tratam desse tema, entre nós, ver: MELLO, Celso Antônio Bandeira de. 

Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 1996, pp. 52-79; MEDAUAR, Odete. Ob. cit., pp. 

135-149; WILLERMAN, Flávio de Araújo. “Princípios Setoriais que Regem a Prestação dos Serviços Públicos – 

A aplicação do princípio da livre iniciativa no regime dos serviços públicos”. In Revista de Direito 

Procuradoria Geral, nº 56, Rio de Janeiro, 2002, pp. 134-156. 
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 Essa orientação dada a partir da interpretação constitucional é que subsidiará nossa 

justificativa a respeito dos princípios inerentes aos serviços públicos, em especial ao 

educacional, embora, para tanto, referidos princípios estejam em boa parte relegados à 

legislação infraconstitucional, tomando como ponto de partida a presunção de que os serviços 

públicos devam ser adequados. 

 Dessa formalização legal remanesce outra indagação: qual o sentido de “adequação” 

assumido expressamente por nosso sistema jurídico como meio identificador dos serviços 

públicos?  

 Pois bem, em um primeiro momento quando o legislador se dispôs a tratar do regime 

de concessões e permissões dos serviços públicos, o fez por meio da Lei 8.987/95. Esse 

diploma legal ao procurar definir o que seja “serviço adequado” a que alude a Constituição, 

adotou a seguinte orientação: Serviço adequado é o que satisfaz as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua 

prestação e modicidade nas tarifas (§1º do art. 6º).135 

 Embora a definição de “serviço adequado” não tenha um sentido totalmente preciso136, 

dependendo da situação em que se aplica, vemos, de outro lado, que aquela legislação 

especifica os princípios que entende inerentes àquelas proposições, elegendo-os um a um. 

 A identificação daqueles princípios da legislação especial – ao menos parte deles – é 

importante como indicativo para nosso estudo, ao passo que estamos tratando de função 

pública direcionada à efetivação dos direitos fundamentais sociais, cuja ênfase é direcionada 

(ao direito) à educação. 

 Nesse universo e sem qualquer ordem de prioridades, mas, todavia, pelo fato de que 

seja uma unanimidade entre os estudiosos do Direito Administrativo, o princípio da 

continuidade do serviço público assume uma importância singular. Sob o olhar de 

atendimento aos direitos que possam ser considerados como irrenunciáveis ou mesmo afetos a 

cidadania e dignidade da pessoa, a perenidade de tais misteres é indiscutível.137 

                                                 

135 O Código de Defesa do Consumidor também se vale da terminologia “serviço adequado”. Porém, 

diferentemente da Lei de concessão e permissão, não o define. 
136 De acordo com o §1º da Lei de Concessão e Permissão, o serviço adequado comporta a somatória dos 

princípios da regularidade (prestação de serviços com mesmo padrão de qualidade); continuidade (ou mesmo 

permanência), eficiência (qualidade de execução do serviço), segurança (onde se exige a ausência de risco para 

os usuários), atualidade (modernidade na prestação e execução dos serviços), generalidade (prestação de serviços 

sem distinção aos usuários), cortesia (tratamento digno no serviço prestado ao público), e modicidade (prevê 

tarifas em padrões razoáveis aos jurisdicionados). 
137 DUGUIT, Léon. Ob. Cit., pp. 41-51; LEAL, Rogério Gesta. Ob. cit., pp. 105-135; MENDONÇA, João Josué 

Walmor de. Fundamentos da Supremacia do Interesse Público. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2012, pp. 31-74. 
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 Léon Duguit quando tratou de elaborar a teoria para a construção da definição dos 

serviços públicos já alertava quanto à importância da não suspensão de tais atribuições do 

Estado: 

S’il état besoin d’um critérium formel pour reconnaitre les activités devant 

servir de supoort à l’organisation d’um service public, nous dirions qu’il se 

trouve dans le désordre social produit par la suspension, même pendant um 

temps três court, de cete activité.138 

 Se para que o serviço público seja considerado adequado depende da observância ao 

princípio da continuidade, então essa orientação impõe ao Poder Público (ou a quem lhe 

competir) o efetivo dever de prestar ao indivíduo e/ou à coletividade referido serviço. Assim, 

as atividades realizadas pela Administração devem ser ininterruptas, para que o atendimento 

do interesse da coletividade não seja prejudicado.139 

 O princípio da continuidade, por sua própria natureza, traduz que o serviço público 

possui um caráter que o distingue como indispensável e essencial.140 

 Atraindo a imposição constitucional segundo a qual é dever do Estado proporcionar 

educação à sociedade, principalmente na condição de direito subjetivo, devendo ainda 

minimamente atender aos preceitos do serviço adequado uti universi141, a continuidade como 

princípio inerente à função pública é requisito para que tal direito possa ser concebido e, com 

isso, seja possível alcançar os objetivos da vida digna e cidadania como reflexos da melhor 

formação do indivíduo. 

                                                 

138 Idem, p. 51. “Se existe um critério formal em se reconhecer as atividades para servir de fundamento à 

organização do serviço público, diríamos que é na desordem social produzida pela suspensão, mesmo durante 

um curto tempo, que reside esta atividade”. (tradução livre) 
139 MEDAUAR, Odete. Ob. cit., pp. 146-147. 
140 CUNHA, Renato Alves Bernardo da. Serviços Públicos Essenciais: o princípio da continuidade e o 

inadimplemento do consumidor. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2004, p. 71. MUKAI, Toshio. “O 

Princípio da Continuidade do Serviço Público”. In Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, nº 204, 

abr-jun 1996, pp. 103-109. 
141 Tem-se entendido que os denominados serviços públicos individuais, ou uti singuli, são aqueles prestados a 

administrados determinados ou identificáveis. Em sentido oposto, aqueles disponibilizados à coletividade de 

modo geral consideram-se uti universi. Hodiernamente, essa distinção tem sido bastante relativizada em 

decorrência da proximidade dos usuários ou destinatários desses serviços, como bem enfatiza GUIMARÃES, 

Fernando Vernalha. “Concessão de Serviço Público: a viabilidade de tarifação dos serviços públicos de fruição 

obrigatória”. In Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (ReDAE) nº 19, Salvador, 

ago/set/out 2009. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-19-AGOSTO-2009-

FERNANDO-VERNALHA.pdf>. Acesso em 22/07/2014. 

 

http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-19-AGOSTO-2009-FERNANDO-VERNALHA.pdf
http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-19-AGOSTO-2009-FERNANDO-VERNALHA.pdf
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 Registre-se que a própria legislação (§3º do artigo 6º da Lei 8.987/95) que trata das 

exceções ao princípio da continuidade dispõe que esse norteador somente não restará violado 

se ocorrerem situações que se refiram a emergência; ou após comunicado prévio se as 

exceções forem motivadas por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; ou 

ainda por inadimplemento do administrado, considerando em qualquer hipótese o interesse da 

coletividade. 

 Há, a rigor, previsão expressa pela ausência de descontinuidade do serviço público 

ofertado, cujas hipóteses nem sempre cabem na interpretação dos direitos fundamentais 

sociais previstos na Constituição, porque mesmo assim não podem traduzir qualquer prejuízo 

ao interesse público. 

 E particularmente no que toca a esse princípio, o que devemos considerar é a 

indiscutível legitimidade do direito de greve conferido aos servidores públicos depois de 

longo tempo de restrição constitucional, e se essa interrupção pode ser considerada uma 

exceção respaldada em função do que prescreve este princípio e do interesse público. Mas 

isso é o que discutiremos mais à frente. 

 Outro que merece referência diz respeito ao princípio da regularidade. Referido 

ditame possui estreita relação com a continuidade então abordada. Pressupõe aquele princípio 

que os serviços a serem desenvolvidos pelo Poder Político necessitam ser prestados consoante 

as normas, regras e demais condições previamente estipuladas. É fato, portanto, que para ser 

considerado regular segundo essas premissas deve ter continuidade na sua execução, sem o 

qual não deve ser interpretado como adequado. 

 O princípio da legalidade142 decorre do nosso Estado Social de Direito.143 Sob esse 

ponto de vista não podemos compreender tal princípio apenas como a mera submissão do 

Estado ao imperativo da lei formal. Ao contrário, devemos ir mais além. Urge que a 

Administração adote em suas atribuições os preceitos fundamentais previstos na própria 

Constituição. 

                                                 

142 De se notar hodiernamente que referido princípio tem tido sua terminologia bastante alterada, como 

juridicidade; constitucionalidade; legitimidade. Todos, de certa forma, se vinculam à atenção dedicada ao 

sistema legal que trata da organização da Administração. 
143 “C’est um príncipe, tout aussi fondamental, que le précédent, qui gouverne le fonctionnement des services 

publics”. LINOTTE, Didier; MESTRE, Achlle. Ob. cit., p. 78. 
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 É nessa ótica interpretativa que referido princípio ganha novos contornos no Direito 

Administrativo contemporâneo, como ilustra Fabrício Motta: 

A compreensão do significado das dimensões tradicionais do princípio da 

legalidade, contudo, não esgota a questão da submissão da Administração às 

leis. Com efeito, deve-se buscar um significado para o princípio que, ao 

mesmo tempo: (a) considere a normatividade dos demais princípios 

constitucionais, notadamente os aplicáveis à Administração; (b) importe em 

uma vinculação mais estrita que a imposta aos particulares, por força do art. 

5º, inciso II, da Constituição; (c) leve em consideração a força normativa da 

Constituição, notadamente dos direitos fundamentais, e a estrutura 

escalonada do ordenamento jurídico; (d) não importe em vinculação estrita 

ao ponto de ser, na prática, irrealizável.144 

 A legalidade aqui retratada deve ter por norte a compatibilidade com o princípio da 

continuidade e regularidade, sendo que a interpretação daquele deve levar em conta a força 

normativa da própria Constituição Federal e os preceitos que ela dispõe acerca do interesse 

público e dos objetivos da República, entre eles a dignidade e cidadania que devem ser 

alcançadas conjuntamente com o atendimento efetivo à educação. 

 Conclui-se que a ausência de legislação própria a reger a função pública não poderia, a 

princípio, contrariar os preceitos constitucionais ou mesmo deixar de promover sua 

efetivação, tal como a força normativa do direito social à educação inserido no bojo do Texto 

constitucional. 

 O princípio da legalidade aqui retratado deve ser interpretado de acordo com essas 

referências. 

 Nos referimos em momento anterior à identificação do princípio da igualdade 

(juntamente com a solidariedade) como estritamente vinculado aos objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil (art. 3º). 

 No caso dos serviços voltados às funções públicas, entretanto, a igualdade revela que 

os mesmos serviços devem ser disponibilizados a todos que estejam em condições de usufruí-

los e em decorrência do caráter social que os acompanha. 

 Não podemos desprezar o fato de que a descontinuidade dos serviços públicos 

dirigidos à educação, ou mesmo as políticas públicas viabilizantes deste direito social, 

importam um desprestígio ao princípio da igualdade inerente à formação do indivíduo. 

                                                 

144 MOTTA, Fabrício. “O Paradigma da Legalidade e o Direito Administrativo”. In Supremacia do Interesse 

Público e Outros Temas Relevantes do Direito Administrativo (coords. Maria Sylvia Zanella Di Pietro; 

Carlos Vinícius Alves Ribeiro). São Paulo: Atlas, 2010, p. 222. 
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 Ainda em relação à igualdade como princípio, podemos aferir que nosso ordenamento 

jurídico impõe ao Poder Público o dever de prestação deste ou daquele serviço voltado a uma 

função pública. Não caberia, portanto, ao mesmo Poder omitir-se no cumprimento de tal 

obrigação. 

 O interesse público presente não se encontra ao capricho ou escolha do administrador. 

 O Brasil tem no seu plano constitucional, expressamente, delineados os direitos que 

devam ser atendidos com o fim de se realizar a justiça social (art. 6º). Confere a alguns destes 

a qualidade de direito subjetivo (arts. 205 a 208) impondo efetivamente ao Estado o dever de 

cumprir com tais condições. 

 O princípio da igualdade congrega não somente a qualidade de dever imposto na 

realização daquele serviço público a quem o solicitar; como também imprime o direito do 

indivíduo inserido na coletividade – ou a própria coletividade – de exigir sua efetiva 

realização.145 A igualdade pode também ser expressa como princípio resultante da promoção e 

concretização dos demais acima debatidos. 

 Nesses e em outros fundamentos reside a observância ao princípio da obrigatoriedade, 

em linhas bastante objetivas trata-se de um encargo que deve ser prestado pelo Estado direta 

ou indiretamente. A obrigatoriedade impõe o dever do Poder Público na prestação de 

determinado serviço previsto no ordenamento jurídico: 

Em suma: através do princípio da obrigatoriedade o Poder Público ou seus 

delegados ficam sujeitos à prestação do serviço àqueles que deles reclamam, 

desde que preenchidos os requisitos preestabelecidos ao seu recebimento 

(ainda que do mínimo possível para a garantia da dignidade humana), sendo 

a violação deste princípio, quer por omissão ou por recusa na prestação, 

sujeita ao controle jurisdicional através das ações cabíveis, dentre elas o 

mandado de segurança.146 

 Se voltarmos nossos olhos ao dicionário, poderemos notar que eficiência e eficácia são 

consideradas na maioria das vezes como termos sinônimos.147 Contudo, dentro do sistema 

constitucional, a divisão e a distinção são claras.148 

                                                 

145 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. Ob. cit., p. 312. 
146 WILLERMAN, Flávio de Araújo. Ob. cit., p. 135. 
147 Quando nos referimos aos conceitos de eficácia e eficiência, via de regra, nos voltamos ao segmento da 

administração e economia. Com a Emenda Constitucional nº 19/1998, a eficiência acabou se transformando em 

princípio constitucional inerente à Administração Pública. 
148 “Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle 

interno com a finalidade de: (...) II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 

eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem 

como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; (...)”. 
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 O princípio da eficiência envolvido com a prestação de serviços públicos traduz a 

condição de que estes devam satisfazer as necessidades dos administrados. Exige-se que a 

atuação do Poder Público encontre-se sustentada na otimização dos meios e na busca 

constante por melhores resultados daquela atribuição. Trata-se, a rigor, de uma função de 

meio que é caracterizada na sua essência pela busca de resultados e melhorias no atendimento 

aos destinatários (a coletividade ou o indivíduo). 

 Como verdadeiro princípio ela assume dois lados: (i) o de promover a organização e 

estrutura do aparato estatal com o fim de torná-lo mais racional na prestação dos serviços à 

sociedade; e (ii) regular a atuação dos responsáveis por essas atribuições públicas, primando 

pelo melhor desempenho possível na obtenção dos resultados.149 

 O planejamento da política estatal voltada a uma função de interesse público (desde a 

sua implementação, execução e até resultados) deve absorver necessariamente o princípio da 

eficiência.150 

 Conclusivamente, como assevera Paulo Modesto: 

Pode ser esse o papel do princípio da eficiência: revigorar o movimento de 

atualização do direito público, para mantê-lo dominante no Estado 

Democrático e Social, exigindo que este último cumpra efetivamente a tarefa 

de oferecer utilidades concretas ao cidadão conjugando equidade e 

eficiência. Não é uma síntese fácil, mas é uma síntese possível também para 

o direito administrativo, que vem traduzindo essas aspirações na utilização 

crescente de formas de agir “consertadas”, “não autoritárias”, 

“fomentadoras”, “negociadas”, distantes do padrão de agir da administração 

do estado liberal, policialesco, centrado na limitação e disciplina dos 

interesse privados sob formas imperativas, sancionadoras, hierarquizadas, 

soberanas. Encontrar um novo equilíbrio entre os interesses fundamentais 

tutelados pelo direito administrativo, evitando tanto a prepotência quanto a 

impotência do Estado, é o desafio posto à doutrina do nosso tempo e o 

resultado possível de um debate ainda muito longe de ser concluído.151 

(grifos do autor) 

 Restaria tratar dos princípios da responsabilidade juntamente com o interesse público. 

 No campo interno da Constituição, a responsabilidade administrativa vem disposta no 

§6º do artigo 37, pelo qual: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros (...). 

                                                 

149 CARR, David K.; LITTMAN, Ian D. Excelencia En Los Servicios Públicos. Gestión de calidad total em la 

década de 90 (trad. da 2ª ed. por Ricardo Liberti). Rio de Janeiro: Qualitymark, 1994, pp. 1-24. 
150 Para maiores fundamentos a respeito da inserção do princípio da eficiência derivado da reforma 

Administrativa de 1995, ver: COSTIN, Cláudia. Ob. cit., pp. 68-72; MARINHO, Alexandre; FAÇANHA, Luís 

Otávio. Programas Sociais: efetividade, eficiência e eficácia como dimensões operacionais da avaliação. 

Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0787.pdf>. Acesso em 02/09/2015. 
151 MODESTO, Paulo. “Notas Para Um Debate Sobre o Princípio da Eficiência”. In Revista Interesse Público, 

Ano 2, nº 7, jul/set 2000. São Paulo: Ed. Notadez, 2000, pp. 65-75. 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0787.pdf
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 Como premissa básica, referida orientação atribui àquele incumbido da prestação do 

serviço público a responsabilidade, sob todos os aspectos, pela má prestação ou 

gerenciamento inadequado na realização da função pública de interesse da coletividade. 

 Ainda que se possa imaginar que sobredita responsabilidade está inserida somente no 

que toca à responsabilidade objetiva, porque derivada de atos comissivos segundo a locução 

da norma constitucional, a interpretação sistêmica da Constituição não deixa margem a 

dúvidas de que a responsabilidade se dá sob qualquer ângulo: 

(...) Assim, parece-nos (...) que a regra em nosso direito constitucional é a da 

responsabilidade objetiva para os comportamentos comissivos do Estado e, 

salvo casos excepcionais, responsabilidade subjetiva (por culpa do serviço), 

para os comportamentos omissivos (...).152 (grifos do autor) 

 Não parece crível sustentar somente a teoria da responsabilidade objetiva desse 

princípio voltado para a prestação dos serviços públicos, especialmente no que diz respeito ao 

direito à educação, em decorrência da própria imposição constitucional prevista nos artigos 6º 

e 205 quanto às obrigações do Estado. 

 Ainda que de forma sucinta, procuramos destacar que os princípios acima apontados 

se mostram todos intercalados no que tange aos serviços ou função públicos, 

preferencialmente quando se trata de proposições positivas voltadas à satisfação dos direitos 

fundamentais sociais. 

 

2.3. As atividades essenciais na órbita da Administração Pública 

 

 Discute-se até os dias atuais se as atividades desempenhadas pelo Estado podem ou 

não ser consideradas, na sua integralidade, como essenciais. Sobretudo, se nos guiarmos no 

sentido de que as funções públicas devam obrigatoriamente estar direcionadas ao interesse da 

coletividade, não cabendo ao Poder Público renunciar a tal mister, parece-nos que a primeira 

resposta seria positiva. 

 A depender do modelo de organização do Estado, se Liberal ou não, essa resposta não 

é tão singela assim. 

 Comumente podemos compreender como essencial o que é indispensável ou então, 

necessário.153  

                                                 

152 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Ob. cit., pp. 70-71. 
153 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Aurélio: o dicionário da língua portuguesa. Curitiba: 

Positivo, 2010, p. 315. 
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 No âmbito jurídico, referida expressão está associada em boa parte aos serviços 

prestados pela Administração Pública, os quais encontram-se identificados por um interesse 

público, o que de modo bastante relevante fundamenta a sua condição de essencialidade. 

 Vimos anteriormente que o serviço público, genericamente considerado em seu 

sentido, ou depende de uma lei específica condicionando-o, ou então está atrelado aos ditames 

da Constituição Federal, a propósito dos deveres inerentes ao Poder Público (funções 

públicas) em relação à coletividade. 

 No seu Capítulo II alusivo aos direitos sociais, quando normatiza o direito de greve, o 

§1º do artigo 9º da Lei Maior prescreve que A lei definirá os serviços ou atividades essenciais 

e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 

 A primeira menção na atual ordem constitucional sobre os serviços considerados 

essenciais (sendo estes de titularidade exclusiva ou não do Estado) está totalmente atrelada ao 

direito de greve.  

 Embora declarada na sua totalidade como constitucional, em que pese o caput do 

referido artigo 9º não autorizar ao legislador a regulamentação de forma substancial, a Lei de 

Greve (7.783/89), apesar de não apontar para uma definição do que possa ser considerado o 

serviço como essencial, relacionou de forma exemplificativa aqueles que se caracterizam 

como tal.154 

 É fato que a Lei de Greve procurou disciplinar as atividades e/ou serviços 

considerados essenciais de acordo com as orientações da própria Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), a qual, mesmo não tendo uma Convenção específica, por intermédio de 

seu Verbete 394 assim disciplina: 

O direito de greve só pode ser objeto de restrições, inclusive proibição, na 

função pública, sendo funcionários públicos aqueles que atuam como órgãos 

de poder público, ou nos serviços essenciais no sentido estrito do termo, isto 

é, aqueles serviços cuja interrupção possa pôr em perigo a vida, a segurança 

ou a saúde da pessoa, no todo ou em parte da população. 

                                                 

154 “Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: I - tratamento e abastecimento de água; produção 

e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; II - assistência médica e hospitalar; III - distribuição e 

comercialização de medicamentos e alimentos; IV - funerários; V - transporte coletivo; VI - captação e 

tratamento de esgoto e lixo; VII - telecomunicações; VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, 

equipamentos e materiais nucleares; IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais; X - controle de 

tráfego aéreo; XI compensação bancária”. Especificamente sobre o conceito, ver: CUNHA, Renato Alves 

Bernardo da Cunha. Serviços Públicos Essenciais. O princípio da continuidade e o inadimplemento do 

consumidor. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2004, pp. 31-42/63-68; CARVALHO, Ricardo Motta 

Vaz de. A Greve no Serviço Público. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2005, pp. 67-69; MUKAI, Toshio. Ob. 

cit., pp. 103-104. Registre-se que o entendimento de atividade essencial relacionado ou previsto em função da 

greve também foi objeto de Constituição e legislações antecedentes à atual Carta Política de 1988. VILHENA, 

Paulo Emílio Ribeiro de. “Greve e atividade essencial (evolução conceitual)”. In Revista de Informação 

Legislativa, Brasília, Senado Federal, volume 19, nº 73, jan-mar 1982, pp. 205–212. 
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 Ainda que a própria OIT se refira aos serviços essenciais como aqueles voltados à 

segurança, saúde ou perigo à vida da população, a mesma Organização flexibiliza esse 

entendimento, considerando que um serviço originariamente não considerado essencial 

segundo essas diretrizes possa a vir a ser essencial por outro fundamento.155 

 Portanto, seja em relação à ausência de uma definição da legislação a respeito do que 

possa ser conceituado como serviço essencial (apenas de forma exemplificativa), ou mesmo 

pela própria relativização que a OIT dá ao que se entende por “essencial”, vimos que referidas 

disposições apenas conferem um certo grau de subjetividade ao tema, principalmente a se 

considerar as disposições do nosso sistema constitucional. 

 Nesse particular o direcionamento da OIT é apenas exemplificativo se compararmos 

com os fundamentos e objetivos da República brasileira. 

 Ainda dentro do nosso sistema legal, o Código de Defesa do Consumidor (Lei 

8.078/90) também se refere ao assunto, principalmente no que diz respeito à necessidade de 

concretização dos serviços que considera essenciais. Ao tratar em Seção específica sobre a 

responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço, o normativo estabelece: Art. 22. Os 

órgãos públicos, (...) ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a 

fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 

 Reporta o CDC que os serviços ditos essenciais (não especificados) devem ser 

contínuos. Diante disso, fica a possibilidade do intérprete, objetivamente, se valer do rol 

estabelecido na Lei de Greve (com as relativizações que apontamos), para saber o que 

exemplificativamente deva ser considerado como essencial. 

 O conceito da essencialidade do serviço deve levar em conta, sem qualquer dúvida, a 

análise sistêmica de nosso ordenamento jurídico a respeito, sob pena de não considerando este 

ou aquele como essencial, desrespeitar os princípios correspondentes e a própria Constituição 

Federal. Portanto, como função ínsita do Poder Público, os direitos sociais, em especial a 

educação (artigo 6º e 205 e seguintes) devem ser tratados dentro da concepção de serviços 

essenciais. 

                                                 

155 HODGES-AEBERHARD, Jane; ODERO DE RIOS, Alberto. Princípios do Comitê de Liberdade Sindical 

Referentes a Greve (trad. Edilson Alkmin Cunha). Brasília: OIT/MTE, 1993, pp. 11-12. No mesmo sentido: 

OLIVEIRA, Carlos Roberto de. A Greve nos Serviços Essenciais no Brasil e na Itália. São Paulo: LTr, 2013, 

pp. 83-87. 
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 Se o Estado tem por fundamento promover a cidadania e proporcionar uma vida digna 

aos indivíduos inseridos no corpo social, a educação como elemento vital para essas 

condições não pode ser desprezada, porque inerente à formação do cidadão no contexto em 

que vive. 

 A relativização do que a lei pontualmente considera como essencial pode ser assim 

explicada: 

É sempre muito complicado investigar a natureza do serviço público para 

tentar surpreender, neste ou naquele, o traço da sua essencialidade. (...), os 

serviços de comunicação telefônica, de fornecimento de energia elétrica, 

água, colega de esgoto ou de lixo domiciliar, todos passam por uma 

gradação de essencialidade, que se exacerba justamente quando estão em 

causa os serviços públicos difusos (uti universi) relativos à segurança, saúde 

e educação. Parece-nos, portanto, mais razoável sustentar a imanência deste 

requisito em todos os serviços prestados pelo Poder Público. Assim sendo, 

partindo do pressuposto de que todos os serviços são essenciais, (...).156 

(grifos do autor) 

 Ademais disso, como destaca Renato Alves Bernardo da Cunha, a própria 

jurisprudência é claudicante ao procurar especificar o que seja definido como serviços 

públicos essenciais, generalizando-os de todo modo. Limita-se a dizer que são indispensáveis 

e subordinam-se ao princípio da continuidade.157  

 Quando do julgamento dos Mandados de Injunção nºs 670, 708 e 712 pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao apreciar o tema da greve no serviço público, reputamos como importante 

a reprodução de trecho do entendimento do Ministro Gilmar Mendes acerca da ressalva 

quanto à indefinição do que se deva considerar atividades ou serviços públicos essenciais em 

nosso ordenamento: 

(...) Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades 

estratégicas típicas de Estado, há outros serviços públicos, cuja 

essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9º a 11 da Lei nº 

7.783/89. Para fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 

9º a 11 da Lei nº 7.783/89 é apenas exemplificativa (numerus apertus). 

 

                                                 

156 GRINOVER, Ada Pelegrini. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do 

anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, pp. 214-215. 
157 CUNHA, Renato Alves Bernardo da. Ob. cit., p. 66. 
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 O que temos até os dias atuais é uma indefinição, seja na legislação, doutrina ou 

mesmo jurisprudência do que possa ser considerado especificamente como serviços ou 

atividades essenciais, ficando alguns doutrinadores relegados ao positivismo estrito, sem, 

contudo, abordarem os princípios e a efetividade dos direitos fundamentais sociais.158 

 A título de complementação, os projetos de lei de greve do serviço público que ainda 

tramitam no Legislativo acabam limitando o que deva ser considerado como essencial, 

incorrendo em verdadeira rejeição ou mesmo limitação das funções públicas que viabilizam 

os fundamentos e objetivos traçados no artigo 3º da Constituição.159 

 A partir da interpretação do Texto constitucional, da normatividade que lhe é própria, 

e as funções públicas de interesse de toda a coletividade relegadas ao Estado, não podemos 

desconsiderar que os direitos previstos no artigo 6º da Constituição Federal, especialmente a 

educação como um sistema uno e indivisível, não possam ser tratados efetivamente como 

essenciais e irrenunciáveis. Essa a nossa posição. 

 

2.4. Direito à educação, responsabilidade do Estado e interesse público 

 

 A justiça social vislumbrada no corpo da Constituição160 abarca, como não poderia 

deixar de ser, a educação, não somente na esfera do dever ser para o Poder Público, como um 

direito relegado ao indivíduo. 

 Inquestionável, a partir dessa concepção, que nosso ordenamento jurídico dispõe 

expressamente ser a educação considerada um direito subjetivo (art. 208, §1º da 

Constituição). Em que pese o formalismo dessa afirmação, já foi dito, não sem razão, que 

                                                 

158 Entre outros: FRIEDE, Reis. Ciência Política e Teoria Geral do Estado. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2002, pp. 36-38; BOTTALLO, Eduardo Domingos. Lições de Direito Público. São Paulo: 

Dialética, 2003, pp. 149-166. 
159 No Congresso Nacional, onde reside o Poder Legislativo, na atualidade existem três projetos de lei que 

regulam o direito de greve dos servidores públicos. O Partido dos Trabalhadores em 2007 deu entrada aos PLs 

83 e 84/2007: o primeiro regula o direito de greve para os servidores públicos e o segundo, para os trabalhadores 

da iniciativa privada. O PL 710/2011 tem como principal destaque a manutenção de, no mínimo, 50% dos 

servidores trabalhando durante a greve. Por fim, uma Comissão mista redigiu o PL 327/2014 que adota o 

seguinte enunciado: “Disciplina o direito de greve dos servidores públicos, previsto no art. 37, VII da 

Constituição Federal; conceitua greve, estabelece regras sobre competência para deflagração da greve; trata da 

negociação coletiva e métodos alternativos de solução de conflitos, procedimentos e requisitos para deflagração 

da greve, direitos dos grevistas, serviços essenciais, abuso do direito de greve e responsabilização pelo abuso; 

regula a apreciação judicial da greve”. 
160 Freitas Jr. entende que a justiça social retratada no Texto constitucional trabalha como condição particular da 

democracia. FREITAS JÚNIOR, Antônio Rodrigues de. Os Direitos Sociais e a Constituição de 1988: crise 

econômica e políticas de bem-estar. Rio de Janeiro: Forense, 1993, pp. 7-68. 
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dificilmente haverá esse mesmo direito subjetivo sem a respectiva responsabilidade pública, 

até porque, esta é pressuposto fundamental da organização política do Estado.161 

 A responsabilidade do Poder Político está condicionada, implícita ou expressamente, a 

partir da leitura de suas funções públicas vinculadas aos objetivos da República brasileira, a 

cargo da Administração Pública, entre as quais o dever de se promover a cidadania e propiciar 

uma vida digna aos administrados. 

 De outro lado, há a responsabilidade dos administrados, inclusive no que toca à 

percepção de mantença desses misteres em atendimento ao interesse da coletividade. 

 E como tratamos em outro momento, a busca por alguns objetivos republicanos passa 

necessariamente pela formação do indivíduo, cujo processo decorre em boa parte da educação 

que lhe é assegurada e destinada obrigatoriamente pelo Estado. 

 Personalizadas na Administração Pública, as funções respectivas, além da observância 

aos mais variados princípios que ditam seus atos e procedimentos, devem sempre observar o 

interesse público. 

 Mas qual o sentido de interesse público, principalmente quando tratamos de direitos 

fundamentais sociais? 

 Com o surgimento do Estado de Direito e o consequente incremento de direitos e 

interesses da coletividade, o Poder Político somente se justificaria em decorrência do interesse 

público. O direito em especial passou, então, a compreender que a finalidade primordial do 

Estado reside justamente no interesse público. Por tais razões é que suas funções tendem a 

observar criteriosamente esse princípio.162 

 Para melhor identificação desse princípio devemos admiti-lo a partir de outros dois 

que lhe dão forma e substância, quais sejam: a supremacia do interesse público sobre o 

privado; e o que diz respeito à indisponibilidade da Administração em relação aos interesses 

públicos. 

                                                 

161 “La suerte del derecho subjetivo está condicionada a la responsbilidad pública, pero no solo a la 

responsabilidad pública estatal de los que mandan, sino también de los que obedecen. Para que haya derecho 

subjetivo debe haber un responsable o a quien hacer responsable, y a la inversa. Para que exista 

responsabilidade, alguien debe titularizar una situación de poder actualizante contra otro responsable del deber. 

(...) La responsabilidad pública es principio y presupuesto fundante de la organización política. Jamás podrá 

hablarse de libertad, democracia, república, o de otras fórmulas fundadas, si no existe una clara determinación de 

la responsabilidad pública, con fijación precisa de los derechos y deberes de los que mandan u de los que 

obeden”. DROMI, José Roberto. Ob. cit., pp. 4-5 (grifos do autor). 
162 CARVALHO FILHO, José dos Santos. “Interesse Público: Verdades e Sofismas”. In Supremacia do 

Interesse Público e Outros Temas Relevantes do Direito Administrativo (coords. Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro; Carlos Vinicius Alves Ribeiro). São Paulo: Atlas, 2010, p. 71. 
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 Como o próprio nome sustenta, a supremacia do interesse público deve ser entendida 

em um contexto de superioridade do interesse da coletividade, notadamente em relação ao 

particular. Configura pressuposto de uma ordem social que tende a ser estável na relação entre 

Administração e administrados.163 

 Sob tal aspecto podemos concluir que essa ostentação de supremacia (do interesse 

público) irá demandar, naturalmente, a exigibilidade incondicional dos atos da Administração 

enquanto responsável pelas funções públicas. 

 De seu turno o princípio da indisponibilidade do interesse público traduz uma proteção 

aos direitos da coletividade, no sentido de que estes não se encontram à livre disposição por se 

considerarem inapropriáveis. A Administração Pública não possui qualquer disponibilidade 

sobre tais direitos, cuja titularidade é do Estado que os protege e os determina por meio da 

função administrativa.164 

 Cabe aqui referir-se à essencialidade da função pública se e quando observadas ou 

envolvidas tais condições e a seguinte fórmula: 

 

interesse público = supremacia do interesse público + indisponibilidade da Administração em 

relação aos interesses públicos. 

 

 Consideradas tais condições o interesse público do direito à educação e sua natureza 

de serviço essencial à coletividade estão exteriorizados pelos princípios que lhes são 

inerentes, principalmente quando voltados à função pública, ou mesmo porque a própria 

Constituição assim os caracteriza. 

 O direito fundamental social à educação e como integrante das funções do Estado, 

deve ser compreendido e praticado dentro dos princípios que aqui foram tratados, sem, 

contudo, o desprezo a outros que, mesmo não explicitados nas linhas acima, acabam de uma 

forma ou outra sendo exigidos particularmente. 

 

2.5. A educação como função pública essencial 

 

 Indiscutível não haver dúvidas a propósito de que os direitos fundamentais, em boa 

dose, assumem papel de importância singular quando envolvidos com as atividades 

prestacionais do Estado. 

                                                 

163 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Ob. cit., p. 27. 
164 Idem, pp. 31-32. 
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 No Estado Social Constitucional, por sua característica ímpar, essa premissa é 

praticamente indissociável, e no que toca ao direito fundamental à educação a justificativa de 

sua garantia e efetivação encontra-se integralmente voltada ao desenvolvimento integral do 

indivíduo como ser social. Segundo Tania Diaz Gonzalez: La educación es propria del ser 

humano: llegar a la perfección de lo que en principio se es por la esencia, pero por la 

educación, la plenitude.165 

 Não pretendemos aqui explorar toda a filosofia que trata da importância que a 

educação e o procedimento de ensino apresentam à sociedade, porque de uma forma ou de 

outra isso está incorporado no espírito de cada um. Contudo, ainda que nos pareça tratar de 

certa obviedade, a análise desse assunto envolve não somente a esfera da sociologia, mas 

também possui ligação na órbita jurídica, como direito subjetivo que é reconhecido pela 

própria ordem constitucional. 

 Mas é preciso, ainda que em breves linhas, reconhecer a função ou serviço público 

educacional dentro da órbita dos direitos humanos, como fomentador de vida digna e 

cidadania, além de voltar nosso olhar para o Estado Democrático e de Direito assumido pelo 

país. A democracia, a rigor, deve oferecer ao indivíduo oportunidades para que ele aprenda os 

fundamentos do ideal democrático para sua inserção política, social e de toda ordem na 

comunidade que habita. 

 Além de uma questão de democracia, a vinculação da educação aos direitos humanos 

traduz um conjunto de valores essenciais que tocam à formação do cidadão, entre os quais a 

solidariedade, liberdade e justiça. De outro lado, os direitos humanos são fundamentais ao 

passo que inseparáveis de uma vida com mais dignidade e integração no meio em que vive, 

como um componente da cidadania. 

 Maria Victória Benevides sustenta a vinculação estrita da educação aos direitos 

humanos na formação do indivíduo: 

Em relação especificamente à educação em direitos humanos, o que 

desejamos? Que efeitos queremos com esse processo educativo? Queremos 

uma formação que leve em conta algumas premissas. Em primeiro lugar, o 

aprendizado deve estar ligado à vivência do valor da igualdade em dignidade 

e direitos para todos e deve propiciar o desenvolvimento de sentimentos e 

atitudes de cooperação e solidariedade. Ao mesmo tempo, a educação para a 

tolerância se impõe como um valor ativo vinculado à solidariedade e não 

apenas como tolerância passiva da mera aceitação do outro, com o qual 

pode-se não estar solidário. Em seguida, o aprendizado deve levar ao 

desenvolvimento da capacidade de se perceber as consequências pessoais e 

                                                 

165 DIAZ GONZALEZ, Tania. El Derecho A La Educacion. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 

1973, p. 28. 
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sociais de cada escolha. Ou seja, deve levar ao senso de responsabilidade. 

Esse processo educativo deve, ainda, visar à formação do cidadão 

participante, crítico, responsável e comprometido com a mudança daquelas 

práticas e condições da sociedade que violam ou negam os direitos humanos. 

Mais ainda, deve visar à formação de personalidades autônomas, intelectual 

e afetivamente, sujeitos de deveres e de direitos, capazes de julgar, escolher, 

tomar decisões, serem responsáveis e prontos para exigir que não apenas 

seus direitos, mas também os direitos dos outros sejam respeitados e 

cumpridos. 166 

 O conteúdo desenhado pela socióloga permite afirmar que, mesmo devendo a 

educação ser reivindicada sob o aspecto da garantia de um direito, o seu destinatário final que 

é o cidadão, na sua condição de integrante de uma dada sociedade, deve ter em mente o 

compromisso com a solidariedade e obediência a regras de convívio, o que somente será 

possível a partir de sua formação. 

 É nessa seara que se considera a essencialidade da educação sob o aspecto dos direitos 

humanos167, a qual possibilita cidadania e vida digna ao indivíduo. É como enfatiza Elias 

Motta: 

(...) a Educação se confunde com o próprio processo de humanização, pois é 

a capacitação do indivíduo tanto para viver civilizadamente e 

produtivamente, quanto para formar seu próprio código de comportamento e 

para agir coerentemente com seus princípios e valores, com abertura para 

revisá-los e modificar seu comportamento quando mudanças se fizerem 

necessárias.168 

 Mas a essencialidade e necessidade da destinação efetiva do direito à educação ou dos 

serviços públicos destinados a esta função pública também possuem sua justificativa se 

tomarmos como ponto de suporte a interpretação do sistema jurídico interno. 

 Do quanto podemos inferir, a educação, como direito subjetivo do indivíduo ou 

mesmo função pública de interesse comum possui papel da mais alta relevância dentro dos 

objetivos do Estado brasileiro, quais sejam: a dignidade humana e a cidadania. 

                                                 

166 BENEVIDES, Maria Victoria. Educação em Direitos Humanos: de que se trata? Disponível em: 

<http://www.hottopos.com/convenit6/victoria.htm>. Acesso em 13/08/2015. 
167 Para a UNESCO, como um verdadeiro e indisponível direito: “Education is a fundamental human right and 

essential for the exercise of all other human rights. It promotes individual freedom and empowerment and yields 

important development benefits. Yet millions of children and adults remain deprived of educational 

opportunities, many as a result of poverty”. Disponível em <http://www.unesco.org/new/en/right2education>. 

Acesso em 29/08/2015. 
168 MOTTA, Elias de Oliveira. Direito Educacional e Educação no Século XXI: com comentários à nova Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: UNESCO, 1997, p. 168. “A consagração do direito à 

educação (...) tem sido constante (...) nos inúmeros tratados, cartas de princípios e acordos internacionais que 

buscam estabelecer a pauta de direitos consagradores da dignidade da pessoa humana”. GARCIA, Emerson. Ob. 

cit., p. 157. 

http://www.hottopos.com/convenit6/victoria.htm
http://www.unesco.org/new/en/right2education
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 No interior do Estado Constitucional ou mesmo Democrático de Direito, a 

interpretação do sistema jurídico deve ser norteada por esse modelo de Poder Político. 

Conforme prescrito pela Constituição Federal a dignidade da pessoa humana e a cidadania 

constituem fundamentos do Estado brasileiro (art. 1º, II e III). 

 Se se mostra fora de questionamento que tanto cidadania como dignidade da pessoa 

são fundamentos do nosso sistema jurídico, então, pela lógica, esse mesmo sistema encontra-

se fundado tanto em uma quanto em outra daquelas condições. 

 E não somente porque a própria Lei Maior assim a considera (ex vi artigos 1º, II e II, 

combinados com 6º, 205 a 208 da Constituição Federal), mas também porque a educação se 

integra à finalidade maior do Poder Público e dentro das políticas estatais obrigatórias 

relegadas à Administração Pública. 

 Qualquer situação que possa inviabilizar tal silogismo deve ser prontamente dirimida. 

 Os princípios de direito administrativo voltados aos serviços da Administração 

Pública, entre os quais o da “continuidade”, “regularidade”, “obrigatoriedade” e “legalidade” 

acima discutidos na essência, integram ou mesmo não podem se dissociar do interesse público 

que o direito à educação contém. 

 Vimos em outras linhas que a caracterização de uma atividade estatal como 

“essencial” possui conceito bastante flexibilizado, como a própria Organização Internacional 

do Trabalho admite. Depende, e muito, do que o ordenamento jurídico, principalmente a 

Constituição, dispõe a respeito das funções públicas e dos objetivos do Estado. 

 Como delineado linhas acima, no caso do ordenamento jurídico brasileiro tal 

relativização não encontra amparo. A educação, como direito fundamental social, atua como 

meio vital para a realização da cidadania e dignidade da pessoa. Segundo Motauri Ciocchetti 

de Souza: 

Nessa quadra, difere a educação de outros direitos sociais e fraternos, 

igualmente consagrados pela Magna Carta: a educação é premissa – e não 

proposta. Em outras palavras, o acesso efetivo à educação é o condicionante 

para o próprio e efetivo exercício dos demais direitos fundamentais eleitos 

pelo legislador constituinte.169 

 

                                                 

169 SOUZA, Motauri Ciocchetti de. “Direito da Educação”. In Manual de Direitos Difusos (coord. Vidal 

Serrano Nunes Junior). 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 82. 
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 Ainda que a educação seja considerada dentro da órbita dos direitos humanos, como a 

própria Organização das Nações Unidas trata170, o seu caráter de primordialidade (ou mesmo 

essencialidade) na formação do indivíduo para que possa ter uma vida digna e, 

consequentemente, a cidadania, tratadas pela Constituição, não deixa dúvidas a respeito do 

seu grau de importância para a coletividade e o bem comum. 

 O cidadão que não tenha experimentado um processo de educação digno, efetivo, 

integral, encontrará, por óbvio, inúmeras dificuldades de se colocar no mercado de trabalho 

ou mesmo se inserir satisfatoriamente na coletividade que habita. 

 E, como bem pondera Luiz Fernando do Amaral exclusivamente quanto à dignidade 

humana: 

Não há dúvida de que outros tantos direitos sociais são necessários à 

efetivação da dignidade humana tais como: saúde, moradia, lazer etc. 

Todavia, se um indivíduo tiver todos esses direitos e não contar com o pleno 

acesso à educação, imperioso reconhecer que os direitos até então 

concedidos serão garantia de manutenção de uma vida que não 

necessariamente se viabilizará de forma digna sob o prisma do convívio 

social. A falta de conhecimentos básicos e sobretudo do exercício da 

capacidade reflexiva criará um indivíduo desprovido da possibilidade 

imprescindível de autodeterminação. 

 De forma global, Delors ao contribuir para a UNESCO no “Relatório Sobre a 

Educação para o Século XXI” ponderou que: 

A educação deve enfrentar esse problema porque, na perspectiva do parto 

doloroso de uma sociedade mundial, ela situa-se, mais do que nunca, no 

âmago do desenvolvimento da pessoa e das comunidades; sua missão 

consiste em permitir que todos, sem exceção, façam frutificar seus talentos e 

suas potencialidades criativas, o que implica, por parte de cada um, a 

capacidade de assumir sua própria responsabilidade e de realizar seu projeto 

pessoal. Essa finalidade supera qualquer outra; sua realização, longa e difícil, 

será uma contribuição essencial para a busca de um mundo mais convivial e 

justo.171 

 Com essas considerações é que a educação (ou o direito à) no campo do Poder Público 

deve ser considerada categoricamente como atividade essencial por sua condição de função 

pública, atraindo um caráter de irrenunciabilidade como medida atribuída ao Estado. 

                                                 

170 “DECLARAÇÃO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO PARA TODOS PLANO DE AÇÃO PARA 

SATISFAZER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM”, aprovada pela Conferência 

Mundial sobre Educação para Todos Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem em 1990. 
171 DELORS, Jacques. “Educação. Um tesouro a descobrir”. In Relatório para a UNESCO da Comissão 

Internacional para Educação no Século XXI. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590por.pdf>. Acesso em 21/08/2015, p. 10. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590por.pdf
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 Essa sua característica ímpar extrapola não somente a esfera individual, no que toca à 

sua formação plena, bem como de toda a sociedade, porque reflete diretamente no 

desenvolvimento do país quando possui um maior número de cidadãos com boa capacidade 

de reflexão. 

 É através da educação e do ensino com regularidade e qualidade que se alcança o 

desenvolvimento social, econômico, político e cultural. Propicia a educação o cumprimento 

de outros direitos a partir da reflexão e capacidade do indivíduo sobre o meio em que vive. 

 Desnecessário afirmar e não precisamos ir muito além para chegarmos à conclusão de 

que, havendo na base, em sua origem, uma educação (ou o serviço educacional) pouco 

eficiente, a formação do indivíduo seguirá a mesma sorte. Se, ainda, nessa mesma linha a 

educação brasileira ou os responsáveis pelo ensino, em qualquer segmento que se encontrem, 

não forem interpretados com a devida importância por promoverem descompassadamente seu 

desenvolvimento regular, descontínuo, em relação ao crescimento dos destinatários (da 

educação), a formação destes em relação à sua inserção plena na sociedade corre sério risco 

de comprometimento, desde que tenhamos em mente a cristalização da dignidade humana e 

cidadania, ambos como reflexos de uma sociedade que se proponha a ser mais justa e 

solidária. 

 Encontra o direito fundamental social à educação, outrossim, seu abrigo tanto no 

conteúdo de mínimo existencial, pois se caracteriza como uma das condicionantes da 

existência do indivíduo como ser social a justificar tal condição; bem como resguardada pela 

impossibilidade de retrocesso social, princípio este amparado pelo Estado Constitucional 

Social envolvido em nosso sistema jurídico e político. 

 Se como essencial deve ser tratada, sua concepção dentro do cenário político e jurídico 

deve ganhar maior profundidade, inclusive no que toca à continuidade e regularidade de sua 

destinação à sociedade, porque associada à formação do indivíduo e estritamente vinculada 

aos objetivos republicanos. 
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3. O SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO E A RELAÇÃO INTRÍNSECA 

ENTRE A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO EDUCACIONAL E 

A PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE GREVE 

 

 Construímos até aqui o entendimento segundo o qual o alcance de alguns objetivos 

fundamentais da República brasileira172 depende, dentre outras condições, da adoção efetiva e 

eficiente dos serviços públicos lato sensu, notadamente aqueles cristalizados como direitos 

sociais, dada a sua projeção para o indivíduo, à sociedade e à Administração Pública. 

 Embora devamos reconhecer a existência de uma gama de providências realizadas e 

ainda por fazer para a implementação minimamente satisfatória de políticas públicas com 

vistas ao princípio de justiça social, é notório que o Estado possua responsabilidade singular 

na efetividade dos serviços que presta à coletividade, muito em razão das imposições 

advindas da própria Constituição Federal, especialmente quando este ou aquele mister 

também está atrelado à formação do cidadão e sua integração no meio em que vive, com 

respaldo nos fundamentos constitucionais perfilados com a esfera subjetiva do indivíduo.173 

 O bem-estar dos indivíduos como premissa do poder político e elemento primordial de 

uma sociedade justa e solidária, por óbvio, não despreza sua formação, cuja consequência 

encontra-se intimamente atrelada à importância da regularidade do aspecto educacional.174 É 

                                                 

172 Cidadania e a dignidade da pessoa, pressupostos necessários ao bem-estar do indivíduo e da sociedade, as 

quais dependem de uma dada qualidade para a formação do ser humano e o respectivo convívio em sociedade. 
173 Ver também: BUCCI, Maria Paula Dallari; VILARINO, Marisa Alves. “A ordenação federativa da Educação 

brasileira e seu impacto sobre a formação e o controle das políticas públicas educacionais”. In Justiça pela 

Qualidade na Educação (org. ABMP, Todos pela educação). São Paulo: Saraiva, 2013, pp. 117-150. Como 

enfatizado, as quais vão possibilitar o fortalecimento da dignidade da pessoa e cidadania dentro do Estado Social 

e Democrático de Direito. Ver também sobre esses outros aspectos: SMANIO, Gianpaolo P. “Cidadania e 

Políticas Públicas”. In O Direito na Fronteira das Políticas Públicas (orgs. Gianpaolo Poggio Smanio; Patrícia 

Tuma Martins Bertolin; Patricia Cristina Brasil). São Paulo: Páginas & Letras, 2015, pp. 1-6. 
174 “We sometimes fail to realize to what extent to education underlies our whole economy; we likewise fail to 

undestand how this fact affects the social structure of the nation. If the citzens of this country are to become 

deply interested in education matters. This means a willingness to study the school and the community with a 

frank recognition of the complexities of modern life”. CONANT, James Bryant. Education In A Divided 

World: the function of the public schools in our unique society. New York: Greenwood Press, 1969, p. 38. 

“Por vezes não conseguimos perceber até que ponto a educação está subjacente a toda a nossa economia; nós 

igualmente falhamos em entender como esse fato afeta a estrutura social da nação. Se os cidadãos do país estão 

profundamente interessados em matéria de educação. Isto significa uma vontade de estudar a escola e a 

comunidade com um franco reconhecimento das complexidades da vida moderna” (tradução livre). Entre nós: 

DALLARI, Dalmo de Abreu. “Educação e Preparação para a Cidadania”. In Direitos Humanos, Democracia e 

República: Homenagem a Fábio Konder Comparato. São Paulo: Quartier Latin, 2009, pp. 323-346; GOMES, 

Candido Alberto; SOUSA, Carlos Ângelo de Meneses; CALIMAN, Geraldo; CÂMARA, Jacira. “A formação 

para a cidadania”. In Justiça pela Qualidade na Educação (org. ABMP, Todos pela educação). São Paulo: 

Saraiva, 2013, pp. 689-710; QUEIROZ, José Fleuri. A Educação como Direito e Dever. Leme: Mundo 

Jurídico, 2003, pp. 111-134; SOUSA, Eliane Ferreira de. Ob. cit., p. 40-88; TAVARES, André Ramos. “Direito 
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assim que o direito à educação deve guardar maior responsabilidade e importância, ao passo 

que: 

O artigo 6º da Constituição Federal de 1988 reconhece a educação como um 

direito fundamental de natureza social. Sua proteção tem, pois, uma 

dimensão que ultrapassa e muito, a consideração de interesses meramente 

individuais. Assim, embora a educação, para aquele que a ela se submete, 

represente uma forma de inserção no mundo da cultura e mesmo um bem 

individual, para a sociedade que a concretiza, ela se caracteriza como um 

bem comum, já que representa a busca pela continuidade de um modo de 

vida que, deliberadamente, se escolhe preservar.175 

 E em todo processo de ensino176 (educação pública básica, composta pelos níveis 

infantil, fundamental e médio, além do superior segundo a divisão didática oficial) como 

indicador do suporte para o aprendizado as proposições públicas devem ser implementadas de 

forma efetiva, eficiente e com a regularidade necessária. Para que esse processo igualmente 

possa funcionar a contento, existe a inseparável capacitação dos profissionais responsáveis 

pelo ensino, em todos os seus níveis.  

 Conclui-se, como anteriormente expusemos, que a educação como direito (e o ensino 

como espécie e grau, por assim dizer) forma um elo totalmente indissociável e 

interdependente. Apesar da divisão oficial, tal se dá por específica questão de didática, porque 

o processo de formação do cidadão é contínuo até os níveis mais elevados. 

                                                                                                                                                         

Fundamental à Educação”. In Direitos Sociais. Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie 

(coords. Cláudio Pereira de Souza Neto; Daniel Sarmento). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, pp. 771-788. 
175 DUARTE, Clarice Seixas. A educação como um direito fundamental de natureza social. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-73302007000300004&script=sci_arttext>. Acesso em 

05/09/2015. 
176 “O direito à educação é norma ampla da qual o direito de acesso ao ensino é uma espécie. Ambos são 

estruturados com princípios e regras que se complementam”. PIACENTIN, Antonio Isidoro. “O direito à 

educação na Constituição Democrática de 1988”. In Direito e Educação: reflexões críticas para uma 

perspectiva interdisciplinar (orgs. Daniella Basso Batista Pinto; Rodrigo Suzuki Cintra). São Paulo: Saraiva, 

2013, p. 49. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-73302007000300004&script=sci_arttext


 

83 

 Dentre as divisões e responsabilidades preconizadas no artigo 211 da Constituição 

Federal177, o direito à educação (ou o processo de ensino em si) deve ser encarado como uno, 

um único corpo.178 Cada nível (infantil; fundamental; médio; superior) funciona 

decisivamente na engrenagem desse complexo mecanismo de aprendizagem que busca a 

formação integral do cidadão.179 

 Não é outra a ideia de unidade preconizada na legislação brasileira específica refletida 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei 9.394/96, a qual, dentro de 

seus princípios e fundamentos, revela ser a educação um sistema único a partir da integração 

de quaisquer de seus níveis, como suporte decisivo na formação do indivíduo para a cidadania 

e vida digna.180 

 É provavelmente nesse ponto de divisão e de responsabilidades, no que concerne ao 

processo do ensino público (como interesse coletivo e função pública), que reside nosso 

problema até os dias que se seguem. Como há que se considerar a educação como função 

pública essencial de caráter irrenunciável, envolvendo a Administração, sociedade e 

indivíduo, indagamos: até que ponto princípios da continuidade, obrigatoriedade e 

regularidade daqueles serviços devem ser interpretados em confronto com o direito de greve 

constitucionalmente tutelado? De que forma conciliar o regular e efetivo funcionamento deste 

atributo do Estado com o direito de greve dos seus servidores?181 

                                                 

177 “Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração 

seus sistemas de ensino. §1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as 

instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de 

forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante 

assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 14, de 1996). §2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação 

infantil (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996). §3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão 

prioritariamente no ensino fundamental e médio (Incluído pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996). §4º Na 

organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas 

de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 59, de 2009). §5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular”. 
178 E como veremos mais à frente não é essa a interpretação do legislador atual. 
179 Mas o processo não é tão autônomo assim. Diante de várias circunstâncias, tais como: extensão territorial; 

política educacional; garantia da livre iniciativa, mas, mormente por se tratar de um direito inerente à cidadania 

dos indivíduos é que o Estado acaba por dividir essa função, dentro do pacto federativo delegando-a em parte aos 

entes federados e à iniciativa privada. Mesmo assim, a educação não se desgarra da função pública ínsita ao 

Poder Público. 
180 “Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 

civil e nas manifestações culturais. §1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 

predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. §2º A educação escolar deverá vincular-se ao 

mundo do trabalho e à prática social. (...) Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 
181 Adotamos a linha segundo a qual “regular” um direito, a princípio, não teria a mesma ideia —stricto sensu— 

de “limitação”, se esse procedimento ocorrer de acordo com o ordenamento jurídico como um todo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art2
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 Nítido que precisamos compreender que o Estado Constitucional Social a que estamos 

submetidos, ao mesmo tempo em que propugna por prestações positivas do Poder Público 

para a realização dos direitos fundamentais sociais, da mesma forma preconiza a observância 

de tantos outros consagrados pela Constituição do país como reflexo do Estado Democrático e 

de Direito. 

 Esse particular conflito de interesses no interior da administração do Estado é 

universal182, subsiste atualmente, e de inequívoco interesse de toda a sociedade.183 

 É fato que alguns países têm resolvido esse contraste entre a greve e o interesse dos 

agentes públicos há algum tempo, como nos regramentos da França, Itália, Espanha, 

Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, México, entre outros, principalmente no que pode 

ser considerado um limite absoluto da greve em determinadas situações.184 Mas ainda que 

referidas nações tenham o mesmo viés democrático que o Brasil, a disciplina dispensada à 

greve no serviço público e/ou essencial não pode simplesmente ser transportada para nosso 

ordenamento jurídico. E isso se justifica pelo simples fato da especificidade de algumas 

prescrições ditadas pela Constituição Federal relacionadas às funções públicas ínsitas ao 

Estado; além da notória efetividade dos direitos fundamentais sociais; e também pela própria 

concepção relegada à greve como efetivo direito de cunho social dos trabalhadores 

universalmente considerados.  

                                                 

182 “Nem os juristas, por mais brilhantes que sejam, nem os governantes, por mais autoritários, podem impedir a 

existência dos conflitos sociais no regime capitalista, mesmo no seio do aparelho do Estado”. LEITE, J.; G.B. 

Direito Sindical e Função Pública em França (trad. Manuela Leandro). Coimbra: Centro de Estudos Jurídicos 

(Cej), 1974, p. 17. 
183 BAYLOS GRAU, Antonio. Sindicalismo Y Derecho Sindical. Albacete: Editorial Bomarzo, 2004, pp. 55-

90; JAVILLIER, Jean-Claude. Les Conflits Du Travail. Paris: Presses Universitaires de France, 1976, pp. 89-

122; VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. “O Sindicato e o Estado”. In Direito Sindical Brasileiro. Estudos 

em homenagem ao Prof. Arion Sayão Romita (coord. Ney Prado). São Paulo: LTr, 1998, pp. 289-301; LEITE, 

Carlos Henrique Bezerra. A Greve do Servidor Público Civil e os Direitos Humanos. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_34/artigos/Art_carlos.htm>. Acesso em 21/08/2015. 
184 BAYLOS GRAU, Antonio. Derecho de huelga y servicios esenciales (trad. Edilson Alkmin Cunha). 

Madrid: Tecnos, 1988, pp. 88-134; BARBAGELATA, Héctor-Hugo. O Particularismo do Direito do 

Trabalho. São Paulo: LTr, 1996, pp. 66-78/133-150; OJEDA AVILÉS, Antonio. Derecho Sindical. Madrid: 

Tecnos, 2003, pp. 535-557; ZANGARI, Guido. Sindacato, sciopero e democrazia sindacale nel nuovo diritto 

del lavoro britannico. Padova: CEDAM, 1987, pp. 123-198; FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. 

Liberdade Sindical e Direito de Greve no Direito Comparado: lineamentos. São Paulo: LTr, 1992, pp. 75-

117; OLIVEIRA, Carlos Roberto de. Ob. cit., pp. 83-94. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_34/artigos/Art_carlos.htm
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 Referidas circunstâncias denotam seu alcance distinto em comparação a outros países 

de matizes Liberais ou Liberais Sociais.185 

 Mas, em algum momento, esse paralelo precisa ser melhor interpretado e, por que não 

dizer, redimensionado em nosso ordenamento jurídico, mais precisamente se a mesma greve, 

como direito, possa confrontar com outros fundamentos da República brasileira e os interesses 

públicos irrenunciáveis. 

 Andrea Pilati aponta a necessidade de se criar um mecanismo próprio para tratar da 

proteção jurídica dos usuários dos serviços essenciais envolvidos com o direito de greve, 

principalmente quando patrocinados pelo Estado:  

A obrigação de assegurar o desempenho necessário mesmo durante a greve 

permite igualmente e especialmente evidenciar a centralidade sem 

precedentes assumida na regulação do tema por pessoas de fora da relação 

de trabalho. A obrigação de origem legislativa, de salvaguardar o mínimo 

dos serviços é também diretamente assunto dos trabalhadores de serviços 

essenciais: “os trabalhadores que exercem o direito à greve (...) são 

obrigados à realização de serviços essenciais, (...)”.186 (tradução livre)  

 Essa modalidade de regramento da greve em serviços de interesse direto da sociedade 

é comum em vários ordenamentos, prevendo eles legislação atinente à matéria de relações 

sindicais ou não, e independentemente da ideologia do Estado a que se refere.187 

 Para que possamos propor alternativas a esta complexa e, no caso brasileiro, até aqui 

interminável discussão no campo das paralisações na educação pública, é imprescindível 

traçar uma análise sobre o direito de greve em si, o seu grau de posição no ordenamento 

jurídico e como tem sido compreendido no segmento público, especialmente porque nos 

referimos àquelas atividades de reconhecido interesse da coletividade, um verdadeiro direito 

fundamental social incorporado à dignidade da pessoa humana e cidadania. 

                                                 

185 A respeito das contradições e proximidades das ideologias entre liberais, liberalismo e socialistas ver 

excelente artigo no El País: VARGAS LLOSA, Mario. Liberais e liberais. Disponível em: 

<http://brasil.elpais.com/brasil/2014/01/25/opinion/1390689717_754195.html>. Acesso em 15/08/2015. 

Objetivamente, quanto ao tratamento distinto entre os regimes políticos e suas políticas públicas, ver: SILVA, 

Solange Teles da. “Políticas Públicas, Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade”. In O Direito na 

Fronteira das Políticas Públicas (orgs. Gianpaolo Poggio Smanio; Patrícia Tuma Martins Bertolin; Patrícia 

Cristina Brasil). São Paulo: Páginas & Letras, 2015, pp. 102-104. 
186 PILATI, Andrea. “La Legge Sullo Sciopero Nei Servizi Pubblici Essenziali”. In Trattato di diritto del 

lavoro - Volume III: Conflitto, concertazione e partecipazione. A cura di Lunardon Fiorella (direto da Mattia 

Persiani e Franco Carinci). Padova: CEDAM, 2011, p. 283. “L'obbligo di garantire le prestazione 

indispensabili anche durante lo sciopero consente altresi e soprattutto di evidenziare l'inedita centralità assunta 

nella regolamentazione della materia dai soggetti estranei al rapporto di lavoro. L'obbligo, di origine legislativa, 

di salvaguardare i minimi di servizio riguarda infatti direttamente anche gli addetti ai servizi essenziali: “i 

lavoratori che esercitano il diritto di sciopero ... sono tenuti all' effettuazione delle prestazioni indispensabili, 

(...)”. 
187 A propósito do tema, entre nós: FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. Ob. cit., pp. 75-113; CARVALHO, 

Ricardo Motta Vaz de. Ob. cit., pp. 13-26. 

http://brasil.elpais.com/brasil/2014/01/25/opinion/1390689717_754195.html%20Acesso%20em%2015/08/2015
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 Além de tais premissas é preciso considerar que o legislador pátrio tem apresentado 

propostas para ao menos minimizar o conflito, o que nos leva obrigatoriamente a abordar tais 

proposições dentro de uma interpretação sistêmica do nosso arcabouço constitucional, e se se 

afigura razoável diante do que preveem os princípios da continuidade, regularidade, 

obrigatoriedade e legalidade, dentre outros, próprios dos serviços relegados ao Estado. 

 Não desconsideramos que esse assunto apresenta outras nuances interdisciplinares, 

sugerindo uma compreensão do regime orçamentário público (e o princípio da reserva do 

possível) que se volta ao financiamento das políticas públicas a cargo do Estado e gestão de 

seu pessoal.188 Entretanto, essa temática não será tratada neste estudo, porque relacionada à 

matéria relativa ao planejamento das finanças públicas, desenvolvidas e alteradas anualmente, 

tema que extrapola os limites a que nos propomos neste trabalho, envolvendo a greve e sua 

regulamentação no âmbito do setor da educação pública.189 

 

                                                 

188 Constituição Federal: “Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998) §1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a 

criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou 

contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive 

fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998) I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às 

projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, 

de 1998) II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas 

públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) §2º Decorrido 

o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, 

serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios que não observarem os referidos limites. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei 

complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes 

providências: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) I - redução em pelo menos vinte por cento 

das despesas com cargos em comissão e funções de confiança; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 

1998) II - exoneração dos servidores não estáveis. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) §4º Se 

as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da 

determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato 

normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade 

administrativa objeto da redução de pessoal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) §5º O 

servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de 

remuneração por ano de serviço. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) §6º O cargo objeto da 

redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou 

função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos. (Incluído pela Emenda Constitucional 

nº 19, de 1998) §7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no 

§4º.” 
189 Ademais disso, estudo mais atualizado desenvolvido pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE) divulga números orçamentários em que o gasto com o pessoal do serviço público 

encontra-se relativamente equilibrado para atender aos reclamos salariais da categoria. Disponível em: 

<http://www.dieese.org.br/boletimredeservidores/2014/boletimJudiciarioTerceiroQuadrimestre.pdf>. Acesso 

em 25/09/2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art21
http://www.dieese.org.br/boletimredeservidores/2014/boletimJudiciarioTerceiroQuadrimestre.pdf
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3.1. Greve como direito (i)limitado. A interpretação da norma constitucional no 

segmento público 

 

 A concepção bastante rudimentar de “direito” consiste em traduzi-lo como um sistema 

harmônico originado de uma dada soberania e que irá possibilitar a relação entre os 

indivíduos, sociedade e o Poder Político, consistindo em certa medida na felicidade, utilidade, 

liberdade e paz social.190  

 O Estado Democrático e de Direito incorpora essa ideia na medida em que prevê o 

estabelecimento de regras de convívio sistematizadas em princípios de democracia, 

solidariedade e interesse público (indivíduo  sociedade  Estado). 

 Esse sistema jurídico propicia ao cidadão, singularmente considerado, ou então através 

de uma singular agregação, a tutela de seus interesses e direitos, os quais podem ocorrer 

mediante as formas mais diversas e tradicionais compreendidas em uma dada realidade 

jurídica. 

 Na seara das relações de trabalho, esse movimento de autotutela é fruto de um conflito 

histórico entre empreendedores e trabalhadores e que ganhou maior corpo ao menos desde a 

Revolução Industrial.191 A união dos operários em sindicatos (ou grêmios similares) resultou 

em um modelo clássico de ação e reação do grupo, imprescindível, a qual, entre outras 

modalidades específicas, se resume principalmente no procedimento da greve.192 

 As modalidades de organização do trabalho, com especial destaque para a seara dos 

empregados, perpassa, também nesse plano, pelo que o direito tem reservado às relações 

coletivas ou sindicais193 e, via de consequência, à indissociável autotutela desenvolvida a 

partir da greve segundo sua conformidade com um dado ordenamento jurídico. 

                                                 

190 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2003, pp. 595-596. 
191 OJEDA AVILÉS, Antonio. Ob. cit., pp. 29-45; CESARINO JÚNIOR, Antônio Freitas; CARDONE, Marly 

Antonieta. Direito Social. Volume I. 2ª ed. São Paulo: LTr, 1993, pp. 60-67; VIANNA, Segadas; SÜSSEKIND, 

Arnaldo; et al. (atualiz. por Arnaldo Süssekind e João de Lima Teixeira Filho). Instituições de Direito do 

Trabalho. Volume II. 15ª ed. São Paulo: LTr, 1995, pp. 1102-1110. 
192 “A autotutela dos interesses coletivos constitui uma das manifestações essenciais e originárias da coalização 

sindical. Pode expressar-se através de várias condutas, cujo único denominador é pressionar a parte contrária 

(como se verá não é entendida exclusivamente como aquela com a qual se realiza a troca entre o trabalho e a 

retribuição) para induzi-la a fazer ou não fazer alguma coisa e para determinar, de tal modo, equilíbrio entre os 

fatores de produção. A existência da coalização sindical encontra justificação propriamente na atitude desta em 

praticar o conflito. As manifestações do conflito constituem, entretanto, realidade que é submetida à qualificação 

predisposta pelo ordenamento estatal. Do ponto de vista deste, nem todos os comportamentos definidos como de 

autotutela recebem a mesma avaliação, podendo-se distinguir entre comportamentos explicitamente garantidos, 

penalmente proibidos, ilícitos só civilmente, juridicamente indiferentes e, portanto, referentes à área do agere 

licere”. GIUGNI, Gino. Direito Sindical (trad. Eiko Lúcia Itioka). São Paulo: LTr, 1991, p. 169. 
193 Relações coletivas, necessariamente, não são apenas sindicais, já que a representação em um dado conflito 

pode ser enfrentada por outro agrupamento que não necessariamente as organizações sindicais. 
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 De todo modo, é preciso destacar que há uma relação muito próxima entre as 

organizações sindicais e o interesse público protegido pelo Estado. Essa circunstância foi 

antecipada por Santoro-Passarelli: 

Os sindicatos, como visam aos interesses coletivos (privados), são 

associações privadas. Mas, como sociedades colocadas ao serviço de 

interesses permanentes, auxiliam no equilíbrio da comunidade de que 

participam. Por isso, o Estado sempre considerou os fins sindicais como 

estritamente paralelos ao interesse público.194 

 Esta vinculação deve ser assim compreendida porque inegavelmente os grupos de 

trabalhadores ou sindicatos, das mais diversas conformações, integram na contemporaneidade 

a vida dos cidadãos, refletindo sobremaneira no cotidiano da sociedade.195 Essa relação entre 

direitos e liberdades sob a aura do movimento sindical parece se tratar de uma obviedade nas 

palavras de Antonio Álvares da Silva: 

A liberdade sindical e os direitos que daí irradiam mostraram-se um bem 

universal para os povos que dela podem gozar. Neste sentido, é um direito 

humano e, na maioria das nações modernas, um direito fundamental, 

acolhido nas Constituições e nas leis. Regula-o, no âmbito universal, a 

Convenção nº 87 da OIT.196 

 De acordo com este princípio de liberdade sindical197, portanto, há um liame muito 

particular, quase que uma apropriação do procedimento de greve pelos sindicatos ou outras 

representações de classe. Dificilmente não associamos essa ação paredista ao movimento 

                                                 

194 SANTORO-PASSARELLI, Francesco. Noções de Direito do Trabalho (trad. Mozart Victor Russomano e 

Carlos Alberto G. Chiarelli). São Paulo: RT, 1973, p. 12. 
195 Como esclarece Túlio Massoni: “Atingiram os sindicatos um papel distinto de mero representante nos moldes 

civilistas, ao participarem da gestão da política nas empresas ou mesmo em instituições públicas, comumente em 

órgãos consultivos, hipóteses que tornaram mais flexível o nexo representante-representada, com a vantagem de 

uma ampliação de poder que foram chamados a desempenhar com vistas à autotutela que não é mais apenas dos 

indivíduos, mas organização enquanto tal”. MASSONI, Túlio de Oliveira. Representatividade Sindical. São 

Paulo: LTr, 2007, p. 84. 
196 SILVA, Antônio Álvares da. Greve no Serviço Público Depois da Decisão do STF. São Paulo: LTr, 2008, 

pp. 77-78. 
197 Segundo a Convenção nº 87 da OIT, a liberdade sindical é pautada por princípios de liberdade de organização 

sindical (criação e organização interna), liberdade de filiação (positiva e negativa), não intervenção do Poder 

Público na organização sindical; e a própria autonomia privada coletiva. San Vicente atribui a liberdade sindical 

à natureza de direito fundamental: “La circunstancia de que la Libertad Sindical se encuentre hoy incorporada al 

texto de casi todas las constituciones modernas, y de que se la incluya en todas las declaraciones modernas de 

derechos fundamentales, no es la causa de que la Libertad Sindical sea um derecho fundamental, sino la 

consecuencia de que lo es. La calidad de derecho fundamental de la libertad sindical, es consecuencia de su 

reconocimiento como tal, por la conciencia jurídica universal. Ese reconocimiento es produto, como el de los 

demás derechos fundamentales, de un largo proceso de luchas y de enfrentamientos”. SAN VICENTE, Osvaldo 

Mantero. Derecho Sindical. Montevideo: FCU, 1998, p. 76-77. De modo que: “A liberdade sindical constitui 

princípio básico norteador do Direito Sindical, por meio do qual trabalhadores e empregadores podem unir-se em 

associações (...). Portanto, torna-se mais amplo seu entendimento ao interpenetrar-se com os princípios do 

pluralismo, da autonomia coletiva, possibilitando a organização sindical e a negociação coletiva”. MELLO, Lais 

Corrêa de. Liberdade Sindical na Constituição Brasileira. São Paulo: LTr, 2005, p. 72. 
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espontâneo dos sindicatos, até porque ambos se originaram quase que em mesma época e sob 

idênticas reivindicações.198 

 A evolução deste instituto não se originou formalmente no cenário jurídico através das 

meras relações de trabalho. Ao contrário, a greve foi considerada em seus primórdios como 

um delito. Ou seja, classicamente a greve atravessou a sociedade com naturezas bastante 

distintas nos mais variados sistemas jurídicos199, sendo que atualmente, após ser tolerada, 

ganhou a aura de direito ou recurso. É o que precisamente destaca Robortella: 

Ora delito, ora liberdade, ora direito, são as formas pelas quais a greve 

costuma ser juridicamente concebida, e nem sempre nesta sequência. Em 

alguns ordenamentos, começou como liberdade, passou a delito para, afinal, 

afirmar-se como direito, ao sabor das ideologias políticas e da história escrita 

pelos povos, com as naturais repercussões nos modelos jurídicos.200 

 Paulo Garcia, ao estudar criteriosamente o assunto, construiu uma ideia preliminar a 

respeito da greve e a interpreta a partir de alguns campos das ciências humanas: na esfera 

jurídica, como uma simples faculdade; politicamente, uma liberdade necessária; segundo a 

sociologia, como uma salutar ameaça; e filosoficamente, um teste de estresse coletivo.201 

                                                 

198 Ver especialmente: PÉREZ DEL CASTILLO, Santiago. O Direito de Greve (trad. Maria Stella Penteado G. 

de Abreu). São Paulo: LTr, 1994, pp. 20-43; CAPRARA, Ebe Bruno Massafelli. “Considerações Preliminares 

Sobre o Direito de Greve”. In Direito de Greve: coletânea de direito do trabalho (coords. Amauri Mascaro 

Nascimento; Pedro Vidal Neto). São Paulo: LTr, 1984, pp. 7-11; VIANNA, Segadas; SÜSSEKIND, Arnaldo. 

Ob. cit., pp. 1102-1104. 
199 Conforme a clássica divisão em três estágios da disciplina da greve por Calamandrei: “Ter sistemi si 

potrebbero penasre che corrisponderebbero a ter diversi atteggiamenti che lo Stato avrebbe nel valutare il valore 

sociale dello sciopero. Si può pensare ad um Stato ila quale dica che lo sciopero è um fato socialmente danoso e 

pericoloso, quindi lo proibisce e lo punisce; si può immaginare uno Stato che dica che lo sciopero è um fato 

socialmente indiferente e quindi lo permette; terzo, uno Stato che dica che lo sciopero è um fato in certi casi 

socialmente utile e quindi lo protege. Si hanno allora questi tre tippi possibili di atteggiamento dello Stato: lo 

sciopero vietato, lo sciopero permesso, lo sciopero protetto a cui corrispondo ter diverse concezioni dello 

sciopero che si potrebbero riassumere: conexione autoritária, sciopero-delitto; concezione libera, sciopero-

libertà; concezione sociale, sciopero-diritto”. CALAMANDREI, Piero. “Importanza constituzinale del diritto di 

sciopero”. In Manoscritti preparatori dela Conferenza Roma. Roma, 1952, pp. 64-78. 
200 ROBORTELLA, Luiz Carlos Amorim. “A greve no Direito Comparado”. In A Greve no Setor Público e 

nos Serviços Essenciais (coord. Arion Sayão Romita). Curitiba: Genesis, 1997, p. 25. Ver também: PÉREZ 

DEL CASTILLO, Santiago. Ob. cit., pp. 54-85; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M. Olga. La Huelga Ante El 

Derecho: conflitos, valores y normas. Madrid: Dykinson, 1997, pp. 75-98/113-130/163-180; TOURAINE, 

Alain; MOTTEZ, Bernard. “Classe Operária e Sociedade Global”. In Sindicalismo e Sociedade (org. Leôncio 

Martins Rodrigues). São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1968, pp. 43-108; CUSTODIO, Márcio Ferezin; 

PEDREIRA, Christina de Almeida; AFONSO, Túlio Augusto Tayano. “A Greve”. In Direito do Trabalho no 

Brasil de 1946 a 1985 – volume 2 (coords. José Francisco Siqueira Neto; Patrícia Tuma Martins Bertolin). São 

Paulo: Atlas, 2015, pp. 428-446; MALLET, Estevão. Dogmática Elementar do Direito de Greve. São Paulo: 

LTr, 2015, pp. 15-29; MASSONI, Túlio de Oliveira. “El derecho de huelga de los funcionários públicos em el 

ordenamento jurídico brasileño: la situación de los magistrados”. In Revista Derecho del Trabajo (coords. 

Leticia Iglesias; Rodrigo Vazquez), Año III, nº 7, abril/junio 2015, p. 231. Segundo Russomano: “Por natureza 

sociológica e por destinação político-econômica, o sindicato age como ‘grupo de pressão’ fazendo sentir sua 

força, para obter o atendimento das reivindicações, sobre o empresário, sobre os órgãos do Estado e sobre a 

população em geral”. RUSSOMANO, Mozart Victor. Direito de Greve. Porto Alegre: Sulina, 1969, p. 13. 
201 GARCIA, Paulo. Direito de Greve. Rio de Janeiro: Edições Trabalhistas, 1961, pp. 7-8. 
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 Provavelmente, por tais motivos é que se torna tarefa árdua compatibilizar uma 

definição universal acerca desse instituto de autotutela coletiva. 

 A própria Organização Internacional do Trabalho (OIT), mesmo nos dias que se 

seguem, além de não possuir uma Convenção própria sobre a greve, considera sua condição 

não como um direito, mas sim como um mero recurso, próprio da defesa coletiva. A 

justificativa dessa interpretação no plano da OIT, segundo Homero Batista Mateus da Silva, 

se resume no fato de considerar a greve: 

(...) um direito a ser exercido com responsabilidade pelos trabalhadores 

figura em qualquer lista de lugar-comum, pois não existe direito de exercício 

ilimitado. A dificuldade reside no fato de que, a critério do interesse 

particular, os limites do exercício deste direito (ou deste recurso, como 

sugere a OIT) podem ser tão excessivos, a ponto de comprometer sua própria 

finalidade, ou, ao revés, tão reduzidos, a ponto de criar salvaguardas para 

abusos e omissões incompatíveis com a própria ordem jurídica.202 

 E conclui sob tal justificativa: (...) Ao lado do direito de greve, haverão de coexistir 

direitos fundamentais do ser humano (...).203 

 E o mesmo princípio é previsto a partir da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem quando reconhece a liberdade da organização em sindicatos, porém silencia quanto à 

greve.204 É conclusivo, portanto, que no cenário internacional a natureza da greve é bastante 

relativizada, e sua condição de direito fundamental vai depender da ideologia política 

predominante em cada país. 

                                                 

202 SILVA, Homero Batista Mateus da. Greve – Uma análise dos princípios da Organização Internacional do 

Trabalho sobre os limites de seu exercício pelos trabalhadores. Disponível em: 

<http://www.riquel.com.br/fmb/artigos/FMB_Artigo0060.pdf>. Acesso em 21/08/2015, p. 3. 
203 Idem, p. 3. É preciso considerar que, em sentido contrário, os representantes dos empregadores na própria 

OIT têm afirmado há muito tempo que a greve não possui base legal nas mesmas Convenções nºs 87 e 98, não 

obstante o Comitê de Liberdade Sindical (desde 1952) e a Comissão de Peritos (a partir de 1959) afirmarem que 

este recurso está implícito naqueles Diplomas (ver a propósito: OIT, General Survey of the Committee Experts, 

2012. Disponível em: <http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_175675/lang--en/index.htm>, acesso em 

15/09/2015). 
204 “Precisamente por se tratar de um método peculiar de atuação dos sindicatos de trabalhadores, a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem não alude à greve, limitando-se a assegurar o ‘direito de organizar sindicatos’ 

(art. XXIII, nº 4). Também a Organização Internacional do Trabalho (OIT) dela não cogita na sua Constituição, 

nem em qualquer das convenções aprovadas por sua Conferência. Somente a Recomendação nº 92, de 1951, 

sobre conciliação e arbitragem de conflitos coletivos de trabalho, se refere à greve e ao lock-out, para que 

trabalhadores e empregadores não recorram a tais paralisações durante o procedimento da arbitragem voluntária. 

Entretanto, por entender que a greve está implícita no direito de atuação dos sindicatos em defesa dos direitos e 

interesses dos seus representados, compatíveis com os objetivos sindicais, a ONU aludiu à greve no Pacto 

regulamentador dos direitos sociais consagrados na precitada Declaração. Por sua vez, a OIT construiu ampla e 

esclarecedora jurisprudência sobre o tema, na interpretação da norma que garante a autonomia dos sindicatos 

para ‘formular seu programa de ação’ (art. 3º da Conv. 87, relativa à liberdade sindical)”. SÜSSEKIND, 

Arnaldo. Direito Constitucional do Trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, pp. 427-428. De modo contrário, 

o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais que se encontra integrado ao nosso 

ordenamento jurídico (cf. Decreto nº 591, de 6/7/92) preserva em seu art. 8º o seguinte: “(...) d- O direito de 

greve, exercido de conformidade com as leis de cada país. 2. O presente artigo não impedirá que se submeta a 

restrições legais o exercício desses direitos pelos membros das forças armadas, da política ou da administração 

pública.” 

http://www.riquel.com.br/fmb/artigos/FMB_Artigo0060.pdf%3e.%20Acesso%20em%2021/08/2015
http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_175675/lang--en/index.htm
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 A complexidade em entender a definição de greve se dá, como enfatizado, a partir de 

seu contexto histórico e da intenção de harmonizá-la, segundo os mais diversos ordenamentos 

jurídicos. Sob tal aspecto a tarefa se revela muito difícil, pelo fato da interpretação desse 

fenômeno se dar ora como direito, ora como ação, e até delito. 

 Mas não podemos deixar de constatar que em nosso sistema jurídico, principalmente 

no tocante ao Texto Político, a partir do momento em que a greve é concebida como direito205 

a definição e sua compreensão ganham outros contornos, porém, precisam ser identificadas 

em conformidade com os demais direitos concebidos no ordenamento constitucional. Pelo que 

sinaliza à primeira vista Amauri Mascaro Nascimento: O conceito jurídico de greve não 

oferece dificuldade, uma vez que é incontroverso que se configura como tal a paralisação 

combinada do trabalho para o fim de postular uma pretensão perante o empregador (...).206 

 A definição do jurista brasileiro comporta, de plano, uma interpretação estritamente 

voltada para a relação empregador  trabalhador. Contudo, as nuances da vida em sociedade 

e as relações de trabalho que com aquele direito se confundem trouxeram outros contornos 

que não os necessariamente econômicos.  

 Ainda que nosso sistema positivado possa conceber a greve em um sentido mais 

amplo e atual como a paralisação de atividades de todo tipo como resultado de protestos ou 

mesmo reivindicações, o seu conceito deve observar o arcabouço jurídico por completo. 

Pedro Vidal Neto sugere cautela na interpretação do instituto:  

(...) quanto ao conceito de greve, cujo reconhecimento como liberdade ou 

como direito impõe limitações jurídicas mais ou menos amplas, as quais 

permitem a classificação dos movimentos paredistas em greves lícitas ou 

ilícitas e em greves abusivas ou não, afetando a própria concepção do direito 

de greve e sua definição. É conveniente salientar que a existência de 

limitações jurídicas à greve é reconhecida mesmo nos casos em que não há 

leis regulamentadoras desse fato social.207 

 De todo modo, é possível afirmar que a greve no modelo jurídico brasileiro consiste 

em um direito, que deve ser compatibilizado na sua interpretação e aplicação de modo a se 

compatibilizar com todo nosso ordenamento, principalmente quando confrontado com outras 

disposições de mesmo jaez e que interferem diretamente nos objetivos fundamentais da 

República, como é o caso do direito à educação. 

                                                 

205 “Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de 

exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. §1º A lei definirá os serviços ou atividades 

essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.” 
206 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Compêndio de Direito Sindical. São Paulo: LTr, 2009, p. 568. 
207 VIDAL NETO, Pedro. “O Direito de Greve: evolução histórica”. In Direito Sindical Brasileiro. Estudos em 

homenagem ao Prof. Arion Sayão Romita (coord. Ney Prado). São Paulo: LTr, 1998, p. 304. 
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 Não é despretensioso considerar que a finalidade da deflagração da greve consiste, em 

essência, na alteração de um quadro de organização laborativa que seja imoral. Na mesma 

linha de relacionamento, como identificamos oportunamente, o movimento paredista 

encontra-se intimamente ligado aos sindicatos (ou ao grupo). Isso não quer dizer que estas 

organizações devam ser comparadas apenas como uma associação de luta econômica. Muito 

pelo contrário, necessitam ser encaradas como uma união específica em harmonizar as 

exigências morais fundamentais decorrentes da relação de trabalho ou da vida política, social 

e cultural de seus pares, de acordo com o que preconiza o próprio ordenamento jurídico que 

lhes é correspondente.208 

 A exigência moral no campo do trabalho, segundo Bagolini, não reside 

exclusivamente na particularidade do trabalho como atividade: 

(...) mas depende dos sistemas e fins e de organização moral e jurídica nos 

quais o trabalho está inserido. Somente quando estes sistemas sejam de 

alguma forma estáveis e reconhecidos, se poderá falar em qualidade moral 

do trabalho, do mesmo modo como se pode falar do valor de um 

experimento científico, somente quando há um método segundo o qual esse 

experimento foi realizado.209 

 Ainda que se possa admitir a existência de condições imorais na perspectiva das 

relações de trabalho, sua justificativa não pode comprometer os interesses da sociedade. Há de 

se reservar um campo de compatibilidade, de modo a resguardar direitos e interesses de todos 

os envolvidos, cuja limitação, se for o caso, deve estar compreendida em um universo de 

legalidade e legitimidade. 

 Na órbita dessas relações complexas, não se desconhece que com a redemocratização 

do país a Constituição Federal veio a referendar uma universalidade de direitos fundamentais 

(ou fundamentais sociais)210, intrinsicamente ligados à cidadania e à dignidade da pessoa, 

como pressupostos do objetivo fundamental da República na consolidação de uma sociedade 

justa e solidária. 

                                                 

208 BAGOLINI, Luigi. O Trabalho na Democracia: filosofia do trabalho (trad. João da Silva Passos). São 

Paulo: LTr; Brasília: UnB, 1981, p. 45. Segundo a Constituição Federal: “Art. 8º - É livre a associação 

profissional ou sindical, observado o seguinte: (...) III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 

coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; (...)”. 
209 BAGOLINI, Luigi. Ob. cit., p. 46.  
210 Sob uma ótica de que a greve deve ser encarada como um direito fundamental dos trabalhadores. 



 

93 

 Nesse espaço e com especial relevo às relações de trabalho, aludidos direitos 

fortaleceram vários segmentos profissionais, dentre eles os servidores públicos (ou agentes 

públicos) – o que não se via ao menos até o advento constitucional em outubro de 1988 –, 

sendo que para aqueles trabalhadores em especial a greve deixou de ser um movimento de 

tolerância para ganhar forma de reivindicação legítima da classe profissional, seja ela da 

iniciativa privada ou mesmo do serviço público.211  

 Podemos afirmar, portanto, que, com a Constituição de 1988, a greve passou a integrar 

o patrimônio jurídico do trabalhador, e, como em outros países, trata-se de um princípio de 

valor constitucional consubstanciado nos fenômenos de liberdade e direito.212 

 E como para qualquer outro profissional da iniciativa privada, a Constituição Federal 

veio de uma vez por todas garantir aos servidores públicos civis o direito de se organizarem 

em sindicatos e, consequentemente, recorrerem ao direito de greve213, a princípio devendo 

esse direito estar condicionado a uma legislação especial214 e, o que nos parece ser uma causa 

de sua limitação, dentro das premissas que a Administração Pública define em sua relação 

com seus agentes e a sociedade, como a Lei de Responsabilidade Fiscal215 e orçamentos 

limitados ou comprometidos para as políticas públicas voltadas aos direitos sociais. 

                                                 

211 Importante registrar que a greve, tal como a sindicalização para os servidores públicos, sofria forte resistência 

legal até a CF/88. A nova ordem constitucional quebrou em parte esse paradigma, proibindo efetivamente (o que 

não quer dizer falta de regulamentação) a greve somente para alguns setores, como forças armadas. 

Anteriormente à atual Constituição, a greve no setor privado até era permitida, mas a Lei vigente até então 

praticamente impossibilitava seu exercício regular. 
212 TERNEYRE, Philippe. La Grève Dans Les Services Publics. Paris: SIREY, 1991, pp. 30-31. 
213 Constituição Federal: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 

de 1998) (...) VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)”. 
214 ROMITA, Arion Sayão. “A greve dos servidores estatutários e em serviços essenciais no Brasil”. In A Greve 

no Setor Público e nos Serviços Essenciais (coord. Arion Sayão Romita). Curitiba: Genesis, 1997, pp. 113-115; 

ERHARDT, Ana Carolina Cavalcanti. Greve no Setor Público e o Princípio da Supremacia do Interesse 

Público Sobre o Coletivo. Recife: Nossa Livraria, 2008, pp. 110-146; PAES, Arnaldo Boson. Negociação 

Coletiva na Função Pública: abordagem crítica do modelo brasileiro a partir do paradigma espanhol. São 

Paulo: LTr, 2013, pp. 118-121; DELGADO, Mauricio Godinho. Direito Coletivo do Trabalho. 3ª ed., São 

Paulo: LTr, 2008, pp. 185-191. 
215 Lei Complementar 101/2000 (LRF): “Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.” Deixamos de abordar a vinculação orçamentária à 

efetivação dos direitos sociais por extravasar a amplitude deste trabalho, muito embora o planejamento da gestão 

orçamentária pública deva conceber que referidos direitos não podem ser ignorados em função dessa questão 

burocrática. 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
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 É fato que a particular situação tanto da sindicalização como da greve no âmbito dos 

serviços públicos, no mundo todo, possui discussão intensa e igualmente controvertida.216 

 Tanto é peculiar que a Constituição Federal destinou a uma lei especial sua 

regulamentação, por óbvio, de acordo e integrada a todo o sistema jurídico que irá absorver o 

tema. 

 Essa necessidade de um regramento particular ganha especial relevo na atualidade, 

principalmente pela sua omissão no cenário jurídico. Parece-nos de fato que a ausência até os 

dias atuais de uma legislação a respeito decorre de alguns princípios exclusivos aos serviços 

públicos universalmente considerados, entre eles o da continuidade e o do interesse público, 

os quais devem ser preservados e condicionar a futura e necessária regulamentação, 

justamente para que se propicie o exercício do direito constitucional de greve sem que se 

chegue a um possível abuso, o que lhe é muito próximo em virtude das características dessas 

reivindicações. 

 O que temos desde então com a novel ordem constitucional a respeito da greve diz 

respeito à Lei 7.783/89, que vem a definir os serviços ou atividades essenciais, dispondo 

ainda sobre o atendimento das necessidades consideradas inadiáveis da coletividade. Essa 

mesma legislação, como sói poderia ser, exclui de seu campo de aplicação o setor público 

(artigo 16).217 

 E, obviamente, tal situação não poderia ser destinada à Administração Pública porque 

vários princípios específicos de uma pretensa liberdade sindical incorporada em nosso 

ordenamento, como a negociação coletiva e o seu acordo em caso de êxito, não se aplicam 

cumulativamente, ainda, no segmento público nacional. A lei de greve que em suma tratou 

das atividades cuja paralisação recebeu proteção diferenciada, como bem lembra Romita, 

deve ser sopesada no que se refere aos serviços de interesse geral: não há que se confundir 

greve de servidor público com greve em serviços essenciais. Há serviço público não essencial 

assim como há atividades essenciais no setor privado.218 

                                                 

216 SAN VICENTE, Osvaldo Mantero de. Ob. cit., pp. 229-240; TARELLO, Giovanni. Teorías e Ideologías Em 

El Derecho Sindical. La experiência italiana después de la Constituición (trad. José Luis Monereo Pérez y 

José Antonio Fernández Avilés). Granada: Comares, 2002, pp. 115-134; MAGANO, Octávio Bueno. 

Organização Sindical Brasileira. São Paulo: RT, 1982, pp. 83-84. FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. Ob. 

cit., pp. 22-50. 
217 “Art. 16. Para os fins previstos no art. 37, inciso VII, da Constituição, lei complementar definirá os termos e 

os limites em que o direito de greve poderá ser exercido”. 
218 ROMITA, Arion Sayão. Ob. cit., p. 111. Cabe aqui, apesar da objetividade do fundamento, esclarecer que a 

qualidade de serviço e/ou atividade essencial não pode deixar à margem as funções públicas inerentes à 

Administração, como é o caso da educação e/ou ensino público, entre outros. 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37vii.
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 Outro normativo jurídico que alude à greve em todo nosso sistema decorre da inserção 

no cenário brasileiro das prescrições do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (promulgado via Decreto Presidencial nº 591/1992), o qual ao se referir ao 

exercício da greve em seu artigo 8º o faz de acordo e relativizando-o segundo a soberania do 

Estado219, ou seja, nitidamente em função do interesse público. 

 Na atual ordem constitucional em que não se proíbe a greve nos serviços públicos 

essenciais e indispensáveis, já que estamos tratando de situações em que são envolvidas 

reclamações das mais legítimas dos agentes do Estado, há um contrassenso que se resume na 

ausência de regulamentação específica – e não impedimento – quanto ao exercício daquele 

direito. Propriamente no campo das relações de trabalho da Administração Pública, pelo 

sistema jurídico vigente e atendendo ao princípio da legalidade (ou reserva legal) que rege 

necessariamente os atos administrativos, dentre outros, as habituais reivindicações de 

melhoria de condições de trabalho com o Estado (em todos os níveis), a autodefesa das 

respectivas categorias de servidores, refletida também no direito de greve, remetem à 

dependência de vinculação a uma medida legal específica e – por que não?–, em boa medida 

na resistência ou mesmo relutância do gestor público em negociar com as respectivas 

entidades classistas justamente por força da omissão legal. 

                                                 

219 “Artigo 8º - Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a garantir: a) O direito de toda pessoa de 

fundar com outras, sindicatos e de filiar-se ao sindicato de escolha, sujeitando-se unicamente aos estatutos da 

organização interessada, com o objetivo de promover e de proteger seus interesses econômicos e sociais. O 

exercício desse direito só poderá ser objeto das restrições previstas em lei e que sejam necessárias, em uma 

sociedade democrática, no interesse da segurança nacional ou da ordem pública, ou para proteger os direitos e as 

liberdades alheias; b) O direito dos sindicatos de formar federações ou confederações nacionais e o direito destas 

de formar organizações sindicais internacionais ou de filiar-se às mesmas; c) O direito dos sindicatos de exercer 

livremente suas atividades, sem quaisquer limitações além daquelas previstas em lei e que sejam necessárias, em 

uma sociedade democrática, no interesse da segurança nacional ou da ordem pública, ou para proteger os direitos 

e as liberdades das demais pessoas: d) O direito de greve, exercido de conformidade com as leis de cada país. 2. 

O presente artigo não impedirá que se submeta a restrições legais o exercício desses direitos pelos membros das 

forças armadas, da política ou da administração pública. 3. Nenhuma das disposições do presente artigo 

permitirá que os Estados Partes da Convenção de 1948 da Organização Internacional do Trabalho, relativa à 

liberdade sindical e à proteção do direito sindical, venham a adotar medidas legislativas que restrinjam - ou a 

aplicar a lei de maneira a restringir as garantias previstas na referida Convenção.” 
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 A necessidade de uma nova legislação sobre o assunto é o que prevalece em nosso 

ordenamento, como lembra com toda propriedade Carmen Lúcia Antunes Rocha: 

Essa norma, modificada pela Emenda Constitucional n. 19/98, passa ao 

legislador infraconstitucional o tratamento do tema por meio de lei ordinária 

específica. Significa que o legislador ordinário não poderá cuidar do direito 

de greve no serviço público em diploma que não tenha como único objeto 

esse tema ou que possa considerar válido o exercício desse direito nos 

termos de lei vigente para a greve do setor privado, por exemplo. Quer dizer, 

não se tem a recepção da legislação sobre direito de greve de trabalhadores 

privados como uma regulamentação anterior aplicável ao setor público até 

que sobrevenha a lei mencionada no art. 37, inc. VII, porque ela não tem a 

especificidade ali requerida. Também não se pode aplicar por analogia, 

porque o constituinte reformador entendeu por bem definir que depende de 

uma especificidade legislativa, formal e material, a regulamentação do 

direito de greve do servidor.220 

 Há quem diga, como Dallari, o contrário no sentido da necessidade de relativizar a 

interpretação da norma respectiva: 

Nenhum servidor pode ser punido simplesmente por fazer greve. (...) Outra 

observação a ser feita é no sentido de que o legislador complementar não 

poderá estabelecer normas tão restritivas a ponto de frustrar ou burlar o 

preceito constitucional. Bem ou mal, certo ou errado, revelando 

sensibilidade social ou cedendo demagogicamente a um modismo, o 

inegável é que a Constituição reconhece o direito de greve dos servidores 

públicos, embora não defina seu conteúdo.221 

 De fato precisamos compreender, como esclarecido por Adilson Dallari, que a 

Constituição Federal preserva a greve no segmento público civil como direito e liberdade. 

Essa situação por si só veda a limitação do exercício tal como temos no presente. O detalhe ao 

qual alude o Texto é que, com as devidas consequências de responsabilidade da autoridade 

pública (como desconto de dias parados, entre outros) no deflagrar da greve há apenas a 

necessidade de regrar formalmente seu conteúdo, mas não direito em si que a Lei Maior já 

assegura. 

 Enfim, regulamentar a greve na seara pública não quer dizer coibir, mas sim adequar 

esse instituto ao nosso sistema jurídico de relações sociais e à preservação de alguns direitos 

fundamentais sociais que, a nosso ver, não podem ser interrompidos por longo período. 

                                                 

220 ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. Princípios Constitucionais dos Servidores Públicos. São Paulo: Saraiva, 

1999, pp. 359-360. No mesmo sentido: ROMITA, Arion Sayão. Ob. cit., pp. 110-123; DELGADO, Mauricio 

Godinho. Ob. cit., pp. 185-191. 
221 DALLARI, Adilson Abreu. Ob. cit., pp. 153-154. 
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 Não estamos propondo a proibição da greve do agente da Administração. Precisa-se 

compreender que a partir do momento em que o cidadão se propõe a uma carreira de serviços 

estatais, públicos, acaba por se submeter naturalmente a um regime jurídico diferenciado, no 

âmbito do qual seus interesses e direitos igualmente devem se adequar ao interesse público. 

Não se nega, portanto, o reconhecimento de direitos próprios dos trabalhadores aos agentes 

públicos. Ao contrário, defende-se apenas sua adequação em função dos interesses em jogo 

dos demais integrantes da sociedade. 

 Essa particularidade sobre o direito de greve se encontra suficientemente resolvida em 

vários países igualmente democráticos222 (da regulamentação do exercício da greve nos 

serviços públicos, seja limitando, seja possibilitando de forma bastante relativizada).223 De 

qualquer forma, ainda que o recurso à greve seja garantido a essa fração de trabalhadores, a 

legislação respectiva condiciona essa ação de movimento paredista à correspondente 

manutenção daqueles serviços considerados essenciais, porém não inadiáveis, à sociedade.224 

 A nossa exigência constitucional de um regramento específico sobre a greve para os 

serviços públicos ou para os respectivos agentes (servidores em geral) remete a um propósito 

de finalidade e particularidades originadas daqueles movimentos no segmento da 

Administração, sendo que o exercício daquele direito pelos trabalhadores possibilitou até 

nossos dias um sentimento de acomodação legislativa em contraste com as demandas 

inadiáveis e de interesse da coletividade. 

 Como alerta Dinorá Grotti: 

A omissão letárgica do Poder Legislativo em regular o direito de greve dos 

servidores públicos, descumprindo o que lhe foi determinado pela 

Constituição de 1988, acabou por gerar uma preocupante realidade em que 

as greves de servidores públicos foram se sucedendo em todos os níveis das 

Administrações Públicas federal, estadual e municipal, algumas com duração 

de semanas e até de meses, com graves prejuízos à economia e à sociedade e 

sérias consequências para o Estado de Direito.225 

                                                 

222 Dentre tantos mas com as peculiaridades de cada qual: Espanha, Portugal, Itália, Grã-Bretanha, Estados 

Unidos, Uruguai. 
223 Como bem demonstra Baylos Grau a respeito das técnicas de regulação do direito de greve nos serviços 

essenciais, com a observância de mantença dos serviços mínimos e a solução destes conflitos através de 

mecanismos legais. BAYLOS GRAU, Antonio. Derecho de Huelga Y Servicios Esenciales. Madrid: Tecnos, 

1988, pp. 135-218. 
224 Nessa passagem me refiro à sociedade porque procuro envolver todos os fatores reais de produção nacional 

(empresários e trabalhadores). 
225 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. “A Greve no Serviço Público”. In Revista Internacional de Direito e 

Cidadania, nº3, fevereiro 2009, p. 61. Disponível em: <http://www.reid.org.br/?CONT=00000072>. Acesso em 

21/08/2015. 

http://www.reid.org.br/?CONT=00000072
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 Sob esse aspecto é importante relevar que no caso brasileiro, inclusive por força dos 

princípios e objetivos traçados pela própria Constituição Federal, o Estado atua e intervém 

efetivamente em várias atividades que afetam diretamente o cotidiano dos indivíduos, 

necessárias à sua formação e bem-estar. No que tange ao exercício do direito de greve, essa 

circunstância leva a uma discussão, ao menos interna, traçada desde os projetos de lei 

encaminhados e ainda debatidos pelo Congresso quanto à melhor forma de se propor a 

regulamentação desse direito (fundamental) no serviço público. 

 Essa “premência” do Congresso brasileiro se dá sob a ótica do que tem sido feito pelo 

legislador sobre a greve no setor público após o advento da Constituição. Pouco realmente foi 

produzido a título de um trato cauteloso do tema, apesar de decorridos todos esses anos e da 

importância do assunto para a sociedade (e por que não para o indivíduo). 

 O Poder Executivo federal, no âmbito dos contratos de seu pessoal, editou o Decreto 

nº 1480/95 que: Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados em casos de paralisações 

dos serviços públicos federais, enquanto não regulado o disposto no art. 37, inciso VII, da 

Constituição.  

 Embora de discutível constitucionalidade o referido Decreto se restringe unicamente 

aos servidores públicos regidos por um estatuto jurídico especial (Lei 8.112/90 – Regime 

Jurídico Único) e sua finalidade acabou sendo a de aplicar sanções ao exercício da respectiva 

greve.  

 O contexto da greve no serviço público se resumia de forma mais ampla a este 

Decreto, ao que prevê o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(Decreto nº 591/1992) e às interpretações de toda ordem levadas a efeito pelos Tribunais 

Superiores a respeito do grau de eficácia da norma constitucional do artigo 37, VII da 

Constituição Federal.226  

                                                 

226 Como exemplo, entre outros: MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO - DIREITO DE GREVE DO 

SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - EVOLUÇÃO DESSE DIREITO NO CONSTITUCIONALISMO 

BRASILEIRO - MODELOS NORMATIVOS NO DIREITO COMPARADO - PRERROGATIVA 

JURÍDICA ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO (ART. 37, VII) - IMPOSSIBILIDADE DE SEU 

EXERCÍCIO ANTES DA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR - OMISSÃO LEGISLATIVA - 

HIPÓTESE DE SUA CONFIGURAÇÃO - RECONHECIMENTO DO ESTADO DE MORA DO 

CONGRESSO NACIONAL - IMPETRAÇÃO POR ENTIDADE DE CLASSE - ADMISSIBILIDADE - 

WRIT CONCEDIDO. DIREITO DE GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO: 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 auto- aplicabilidade da norma constante do art. 37, 

VII, da Constituição - para justificar o seu imediato exercício. O exercício do direito público subjetivo de greve 

outorgado aos servidores civis só se revelará possível depois da edição da lei complementar reclamada pela 

Carta Política. A lei complementar referida - que vai definir os termos e os limites do exercício do direito de 
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 É preciso ponderar que a greve dos agentes públicos ainda encontra resistência quanto 

aos seus efeitos e responsabilidades.  

 A celeuma sobre o direito e liberdade relativos à greve no âmbito do segmento público 

no contexto nacional ganhou novos contornos através de novo e, judicialmente definitivo, 

julgamento dos Mandados de Injunção nºs 670/ES; 712/PA e 708/DF (até que lei específica 

regule o assunto). O Supremo Tribunal Federal, responsável por aquela decisão e 

reconhecendo a omissão legislativa do dever constitucional na edição da respectiva lei, veio a 

determinar a aplicação da Lei de Greve (Lei 7.783/89) destinada à iniciativa privada às 

relações de trabalho na Administração Pública, até que efetivamente algum normativo 

especial regulamente tal tema.227 Mesmo assim, nada de efetivo resultou no plano legislativo. 

 Segundo as informações do próprio Supremo Tribunal Federal naqueles julgamentos, 

em especial no MI 712-PA: 

Ao resumir o tema, o ministro Celso de Mello salientou que “não mais se 

pode tolerar, sob pena de fraudar-se a vontade da Constituição, esse estado 

de continuada, inaceitável, irrazoável e abusiva inércia do Congresso 

Nacional, cuja omissão, além de lesiva ao direito dos servidores públicos 

civis – a quem se vem negando, arbitrariamente, o exercício do direito de 

greve, já assegurado pelo texto constitucional –, traduz um incompreensível 

sentimento de desapreço pela autoridade, pelo valor e pelo alto significado 

de que se reveste a Constituição da República”. (...) também destacou a 

importância da solução proposta pelos ministros (...). Segundo ele, a forma 

como esses ministros abordaram o tema “não só restitui ao mandado de 

injunção a sua real destinação constitucional, mas, em posição 

                                                                                                                                                         

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 vantagem criada pelo texto constitucional em favor dos 

seus beneficiários. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

firmou-se no sentido de admitir a utilização, pelos organismos sindicais e pelas entidades de classe, do mandado 

de injunção coletivo, com a finalidade de viabilizar, em favor dos membros ou associados dessas instituições, o 

exercício de direitos assegurados pela Constituição. Precedentes e doutrina. (STF - MI: 20 DF, Relator: CELSO 

DE MELLO, Data de Julgamento: 19/05/1994, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 22-11-1996 PP-45690 

EMENT VOL-01851-01 PP-00001). Ver também: STF - MI: 168 RS, Relator: SEPÚLVEDA PERTENCE, Data 

de Julgamento: 21/03/1990, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 20-04-1990 PP-03047 EMENT VOL-

01577-01 PP-00027; STF - MI: 283 DF, Relator: SEPÚLVEDA PERTENCE, Data de Julgamento: 20/03/1991, 

Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 14-11-1991 PP-16355 EMENT VOL-01642-01 PP-00001 RTJ VOL-

00135-03 PP-00882. 
227 Vale aqui a ressalva de Dinorá Grotti: “Cabe a um tribunal ditar as regras do jogo político? Faz parte de seu 

papel adaptar leis, modificando o seu texto, para servir a situações que não possuem regras expressas? Há 

legitimidade democrática suficiente para que o STF adote uma postura ativa no cenário político? Além disso, o 

caso suscita um debate especial sobre a segurança jurídica, pois o Supremo foi além do que previa sua 

jurisprudência. Antes restritiva quanto ao uso do mandado de injunção, por meio do qual somente se poderia 

declarar a mora legislativa do Congresso Nacional, a corte utilizou o instrumento para dizer as regras aplicáveis 

aos casos de direito de greve dos servidores. Não se ateve ao conflito que lhe foi trazido, mas, resolvendo-o, 

disciplinou o tema para as demais situações semelhantes”. GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti Grotti. Ob. cit., 

pp. 70-71. 
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absolutamente coerente com essa visão, dá eficácia concretizadora ao direito 

de greve em favor dos servidores públicos civis”.228 

 Com as nossas ressalvas a respeito da decisão do Poder Judiciário de atrelar condições 

da iniciativa privada ao segmento público – embora necessária a intervenção judicial nesse 

estágio de omissão legislativa sobre a greve dos agentes da Administração –229, o que temos 

pela frente é encarar como harmonizar os efeitos de toda ordem da Lei de Greve (Lei 

7.783/89) aos específicos parâmetros das relações de trabalho ligadas aos serviços públicos, 

até que uma lei procure tratar do tema. 

 Além dessa circunstância, universalizar a interpretação do mais alto órgão do Poder 

Judiciário brasileiro a todas as áreas do segmento público seria um contrassenso. Nem todas 

as atividades relegadas ao Estado podem ser encaradas como essenciais à sociedade e, àquelas 

que assim o são, a tratativa deve ser dada segundo a particularidade de cada uma delas. 

 

3.2. As atividades essenciais da educação pública e a relativização do direito de greve230 

 

 Ressaltamos mais uma vez que todo trabalhador, seja da iniciativa privada ou não, 

deva ter garantido seu legítimo direito de reivindicação de melhores condições a uma vida 

melhor, digna, através da negociação coletiva e, caso persista o impasse, seus mecanismos de 

autotutela, entre os quais a greve. 

 Mas também devemos considerar quais os interesses e responsabilidades em jogo, se 

somente os do grupo com seu empregador ou, então, os de terceiros que, dada certa condição, 

são destinatários naturais dos serviços prestados por determinados trabalhadores. 

                                                 

228 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=75355>. Acesso em 

22/08/2015. 
229 A tal propósito veja-se as ressalvas do próprio Ministro Eros Grau no Mandado de Injunção referido quanto à 

adequação da Lei de Greve aos servidores públicos. 
230 Lembrando aqui que nossa referência a “atividades essenciais” se relaciona à natureza da função pública 

destinada à educação a cargo do Estado, e não à sua definição no sistema positivo. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=75355
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 Não é descabida a afirmação de que os direitos e interesses da sociedade, da 

coletividade, rigorosamente, se encontram acima daqueles relativos à corporação (sem 

qualquer menosprezo à importância e legitimidade que a própria minoria reputa em suas 

reinvindicações e o seu espaço necessário reservado pelo jogo democrático). Resulta desse 

conflito de interesses, pois, um sistema de limitação a todo e qualquer direito ou liberdade 

para a harmonia social.231 

 A dicotomia que se apresenta para a greve nos serviços públicos ou dos servidores da 

Administração encontra forte apelo social. De um lado, na expressa proteção constitucional ao 

exercício do direito de greve (ainda que sem regulamentação) e; de outro, nos seus limites 

que, em não raras oportunidades, conflita com vários dos serviços prestados pelo Estado e, 

especialmente, aqueles de inequívoco interesse público.232 

 Essa discussão, como resume Dallari, deve ser compreendida segundo a expectativa de 

que: 

(...) o Direito é por natureza enunciador de seus próprios limites e, 

consequentemente, a partir do momento em que a greve aceitou tornar-se um 

direito, ela submete-se necessariamente a que sejam fixadas à partida 

condições e restrições para o seu exercício. Tal citação é complementada 

com a lembrança de que o art. 29 da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem autoriza o legislador a estabelecer limitações “com vistas 

exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e 

liberdade dos outros e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da 

ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática”.233 

 Justifica-se a relativização desse direito fundamental dos agentes públicos ante o 

evidente direito de preferência da sociedade em relação ao grupo como consequência do 

interesse coletivo, e como tal deve ser interpretado, consoante a ordem jurídica estabelecida. 

                                                 

231 Estamos tratando, inclusive, de uma nova roupagem do próprio movimento sindical e sua representação a 

partir de uma solidariedade não somente em relação ao grupo, mas também para com a coletividade, 

principalmente quando envolvidos determinados segmentos profissionais cujas atividades extrapolam os 

interesses corporativos. É como se reporta Francesca Columbu: “Il collettivismo -ed in particolare quello di 

carattere omnicomprensivo- è caratterizzato da un progetto impegnativo che comporta l'elaborazione di nuove 

forme di immaginazione strategica. La solidarietà, in questo senso, implica la percezione della comunanza di 

interesse e finalità che si estendono, senza negarle, alla coscienza di circostanze distinte e particolaristiche”. 

COLUMBU, Francesca. “Flessibilità, Lavoro Atipico e Rappresentanza Sindacale. Una Comparazione Tra Italia 

e Brasile”. In Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, volume 109, jan/dez 2014, p. 

474. “Coletivismo - e especialmente o caráter de compreensão do todo - é caracterizado por um projeto 

desafiador que envolve o desenvolvimento de novas formas de imaginação estratégica. Solidariedade, nesse 

sentido, envolve a percepção do interesse comum e propósito que se estendem, sem negá-los, à consciência de 

circunstâncias distintas e particularistas”. (tradução livre). 
232 Sendo a greve também considerada uma liberdade pública e não apenas um direito, como é o exemplo 

disposto em nosso sistema constitucional. Morange atesta seus limites (de liberdade) dentro de princípios tais 

como a “conciliação das liberdades” e a “preservação dos imperativos sociais”: MORANGE, Jean. Direitos 

Humanos e Liberdades Públicas (trad. Eveline Bouteiller). Barueri: Manole, 2004, pp. 475-483. 
233 DALLARI, Adilson Abreu. Apud CALAMANDREI, Piero. Ob. cit., p. 152. 
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 Como destacamos anteriormente, a própria Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), calcada nas suas não menos importantes Convenções 87 de 1948 sobre Liberdade 

Sindical, e 98 do ano de 1949 a respeito de Negociação Coletiva, admite limitações nesse 

campo do direito, observando e anuindo no sentido de que alguns trabalhadores podem estar 

limitados à realização de movimentos paredistas, seja em relação à função pública em que 

estão inseridos, ou mesmo quando necessária a continuidade dos serviços essenciais ou 

mínimos234 que considera. 

 Não se olvide da premissa segundo a qual os serviços públicos não podem ser 

encarados sob o mesmo aspecto daqueles prestados na iniciativa privada (excetuando os 

serviços delegados pelo Poder Público), devido ao seu regime jurídico diferenciado e 

características de interesse geral, principalmente quando exercidos em determinados 

segmentos, ainda que sem exclusividade, como é o caso dos profissionais do ensino em todos 

os seus níveis. 

 A relação jurídica estabelecida no campo profissional entre o Estado e seus agentes 

guarda particularidades que envolvem terceiros, a própria sociedade. Lembra Baylos Grau 

que: 

(...) se resalta “la doble identificación entre el Estado-Poder público y el 

Estado-patrono y el funcionario-agente que actúa la voluntad soberana del 

Estado y el funcionario público-servidor del Estado”. No cabe oposición de 

intereses entre uno y outro, ni se puede pensar en la escindibilidad de ambos 

conceptos. Quien realiza una huelga contra el Estado-patrón, que paga al 

funcionario, la está también realizando a la vez contra el Estado-poder 

público, guardián del interés general, del cual por outra parte ellos mismos 

son sus agentes, sus representantes.235 

 E complementa: De ahí que la incompatibilidad entre huelga y función pública sea 

evidente, sobre la base incluso del principio de no poder ir contra si mismo.236 

                                                 

234 “Como o exercício da greve é um dos meios fundamentais para tornar efetivo o direito das organizações de 

trabalhadores ‘de organizar (...) suas atividades’ (artigo 3º da convenção 87), o Comitê, desde quando formulou 

seus primeiros princípios na matéria, tem optado pelo reconhecimento do exercício da greve em caráter geral, 

admitindo apenas como possíveis exceções as que pudessem ser impostas a certos tipos de funcionários públicos 

e aos trabalhadores dos serviços essenciais no sentido estrito do termo. Evidentemente, o Comitê admite também 

a proibição da greve em situações de crise nacional aguda (OIT, 1995, parágrafo 527)”. ODERO, Alberto; 

GERNIGON, Bernard; GUIDO; Horácio; ERMIDA URIARTE, Oscar. A Greve: o direito e a flexibilidade. 

Brasília. Oficina Internacional Del Trabajo. Secretaria Internacional do Trabalho, 2003, p. 26. MAGANO, 

Otávio Bueno. Ob. cit., p. 83. 
235 BAYLOS GRAU, Antonio. Ob. cit., p. 32. 
236 Idem, p. 33. 
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 Uma leitura menos despretensiosa dos fundamentos do jurista espanhol poderia nos 

levar a um critério de total incompatibilidade do exercício da greve, como direito ou liberdade 

destinados aos servidores públicos. Todas justificativas estão lá: (i) a particularidade da 

relação de subordinação entre o Poder Público e seus agentes; (ii) a vontade soberana do 

Estado sendo executada pelos seus prepostos; e o interesse geral, da sociedade, que não pode 

ser prejudicado por sua interrupção, dada sua essencialidade. 

 Além disso, princípios próprios como os da continuidade237, obrigatoriedade e 

regularidade dos serviços relegados ao Estado corroborariam essa afirmação, sem contar com 

a já mencionada exceção imposta pelo Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais aplicável ao nosso sistema positivado. 

 As restrições ao exercício do direito de greve nas atividades de responsabilidade dos 

agentes do Estado parecem evidentes, principalmente porque incompatíveis com o interesse 

público. Como deixa claro Romita: 

(...) os direitos fundamentais na relação de trabalho não são exercidos da 

mesma forma como são exercidos em face do poder público ou em outros 

setores da vida social, isto é, sofrem limitações específicas. A razão deriva 

da própria natureza sinalagmática do contrato, em virtude da qual os sujeitos 

se obrigam reciprocamente um em face do outro, já que o contrato de 

trabalho é um contrato de intercâmbio patrimonial.238 

 Não há, de todo modo, como deixar de considerar que melhorias nas condições de 

trabalho, em qualquer nível, são dotadas de legitimidade, essencialmente quando se está a 

reivindicar a manutenção (ou evitar a perda) do poder aquisitivo como pressuposto do bem-

estar do indivíduo. Não sem razão, a Emenda Constitucional nº 19/1998 veio a assegurar aos 

agentes públicos a revisão anual de suas remunerações239, sendo essa a principal raiz dos 

conflitos.  

 Mas a greve em tais circunstâncias deve procurar atender aos princípios que norteiam 

a relação jurídica: Estado => servidor público => Estado. 

 Um mecanismo jurídico harmonizador e eficaz urge no modelo brasileiro. 

                                                 

237 Para Di Pietro, em especial, a observância ao princípio da continuidade nesse segmento se dá: “em 

decorrência do qual o serviço público não pode parar, tem aplicação especialmente em relação aos contratos 

administrativos e ao exercício da função pública”, concluindo que no sistema positivado as normas impõem a 

permanência do agente público em atividade quando atrelado a alguma função pública mesmo em se tratando de 

pedido de exoneração, resultando também na proibição da greve. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 

Administrativo. São Paulo: Atlas, 2002, p. 102. 
238 ROMITA, Arion Sayão. Direitos Fundamentais nas Relações de Trabalho. São Paulo: LTr, 2007, p. 206. 
239 “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: (...) X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º 

do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada 

caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (...)”. 
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 Com especial destaque para o setor da educação pública nacional e em todos os seus 

níveis, por se tratar de um sistema uno, indivisível para efeitos de destinação à sociedade, é 

notório que ano após ano esses conflitos com o Estado têm se agravado em número e grau, 

paralisando demasiadamente a continuidade, obrigatoriedade e regularidade do ensino, 

resultado dos movimentos grevistas atrelados a um ineficiente modelo jurídico de resolução. 

 Ademais e como enfatizamos alhures, a greve resulta em uma alternativa natural que 

acompanha as formas mais primitivas de organização e autotutela dos trabalhadores em 

geral240, cujo mecanismo jurídico conciliador e eficaz no caso brasileiro é quase incipiente. 

 Essas paralisações241, associadas ao movimento pouco acelerado dos prepostos do 

Poder Público em solucionar o entrave, notadamente diante das amarras que o sistema 

jurídico brasileiro impõe, seja do lado estatal ou então em relação aos trabalhadores dessa área 

específica de políticas educacionais, trazem prejuízos especialmente aos destinatários desses 

serviços (ligados que são aos objetivos fundamentais da República brasileira). 

 Assim, exatamente aqueles que mais necessitam de um regular e contínuo processo 

educacional – em todos os seus níveis de ensino – são os que acabam sendo verdadeiramente 

prejudicados no seu direito (ainda que subjetivo, mas também de interesse público), 

necessitando claramente de uma proteção jurídica para a manutenção desses serviços 

primordiais – ainda que não sejam os únicos – para sua formação como indivíduos e 

conquistar minimamente a cidadania e vida digna que lhes são próprios. 

Além do que anteriormente destacamos como essencial no serviço educacional na 

formação do ser humano, acresça-se os dados da própria Organização das Nações Unidas 

(ONU). Segundo levantamentos da própria ONU em seu Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) revisto anualmente, para sua aferição levam-se em conta como espelho daquela 

sociedade os índices de educação; do PIB; e Índice de Esperança de Vida. É justamente 

através do IDH que a ONU pretende consolidar uma medida geral do desenvolvimento 

                                                 

240 “A greve é um fenômeno típico das relações de trabalho desenvolvidas no marco do sistema capitalista, muito 

embora existam ao longo da história do trabalho humano inúmeras manifestações de resistência ou paralisações 

do trabalho, sem, contudo, com as características sociais, econômicas e jurídicas que se processam a partir da 

Revolução Industrial, onde se consolida a liberdade de trabalho inaugurada pela Revolução Francesa e a 

produção manufatureira, culminando com o aparecimento do operariado enquanto classe social.” SIQUEIRA 

NETO, José Francisco. Direito do Trabalho & Democracia: apontamentos e pareceres. São Paulo: LTr, 

1996, pp. 28/29. 
241 Muito embora o piso nacional de professores estabelecido pela Lei 11738/2008, é fato que muitos Estados da 

Federação ainda encontram dificuldades para se adequarem a esse mínimo legal. Mesmo em alguns Estados 

onde o piso é minimamente atendido, a realidade se mostra diversa em função do tipo de horas contratadas, o 

que descaracteriza o mínimo nacional que é somente para 40 horas mensais. Ou seja, necessariamente, 

contratado em patamar inferior às horas previstas em lei, o pagamento é proporcional. Como exemplo, a Tabela 

do Magistério no Estado de São Paulo para os professores em regime de 30 horas, bastante inferior em relação 

aos demais profissionais de ensino, como se comprova do anexo a este estudo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/ONU
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/PIB
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humano em cada país. Outros fatores como democracia, participação política, equidade e 

sustentabilidade também são levados em consideração e, para tal desiderato, somente a 

educação é que vai propiciar ao cidadão os conceitos e práticas desses fatores.242 

Para a ONU a educação se consubstancia em fator indissociável ao bem-estar e é 

comparativo para a qualidade de vida e fator de desenvolvimento econômico, o que resulta na 

conclusão do grau de desenvolvimento do país envolvido. O último levantamento nesse 

sentido trouxe um quadro nada favorável ao Brasil, que vem perdendo, ano a ano, posições no 

nível de desenvolvimento em função do baixo grau de educação da maioria da população.243 

 O fundamento para tanto é propiciar maiores condições na melhoria de sua formação 

dentro da sociedade, atingindo minimamente a sua dignidade como ser humano e cidadania, 

integrando-o, portanto, a objetivos fundamentais da República brasileira. Como justifica 

Cretella: bem pouco valor teriam os planos e ações governamentais se não preparassem o 

educando para a vida, dando-lhe oportunidade de vencer, no mercado de trabalho, como 

profissional competente.244 

 Levantamentos feitos pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos - DIEESE – sem desprezo ao que notoriamente vivenciamos esses anos nos 

mais diversos meios de comunicação – dão conta da desproporção que envolve a greve no 

setor público em comparação à iniciativa privada. Como a educação envolve todas as esferas 

da Federação, sua atividade por conta dos agentes do Estado encontra-se totalmente abrangida 

pelos comparativos consolidados anualmente. 

 Segundo o próprio DIEESE para o ano de 2004 a greve dos servidores públicos foi 

praticamente três vezes maior que aquelas realizadas na iniciativa privada, como se percebe 

pelo quadro abaixo245: 

                                                 

242 Daí que para o que agrega substancialmente a alguns fundamentos deste trabalho, o índice de educação 

considera a taxa de alfabetização de adultos e aquela correspondente a escolaridade, associada aos ensinos 

primário, secundário e terciário. Esta taxa de alfabetização de adultos revela basicamente a competência 

adquirida para leitura e escrita. 
243 “Educação brasileira fica entre 35 piores em ranking global”. Disponível em 

<http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/educacao-brasileira-fica-entre-35-piores-em-ranking-global>, acesso 

em 21/10/2014; “Brasil se distancia de média mundial em ranking de educação”. Disponível em 

<http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/05/140508_brasil_educacao_ranking_dg>, acesso em 

22/10/2014; e <http://www.pnud.org.br/noticia.aspx?id=3909>, acesso em 21/10/2014. 
244 CRETELLA JUNIOR, José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. Volume 8. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 1993, p. 429. 
245 Disponível em: <http://www.dieese.org.br/buscaDetalhada.html>. Acesso em 25/09/2015. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa_de_alfabetiza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxa_de_escolariza%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/educacao-brasileira-fica-entre-35-piores-em-ranking-global
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/05/140508_brasil_educacao_ranking_dg%20Acesso%20em%2022/10/2014
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/05/140508_brasil_educacao_ranking_dg%20Acesso%20em%2022/10/2014
http://www.pnud.org.br/noticia.aspx?id=3909
http://www.dieese.org.br/buscaDetalhada.html
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 No ano seguinte os comparativos praticamente não se alteraram246 e em 2007 houve 

pequena elevação em relação aos anos anteriores, contribuindo para o sistema de paralisia 

intensa dos serviços públicos. Significativamente, tal como nos quadros anteriores, os 

percentuais históricos desde 1988 tiveram pouca oscilação, como se pode observar dos 

estudos do mesmo DIEESE247:  

                                                 

246 Disponível em: <http://www.dieese.org.br/buscaDetalhada.html>. Acesso em 25/09/2015. 
247 

 

Disponível em: <http://www.dieese.org.br/buscaDetalhada.html>. Acesso em 25/09/2015. 

http://www.dieese.org.br/buscaDetalhada.html
http://www.dieese.org.br/buscaDetalhada.html
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 No exercício de 2008 a situação se agravou, sendo que o número de greves no 

segmento público quadruplicou em relação à iniciativa privada, o que na proporção 

trabalhadores e sociedade possui um impacto bastante significativo como estagnador dos 

serviços disponibilizados à população, como se pode observar abaixo248:  

                                                 

248 Disponível em: <http://www.dieese.org.br/buscaDetalhada.html>. Acesso em 25/09/2015. 

http://www.dieese.org.br/buscaDetalhada.html
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 Quanto ao período de 2009/2010, a situação novamente apresentou considerável 

elevação no comparativo, representando as greves no setor público um número cinco vezes 

maior do que aquelas realizadas no âmbito privado249: 

                                                 

249 Disponível em: <http://www.dieese.org.br/buscaDetalhada.html>. Acesso em 25/09/2015. 

http://www.dieese.org.br/buscaDetalhada.html
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 O panorama de 2010 e 2011 praticamente se manteve no mesmo patamar.250 

 Ainda que estacionados no ano de 2011, os quadros comparativos medidos pelo 

DIEESE refletem a insuficiência do modelo brasileiro, não somente pelo fato de os números 

não se alterarem desde então, mesmo após o pronunciamento da mais alta Corte Judiciária do 

país a respeito da readequação da greve dos agentes públicos à legislação preexistente, 

revelando-se ineficaz para uma solução adequada e célere. 

 A realidade do setor da educação pública deve levar em conta o plano federal e o 

estadual. Em qualquer caso, tomando por base alguns Estados e o caso específico da União, 

os números são alarmantes em relação ao pessoal envolvido e dias parados. 

                                                 

250 

 
Disponível em: <http://www.dieese.org.br/buscaDetalhada.html>. Acesso em 25/09/2015. 

http://www.dieese.org.br/buscaDetalhada.html
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 Neste ano de 2015, no plano federal, em trinta e sete universidades e outros três 

institutos técnicos federais, a greve iniciada em 28 de maio ainda não acabou251 e sequer há 

perspectiva desse término. O diálogo entre os Ministérios envolvidos, pelo lado do Governo, e 

as entidades sindicais representativas dos profissionais do ensino, não prospera desde 

então.252 

 No Estado de São Paulo, o período de greve dos profissionais da educação foi o 

mesmo, chegando à sua conclusão mais de noventa dias após seu início.253 

 No Paraná, mais de dez mil educadores exercitaram seu legítimo direito de greve por 

mais de setenta dias, após confrontos marcantes com a polícia estadual.254 Em Pernambuco, 

entre início, pausas e retomadas, a greve chegou a praticamente sessenta dias entre os 

profissionais da educação.255 No Mato Grosso do Sul, após setenta e sete dias, a greve tem seu 

término mesmo com a ausência de atendimento das reivindicações da categoria.256 No Estado 

do Rio de Janeiro, após quarenta e cinco dias, a greve foi suspensa por intervenção direta do 

Poder Judiciário e redundou em prejuízo pecuniário ao sindicato.257 Em Santa Catarina, o 

movimento paredista atravessou mais de quarenta dias, porém, com a possibilidade de 

retorno.258 

                                                 

251 Em agosto de 2015. 
252 Conforme: “Greve nas universidades federais completa três meses nesta semana”. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2015-08/greve-continua-nas-federais-dizem-sindicatos-

governo-busca-solucao>. Acesso em 25/09/2015. 
253 “Professores de SP anunciam fim de greve após 3 meses de paralisação”. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/06/professores-estaduais-parados-ha-3-meses-decidem-pelo-fim-

de-greve.html>. Acesso em 25/09/2015. 
254 “Breve balanço das greves da educação do Paraná”. Disponível em: 

<http://www.appsindicato.org.br/Include/Paginas/artigo.aspx?id=11503>. Acesso em 25/09/2015. 
255 “Professores da rede estadual encerram greve”. Disponível em: 

<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-

urbana/2015/06/08/interna_vidaurbana,580193/professores-da-rede-estadual-encerram-greve.shtml>. Acesso 

em 25/09/2015. 
256 “Após 77 dias, termina greve dos professores de Campo Grande”. Disponível em: <http://g1.globo.com/mato-

grosso-do-sul/noticia/2015/08/apos-77-dias-termina-greve-dos-professores-de-campo-grande.html>. Acesso em 

25/09/2015. 
257 “Professores decidem suspender greve no Rio de Janeiro.” Disponível em: 

<http://educacao.uol.com.br/noticias/2014/06/27/professores-decidem-suspender-greve-no-rio-de-janeiro.htm>. 

Acesso em 25/09/2015. 
258 “Professores estaduais de SC suspendem greve e retornam às aulas segunda-feira” Disponível em: 

<http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2015/06/professores-estaduais-de-sc-suspendem-greve-

e-retornam-as-aulas-segunda-feira-4774178.html>. Acesso em 25/09/2015. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2015-08/greve-continua-nas-federais-dizem-sindicatos-governo-busca-solucao
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2015-08/greve-continua-nas-federais-dizem-sindicatos-governo-busca-solucao
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/06/professores-estaduais-parados-ha-3-meses-decidem-pelo-fim-de-greve.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/06/professores-estaduais-parados-ha-3-meses-decidem-pelo-fim-de-greve.html
http://www.appsindicato.org.br/Include/Paginas/artigo.aspx?id=11503
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2015/06/08/interna_vidaurbana,580193/professores-da-rede-estadual-encerram-greve.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2015/06/08/interna_vidaurbana,580193/professores-da-rede-estadual-encerram-greve.shtml
http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2015/08/apos-77-dias-termina-greve-dos-professores-de-campo-grande.html
http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2015/08/apos-77-dias-termina-greve-dos-professores-de-campo-grande.html
http://educacao.uol.com.br/noticias/2014/06/27/professores-decidem-suspender-greve-no-rio-de-janeiro.htm
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2015/06/professores-estaduais-de-sc-suspendem-greve-e-retornam-as-aulas-segunda-feira-4774178.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2015/06/professores-estaduais-de-sc-suspendem-greve-e-retornam-as-aulas-segunda-feira-4774178.html
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 Citamos aqui alguns exemplos pontuais em um movimento que é visto todos os anos 

no segmento da educação pública federal, estadual e municipal (cada qual com uma 

intensidade distinta, mas sempre alta). Os números aqui revelados não destoam muito de anos 

anteriores a 2015. Os envolvidos com os movimentos paredistas (profissionais da educação) 

são sempre em grande número, a quase totalidade da categoria. Os números de dias que vão 

se sucedendo na duração da greve é que possuem pequenas oscilações de um Estado para o 

outro, seja para mais ou para menos, mas na média em períodos não inferiores a trinta dias. 

 É por tais aspectos que se indaga: como repor um ano letivo após muito mais de trinta 

dias de greve em um calendário tão conciso como o da educação pública, se tal como está 

distribuída atualmente já não se mostra suficiente para a formação adequada do indivíduo?259 

 A reposição dos dias parados pelos profissionais da educação, ainda que se considere 

uma forma de compensação para os lados em conflito, não possui o alcance eficaz de 

complementar todo o programa anual de forma eficiente e regular, pelas próprias 

características desse segmento público. Essa condição (muito comum nos movimentos 

paredistas) de se imaginar como eficiente a reposição dos dias parados contrasta com a função 

pública e o direito subjetivo do cidadão e, obviamente, com os interesses da própria sociedade 

que, no limite, é a maior prejudicada com essas interrupções dos agentes públicos, 

prejudiciais que são para a inserção gradual, eficaz e necessária do indivíduo no meio em que 

vive.260 

 De tudo isso e o que não nos parece guardar sintonia com os próprios objetivos da 

Nação é o fato de o serviço educacional (nesse caso quando prestado pelo Estado) não se 

encontrar culturalmente enquadrado na condição de serviço de natureza essencial. É preciso 

compreender que: O Estado moderno, especialmente o Estado Social de Direito, se inclina a 

ativar energicamente a educação, em todos os seus graus, e isso parece ser uma das 

finalidades autênticas de toda organização estatal de fundo humanista.261 

                                                 

259 O IDH desenvolvido pela Organização das Nações Unidas revela constante estagnação do Brasil na medição 

de vários índices, entre eles a educação. (http://www.pnud.org.br/idh/IDH.aspx?indiceAccordion=0&li=li_IDH) 
260 Sobre as poucas conquistas do movimento sindical na greve da educação pública, a ineficiência do sistema 

jurídico, e os efeitos à sociedade, ver: NOGUEIRA, Arnaldo José França Mazzei. A Liberdade Desfigurada: a 

trajetória do sindicalismo no setor público brasileiro. São Paulo: Expressão Popular, 2005, pp. 239-282. 
261 FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. Volume. 7. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 62. 
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 Mostra-se, nesse cenário, um verdadeiro descompasso do movimento grevista no 

campo da educação pública, tomando-se como ponto de partida a natureza de função pública 

que lhe é própria, associado ainda aos princípios inseparáveis do processo educacional, a teor 

do que se detém dos artigos 205 e 206 da Constituição Federal, como pressupostos da 

cidadania e dignidade humana. Segundo aquelas normas constitucionais, extrai-se não 

somente o princípio inerente à educação (pública) de qualidade262 (art. 206, VII da CF/88), o 

qual se mostra desprestigiado se interpretado segundo o histórico das greves nesse setor; além 

do princípio da responsabilidade do Poder Público e a necessária valorização do profissional 

do ensino (inciso V, art. 206 da CF). 

 É preciso alinhar esses princípios aos princípios da continuidade, regularidade e 

obrigatoriedade do serviço público educacional, o que não se tem visto desde a 

redemocratização do país. O próprio socorro ao Poder Judiciário não tem sido considerado um 

instrumento eficiente para a equação deste problema, ainda que seja a via oficial prevista para 

a solução desses conflitos de interesse. 

 O defeito na prestação dos serviços educacionais, particularmente afetados em boa 

medida pelas constantes e duradouras paralisações decorrentes da greve, importam na seara 

do cidadão em sua natural exclusão cultural, política e econômica em relação ao meio em que 

vive. A necessária proteção da educação pública, e seu acesso a todos com qualidade e 

regularidade, pode ser compreendida como um recurso vital à disposição do Estado para 

alcançar seus objetivos fundamentais, como a garantia de vida digna, justa, promoção da 

cidadania e inclusão qualitativa do indivíduo em sociedade. 

 Não podemos dar as costas para o fato de que a responsabilidade pela formação do 

cidadão através da educação é compartilhada entre Estado e sociedade. Mas nosso sistema 

político e jurídico, até os dias atuais, não conseguiu dar uma resposta satisfatória aos 

interesses das partes conflitantes e, mais ainda, à coletividade interessada que é na 

regularidade desse direito fundamental social (desde a melhoria do ensino, sua oferta e 

continuidade). 

                                                 

262 “Por qualidade educativa da população entende-se acesso universalizado e conhecimento básico educativo, 

capaz de garantir a todos condições de participar e produzir. Para resumir numa expressão, trata-se de desenhar a 

formação básica necessária e que deveria estar ao alcance de todos, (...)”. DEMO, Pedro. Desafios Modernos da 

Educação. Rio de Janeiro: Vozes, 1999, p. 28. Segundo Aline Freitas: “Em suma, educação de qualidade é o 

ensino com currículo que compreenda o máximo do conhecimento científico formulado até o presente; 

desenvolvido com profundidade e com a atuação conjunta do professor e do aluno, voltados aos problemas 

concretos da humanidade e ao estímulo a atualização permanente”. FREITAS, Aline da Silva. Ob. cit., p. 67. 
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 As soluções para a greve no setor público, principalmente no que toca aos serviços 

educacionais, naturalmente elegeram o Poder Judiciário como o órgão exclusivo para a 

resolução do conflito, ainda que se promova essa regularização de forma tardia (ao passo que 

necessariamente age por provocação) e, mesmo assim, suas decisões acabam por promover 

restrição expressa ao direito dos grevistas. 

 A Administração Pública pouco tem se valido da alternativa final do Poder Judiciário 

para a resolução desses conflitos, em especial porque o ensino oficial, em todos os seus 

níveis, formalmente não é considerado como atividade essencial (ainda que irrenunciável em 

relação ao Estado por se tratar de função pública). 

 Não que o Poder Judiciário deixe de ser instrumento valioso até os dias de hoje no 

estágio das resoluções desses conflitos. Mas, evidente que o atual modelo ainda se ressente de 

medidas mais eficazes em função do aparato jurídico que cerca o assunto. Otavio Pinto e 

Silva já destacava essa situação: 

(...) não pretendo desprezar a experiência já acumulada pelos grupos 

normativos dos diversos TRT’s espalhados pelo Brasil. Dentro de um 

contexto reformador eles poderiam continuar a funcionar, mas agora com a 

natureza de órgãos de arbitragem pública, (...). Seria o caso de se pensar 

também no estímulo à criação de serviços públicos de mediação e 

arbitragem, que viriam preencher essa necessidade de composição dos 

conflitos trabalhistas, (...).263 

 Emilio Rosini alertava quanto à necessidade e premência do regramento desse direito 

se e quando devidamente autorizado pelo ordenamento constitucional: 

Vero è, tuttavia, che la Constituzione, proprio perchè ha segnato la fine d'un 

ordinamento, ha imposto al legislatore il compito di recostruirne uno nuovo 

in coerenza coi principi fondamentali posti dalla carta costituzionale. Nella 

carenza del legislatore, spetta all'interprete di rendere esplicite tutte le 

implicazioni della legge fondamentale, espugendo dall ordinamento le norme 

caducate, e interpretando quelle vigenti in modo che suonino all'unisono con 

le norme della Constituzione. Ma per far ciò gli ocorre una adeguata 

sensibilitá storica e giuridica e un metodo pari al compito. Più piana via è 

parsa a molti quella che procede a una minimizzazione della portata 

innovatrice della carta constituzionale, in modo da poter considerare con 

essa compatitiliti istituti, principi e concetti che necessitamo invece di 

radicali revisioni per costituire valide regole di organizzazione della societa 

nuova delineata nella Constituzione.264 

                                                 

263 SILVA, Otavio Pinto e. Subordinação, autonomia e parassubordinação nas relações de trabalho. São 

Paulo: LTr, 2004, p. 180. É preciso registrar que o autor, apesar dessas considerações, não defende um sistema 

de caráter compulsório para a resolução de tais conflitos coletivos. 
264 ROSINI, Emilio. “Lo Sciopero Come Funzione”. In Estrato dalla Rivista Giuridica del Lavoro e dela 

Previdenza Sociale, Anno XII – Fasc. 6. Roma, Società Edizioni Giuridiche Del Lavoro, 1961, pp. 3-4. [É 

verdade, no entanto, que a Constituição, porque ela própria marcou a finalidade de um ordenamento, impôs ao 

legislador a tarefa de reconstruir um novo, em conformidade com as regras fundamentais da Constituição. A 

falta de legislação impõe ao intérprete tornar explícitas todas as implicações da Lei Fundamental, retirando do 

ordenamento normas caducas, e interpretando as que se aplicam em uníssono com as disposições da 
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 A falta de uma legislação própria resulta no caso brasileiro de uma inversão de papéis 

entre Poderes Judiciário e Legislativo, o que se mostra totalmente contraditório e insensato, 

haja vista a autorização conferida pela própria Constituição Federal ao legislador quanto à 

greve na seara da Administração Pública. 

 Especificamente quanto às greves na área da educação, a referida solução se arrasta há 

muito mais no tempo265, dada sua não condição – aos olhos do legislador e do gestor público–

, de serviço essencial e irrenunciável à coletividade. 

 O ponto de equilíbrio ainda não foi encontrado e, a depender da legislação atual, esse 

cenário não deve sofrer alterações substanciais (não em médio prazo). 

 É nessa linha de interpretação que o direito à educação, considerado o sistema 

constitucional como um todo e dada sua condição de função pública, deve receber nova e 

única interpretação, prevalecendo sobre o direito do trabalhador, não podendo ser atingido 

pelo direito de greve. 

 Essa referência deve se dar não sob a ótica da proibição de um valor constitucional 

que é a greve na esfera do servidor público, mas sob a ótica da devida adequação, inclusive 

temporal, ante a sua submissão aos interesses da sociedade.266 Há que se ter uma 

responsabilidade tanto dos grevistas em relação aos interesses dos destinatários do serviço 

educacional, quanto do Estado em relação aos seus profissionais do ensino, em todos os seus 

níveis. 

                                                                                                                                                         

Constituição. Mas para isso ocorre uma sensibilidade adequada aos métodos histórico e legal. Parece a muitos 

que procede a uma minimização do potencial de inovação do papel da constituição, de modo que se pode 

considerá-lo compatível com instituições, princípios e conceitos que necessitamos em vez de revisões radicais a 

se tornarem regras válidas descritas na nova organização da sociedade delineada pela Constituição. (tradução 

livre)]. 
265 Deixamos aqui de apontar uma referência específica aos números das greves na educação pública. Pelo fato 

do ensino oficial compreender os âmbitos federal, estatual e municipal, seus indicativos podem ser consultados 

nos mais diversificados canais de comunicação, desde a imprensa até os sítios eletrônicos dos sindicatos da 

categoria possuem essas informações em cada unidade da Federação e até em nível nacional e em todos os níveis 

do ensino. Essas informações demandariam um sem número de dados que, pela sua própria natureza, se mostram 

não imprescindíveis em nosso trabalho. 
266 Ver interessante artigo a respeito das paralisações: SALOMON, Délcio Vieira. “Três lições de uma longa 

greve”. In A Greve e o Movimento Docente. Belo Horizonte, Caminhos, nºs 16 e 17, dezembro de 1998, pp. 

39-50. 
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 A função pública relativa à educação deve receber um tratamento adequado pelo 

legislador no tocante ao prestígio e importância que representa para a sociedade267, cujo 

direito de greve na seara do ensino público deve ser relativizado, embora não coibido. Na via 

inversa, o gestor público também deve ser responsabilizado pela sua administração frente à 

obrigatoriedade de continuidade do ensino público, tal como alude a própria Constituição 

Federal ao tratar da necessidade de valorização do profissional do ensino. 

 Por tais motivos é que a greve no ensino público, em todos os seus níveis, mostra-se 

incompatível com os interesses da sociedade, não podendo ser aplicada e concebida da mesma 

forma como se tem visto em nosso cotidiano ou, o que dirá, sem o prestígio com que esse 

direito deve ser relegado à sociedade e ao indivíduo em preferência a interesses de uma 

minoria, ainda que legítimos. 

 Sob essa perspectiva é que a greve na educação pública não se coaduna com (i) o 

interesse público; (ii) a natureza de função pública irrenunciável de que a educação se reveste; 

(iii) o princípio da continuidade e da obrigatoriedade do ensino em relação à sociedade, em 

face de sua indiscutível importância na formação do indivíduo, como fator de vida digna e 

cidadania, pressupostos de uma sociedade mais justa e solidária. 

 Ao Poder Político cabe admiti-la, porém, sem prejuízo das premissas acima 

especificadas. 

 Com uma pequena ressalva sob esses pontos de vista, admitimos que a paralisação dos 

agentes envolvidos com o ensino público, em todos os seus níveis, somente poderia ser 

admitida de forma absoluta se o conflito que a originou ocorresse pela ausência de pagamento 

das respectivas remunerações (de responsabilidade do Poder Público). A vida digna e o bem-

estar do indivíduo, de todos que na sociedade vivem e convivem, dependem minimamente da 

retribuição pelos trabalhos que executam para sua subsistência. 

                                                 

267 Entre a preponderância do interesse público e a importância da educação para a formação da sociedade e a 

melhoria do mercado de trabalho, lembra Wirtz que: “O fato capital de nosso tempo é a transformação, e o 

denominador comum de todas as nossas dificuldades é abordá-la honesta, prudente e construtivamente (...) 

Trata-se de tomar a ofensiva da transformação, fazer dela o instrumento de libertação do homem ao invés do 

meio de sua destruição”: WIRTZ, W. Willard. O Trabalho e o Interêsse Público (trad. Affonso Blacheyre). Rio 

de Janeiro: Record, 1965, pp. 150-157. Entre nós: MUNIZ, Regina Maria Fonseca. O Direito à Educação. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2002, pp. 163-258. 
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 É sabido que a razão de ser da remuneração do trabalhador não se justifica somente no 

campo da contraprestação contratual isolada.268 Possui, a nosso ver, nítida relação com o 

mínimo existencial e a função social, que superam o âmbito meramente econômico. Objetiva 

o bem-estar social que também se reflete na dignidade da pessoa humana, bem como na 

cidadania. A própria Constituição Federal ao tratar da ordem econômica e social, 

principalmente a partir de seu artigo 170, abarca entre seus fundamentos o trabalho humano e 

obviamente sua remuneração, como elemento indispensável a respeito da finalidade de justiça 

social. 

 Somente com essas ressalvas é que a greve efetivamente se justificaria de forma 

absoluta no seio do ensino público. Assim, as paralisações nesse segmento devem 

corresponder a um começo, meio e fim adequados ao interesse de todos: coletividade; 

profissionais do ensino e Administração Pública. 

 Mas, como aludimos em outro momento, o legislador nacional pouco avançou para 

regularizar (não coibir, insistimos) a situação da greve no ensino público que, ano após ano, a 

olhos claros tem se agravado no cenário político, econômico e social do país. Quem está 

pagando por isso? Obviamente, aqueles que mais necessitam desse serviço e na condição de 

direito subjetivo: os indivíduos! 

 É preciso pois, encarar a educação como um direito de empoderamento do qual 

decorrem todos os demais direitos dos cidadãos.269 

 Necessariamente a greve na educação pública não pode mais impor as restrições aos 

cidadãos como se tem visto ao longo de todos esses anos. Mas, como direito constitucional do 

trabalhador, deve receber um tratamento especial a fim de compatibilizar todos os interesses 

em jogo. 

 

                                                 

268 “O Direito não determina diretamente o valor quantitativo de salários, nem poderia fazê-lo diante das 

múltiplas variações que no mesmo influem com tal amplitude que extrapolam os seus limites e dependem de 

outros fatores, como os de ordem econômica, social e política, todos se refletindo com igual ou diferente 

intensidade”. NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito Contemporâneo do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 

2012, p. 502. 
269 Segundo conclusão em palestra proferida por Alessandra Gotti: “I Congresso dos Direitos da Criança e do 

Adolescente”, no Painel “Educação e Cidadania”. São Paulo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

26/10/2015. Refiro aqui o empoderamento como o mecanismo que a educação propicia a título de transformação 

da sociedade, diretamente aos indivíduos para alcançar a cidadania e a dignidade humana, entre outros. A 

respeito do tema ver artigo de Poonam Batra: Empoderamento dos professores entre direito à educação e 

mudança social. (trad. Tina Amado). Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cp/v42n147/15.pdf>. Acesso 

em 27/10/2015. 

http://www.scielo.br/pdf/cp/v42n147/15.pdf
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3.3. Proposições legislativas e a continuidade das atividades essenciais no setor público. 

Avanços e retrocessos no interesse público. 

 

 A continuidade das atividades abarcadas com a função e/ou serviços públicos a cargo 

do Estado depende, objetivamente, da ausência de conflitos, principalmente os de cunho 

coletivo envolvendo seus agentes. Como podemos conferir nas linhas que precederam, o país 

pouco avançou após a Constituição Federal de 1988 na adoção de um sistema eficiente para a 

resolução célere e eficaz dessa questão, muito embora a tentativa do Poder Judiciário a esse 

respeito. 

  A prova de que o atual sistema para essa regularização é deficiente pode ser 

demonstrada pelo crescente número de movimentos grevistas (em setores e quantidade de 

servidores) desde a redemocratização brasileira e, como já apontava Otavio Pinto e Silva, 

porque nosso aparato judicial está mais limitado à solução dos conflitos individuais, 

possuindo ferramentas tímidas para aqueles de natureza coletiva.270 

 Talvez até o país tenha dado seu primeiro passo com a ratificação da Convenção nº 

151 da OIT de 1978271, diploma esse que trata da Proteção do Direito de Organização e aos 

Processos de Fixação das Condições de Trabalho na Função Pública. A imprescindibilidade 

desta Convenção da OIT em nosso modelo jurídico é efetivamente um passo considerável no 

engessado modo de tratativa envolvendo os conflitos dos agentes com a Administração 

Pública. 

 Não sem razão, a mesma OIT justificou na 102ª Conferência Internacional do 

Trabalho realizada em Genebra no ano de 2013 as vantagens da negociação coletiva na 

Administração Pública, mormente porque em certa medida encontra-se envolvida e 

compassada com os princípios da eficiência e eficácia na garantia do exercício efetivo dos 

direitos da coletividade e qualidade de vida dos cidadãos, além de ser concebida como 

ferramenta substancial e essencial para o desenvolvimento social de todos e bem-estar de seus 

agentes públicos.272 Ou seja, o fundamento da Convenção nº 151 da OIT, como não deixaria 

                                                 

270 SILVA, Otavio Pinto e. Ob. cit., pp. 176-187. 
271 Decreto nº 7.944 de 06/03/2013: Promulga a Convenção nº 151 e a Recomendação nº 159 da Organização 

Internacional do Trabalho sobre as Relações de Trabalho na Administração Pública, firmadas em 1978. 
272 “(...) Ventajas de la negociación colectiva en la administración pública (...) 224. La Comisión desea 

recordar que la administración pública debe ser eficiente y eficaz para garantizar el ejercicio efectivo de los 

derechos y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos (seguridad pública, educación, salud, seguridad 

social, cultura, acceso a la vivienda, control de la aplicación de la ley en las numerosas esferas de competencia 

de la administración pública, etc.) y, por lo tanto, es un factor esencial para un desarrollo económico y social 

sostenible, para el bienestar de los trabajadores garantizado por medio de condiciones de empleo equitativas y 

para el progreso de empresas sostenibles. Este objetivo requiere la prestación de servicios de alta calidad en las 
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de ser, promove benefícios não somente aos servidores públicos em possível conflito, como e 

principalmente, para a sociedade que depende claramente de determinados serviços estatais. 

 Garantia de eficácia e eficiência de parte da Administração Pública, como forma a 

garantir a manutenção dos direitos fundamentais sociais dos cidadãos, em especial aquele 

relativo à educação, mostram-se reconhecidos e assegurados pela própria OIT como limites ao 

exercício da greve em caso de negociação frustrada. 

 Mas não é demasiado compreender que a própria Convenção nº 151 da OIT, como 

normativo integrante do nosso ordenamento jurídico – sem menosprezar sua importância–, faz 

tão somente remissão a regulamentações específicas voltadas à resolução de determinados 

conflitos envolvendo os agentes públicos e a Administração, sem, contudo, possibilitar um 

modelo concreto para a regularização das controvérsias de que trata, cujo limite decorre das 

próprias travas do sistema jurídico que envolve o Poder Público. 

                                                                                                                                                         

numerosas instituciones públicas (a menudo de importancia vital y muy complejas), un personal suficientemente 

calificado y motivado, y una gestión pública y una cultura administrativa dinámicas y despolitizadas que 

favorezcan los valores éticos y la lucha contra la corrupción administrativa, que integren las nuevas tecnologías y 

se basen en los principios de confidencialidad, responsabilidad, fiabilidad y transparencia en la gestión y en el 

principio de no discriminación, tanto por lo que se refiere al acceso al empleo como a las prestaciones y servicios 

que se brindan a los ciudadanos. 225. La Comisión subraya que las diferentes formas de diálogo social, y muy 

particularmente la negociación colectiva entre las organizaciones sindicales y la administración pública, son 

capitales para crear las condiciones necesarias que permitan hacer frente a los desafíos antes mencionados. A 

este respecto, la administración debe contar con efectivos suficientes y calificados que tengan posibilidades de 

formación y ascenso sin una carga de trabajo desproporcionada (esto es particularmente pertinente habida cuenta 

de las crisis económicas y de los procesos de ajuste estructural) y condiciones de empleo justas y competitivas 

con respecto a las condiciones de empleo del sector privado, incluso en materia de remuneración. La negociación 

colectiva ofrece ventajas no sólo a los funcionarios por ser una herramienta de motivación, de reconocimiento 

social y de respeto de la dignidad de la persona, sino también a la administración, porque le permite apoyarse en 

los compromisos asumidos por las organizaciones sindicales para poner en práctica los principios esenciales 

mencionados que rigen la gestión pública en los Estados democráticos; también es una herramienta eficaz para 

poner en práctica una gestión satisfactoria de los recursos humanos, lo cual favorece la calidad de los servicios 

prestados a los ciudadanos.” Organização Internacional do Trabalho (OIT). La negociación colectiva em la 

administración pública: un caminho a seguir. Conferencia Internacional Del Trabajo, 102ª Reunión, Ginebra, 

2013, p. 77. Disponível em: <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

relconf/documents/meetingdocument/wcms_205520.pdf>. Acesso em 03/09/2015. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_205520.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_205520.pdf
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 O que se tem visto no atual modelo de resolução da greve nos serviços públicos 

educacionais no país decorre, na esmagadora maioria das vezes, da intervenção do Poder 

Judiciário que, ao fim e ao cabo procura compatibilizar a legislação específica das 

paralisações na iniciativa privada às relações da Administração Pública com seus agentes e 

vice-versa.273 

 Como tivemos a oportunidade de verificar, esse processo não tem surtido o efeito 

desejado aos olhos da sociedade, ainda que seja o único possível na atualidade quando o 

conflito entre agentes da Administração Pública e esta não atinge a resolução direta de suas 

reivindicações e limites orçamentários. 

 O Poder Legislativo, incumbido de propor uma solução para regulamentar esses 

conflitos coletivos, não tem se entendido desde a promulgação da Constituição Federal em 

1988. Lá se vão quase trinta anos de muitas propostas, porém, nada de efetivo até o momento. 

 Enquanto o Executivo se valeu dos decretos a que aludimos anteriormente – cuja 

constitucionalidade é bastante discutível diante das mais variadas decisões de nossos 

Tribunais a respeito –, na Casa Legislativa temos atualmente mais de uma dezena de projetos 

de lei a respeito do assunto, ainda aguardando pareceres conclusivos da Comissão de 

Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC).274 

 Alguns deles tratam do processo de obrigatoriedade da negociação coletiva como um 

todo, outros, de seu turno, esclarecem quais as atividades essenciais na órbita do serviço 

público e sua limitação à greve. Com a devida sinceridade e respeito, muito pouco se viu de 

avanço em relação à antiga Lei de Greve de 1989 e que ainda sustenta esses conflitos 

coletivos, o que possibilita a manutenção do impasse tal como nos dias que se seguem. 

 Como os princípios são os mesmos entre os textos propostos, poucas diferenças são 

vistas entre uns e outros. A depender da base ideológica do parlamentar envolvido com o 

assunto, o direito de greve na seara da Administração Pública acaba sendo invariavelmente 

interpretado de forma mais aberta, ou então em síntese, restritiva. Sob tal perspectiva é que 

merece especial atenção o Projeto de Lei nº 327/2014 da Comissão Mista Para Consolidação 

da Legislação Federal e Regulamentação da Constituição do Senado Federal, cujas premissas 

                                                 

273 Somente para citar os julgados mais recentes, ver STF: Reclamação (RCL) 19511; Agravo de Instrumento 

(AI) 853275; Reclamação (RCL) 21040; Reclamação (RCL) 20775. 
274 No Senado temos: PL 710/2011 (Sen. Aloysio Nunes Ferreira); PL 120/2013 (Sen. Lindbergh Farias); 

Projeto Decreto Legislativo 497/2012 (Sen. Randolfe Rodrigues); PL 327/2014 (Comissão ATN n.2, de 

2013). Do lado do Congresso Nacional os seguintes: PL 981/2007 [Dep. Regis de Oliveira (PSC/SP)], 

apensado ao PL 4497/2001 [Dep. Rita Camata (PSDB/ES)]. Existem ainda outros 10 PLs apensados ao PL 

4497/2001, a saber: 5662/2001; 6032/2002; 6668/2002; 6775/2002; 1950/2003; 981/2007; 3670/2008; 

4276/2012; 4532/2012 e 7205/2014. Disponível em <http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias>. 

Acesso em 06/09/2015. 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias
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abordam em si o próprio direito de greve dos servidores públicos (tal como dispõe o artigo 37, 

VII da Constituição Federal); conceitua o instituto da greve; estabelece condições a respeito 

da competência para deflagração da greve; disciplina a negociação coletiva e métodos 

alternativos de solução de conflitos, procedimentos e requisitos para deflagração da greve, 

alude a direitos dos grevistas; especifica o que considera por serviços essenciais, abuso do 

direito de greve e responsabilização pelo abuso; incluindo ainda um tópico especial sobre a 

apreciação judicial da greve no serviço público. 

 Enfim, esse Projeto de Lei nº 327/2014 da Comissão Mista do Senado vem a sintetizar 

todas as demais proposições em trâmite junto ao Poder Legislativo, dando um passo a mais no 

que toca aos serviços essenciais.275 

 A análise pontual das principais condições estipuladas no referido Projeto de Lei 

parece não alterar o cenário que estamos acostumados a vivenciar nos movimentos grevistas 

dos servidores. 

 Reconhece o direito de greve na conformidade com o que estipulam os artigos 9º e 37, 

VI da Constituição Federal, reafirmando a liberdade na realização do movimento, a 

oportunidade e o interesse respectivos276, envolvendo a possível e futura lei todos os agentes 

da Administração Pública, com pequenas exceções para aqueles integrantes diretos de 

mandatos populares e seus comissionados.277 

 No mínimo razoável a discriminação do Projeto de Lei, porque separa os agentes da 

Administração que realmente promovem a realização de serviços públicos de interesse direto 

da sociedade. Não que os detentores de mandatos eletivos parlamentares assim não possam 

ser considerados, mas a greve para esses segmentos excepcionados não se mostra condizente, 

até porque ligados à estrutura final do Poder Público. 

                                                 

275 Projeto de Lei 981/2007 – Dep. Regis de Oliveira (PSC/SP), apensado ao PL 4497/2001 – Dep. Rita 

Camata (PSDB/ES). Há 10 PLs apensados ao PL 4497/2001. São eles: 5662/2001; 6032/2002; 6668/2002; 

6775/2002; 1950/2003; 981/2007; 3670/2008; 4276/2012; 4532/2012 e 7205/2014, da Câmara dos 

Deputados - possuem praticamente as mesmas premissas, mas ainda ficam aquém do paradigma de que nos 

valemos, em especial no que toca à educação e ao pré-aviso. 
276 “Art. 1º - É reconhecido o direito de greve dos servidores públicos, competindo-lhes decidir livremente sobre 

a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele defender”. 
277 “Art. 2º - O exercício do direito de greve dos servidores públicos da Administração Pública direta, autárquica 

ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é 

assegurado na forma e nas condições previstas nesta Lei. Parágrafo Único. Não são considerados servidores 

públicos, para os fins desta Lei, Senadores, Deputados Federais, Deputados Distritais, Deputados Estaduais, 

Vereadores, Ministros de Estado, Secretários Municipais, membros do Poder Judiciário e do Ministério Público”. 
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 A negociação coletiva e respectivos métodos alternativos de solução de conflitos, bem 

como o prévio aviso, foram especialmente abraçadas no Projeto de Lei, procurando até 

antecipar um procedimento de resolução, mas que vai sempre depender dos interesses opostos 

em jogo e possivelmente do Poder Judiciário.278 

 Urge destacar um importante instrumento previsto em outros ordenamentos e que se 

refere ao pré-aviso, principalmente porque se remete aos mesmos termos da legislação 

italiana279, o qual não se viu com a intensidade própria no referido Projeto de Lei. 

Procedimento dos mais importantes quando se trata da possibilidade de paralisação nos 

serviços de interesse público, sua imprescindibilidade é fruto não somente da evolução do 

processo de negociação coletiva, como também pressuposto de uma possível resolução dos 

assuntos em conflito. 

 A função do pré-aviso nos demais ordenamentos a respeito da greve em atividades de 

interesse da sociedade, ou mesmo como extraído do modelo italiano, reside na possibilidade 

de a Administração (em se tratando de serviços públicos de responsabilidade do Estado) 

adotar mecanismos efetivos de negociação, bem como medidas outras para a continuidade dos 

serviços envolvidos e indispensáveis aos usuários.280 281 

                                                 

278 “Art. 6º As deliberações aprovadas em assembleia geral, com indicativo de greve, serão notificadas ao Poder 

Público para que se manifeste, no prazo de trinta dias, acolhendo as reivindicações, apresentando proposta 

conciliatória ou fundamentando a impossibilidade de seu atendimento. (...) Art. 10 – São requisitos para a 

deflagração da greve, que deverão ser cumpridos até o décimo dia que antecede o início da paralisação: I – 

comunicação à autoridade superior do órgão, entidade ou Poder respectivo; II – apresentação de plano de 

continuidade dos serviços públicos ou atividades estatais, consoante definição contida nos arts. 17 e 18 desta Lei, 

inclusive no que concerne ao número mínimo de servidores que permanecerão em seus postos de trabalho; III – 

informação à população sobre a paralisação e as reivindicações apresentadas ao Poder Público; IV – 

apresentação de alternativas de atendimento ao público. Parágrafo Único. A greve deflagrada sem o 

atendimento dos requisitos previstos neste artigo é considerada ilegal”. 
279 Legge 12 Giugno 1990, N. 146 Modificata Dalla Legge 11 Aprile 2000, N. 83. 
280 PILATI, Andrea. Ob. cit., pp. 321-326; FONSECA, Fábio Prates da. Autonomia Coletiva e Serviços 

Públicos Essenciais: a experiência italiana. Disponível em: 

http://portal.trt15.jus.br/documents/124965/125441/Rev31_art6.pdf/68fcdce0-e09c-4e59-b7a0-4470e60b5d2b. 

Acesso em 07/09/2015.  
281 Exceção à regra do pré-aviso se dá para os casos de abstenção do trabalho em defesa da ordem constitucional, 

ou mesmo em virtude de tutela por graves eventos prejudiciais e lesivos à segurança dos trabalhadores. Tal 

circunstância, por si só, justifica a ausência de um pré-aviso e não se choca com as finalidades deste instrumento. 

PELLACANI, Giuseppe. A Greve nos Serviços Públicos Essenciais no Ordenamento Italiano (trad. Yone 

Frediani). Disponível em <http://www.nacionaldedireito.com.br/doutrina/480/a-greve-nos-servi-os-p-blicos-

essenciais-no-ordenamento-italiano>. Acesso em 07/09/2015. 

http://portal.trt15.jus.br/documents/124965/125441/Rev31_art6.pdf/68fcdce0-e09c-4e59-b7a0-4470e60b5d2b
http://www.nacionaldedireito.com.br/doutrina/480/a-greve-nos-servi-os-p-blicos-essenciais-no-ordenamento-italiano
http://www.nacionaldedireito.com.br/doutrina/480/a-greve-nos-servi-os-p-blicos-essenciais-no-ordenamento-italiano
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 O texto ainda em discussão da futura lei prevê a possibilidade de utilização de outros 

meios de conciliação, tais como mediação; conciliação ou arbitragem. Porém, esses 

procedimentos naturais de composição não possuem caráter vinculativo entre as partes em 

conflito, já que o texto remete a uma faculdade dos interessados.282 Ainda que prevista em 

nosso ordenamento, essas condições não encontram uma prática mínima até o momento nas 

relações entre os sindicatos e o Poder Público e mesmo na iniciativa privada, justamente não 

somente pelo fato de uma total falta de cultura das próprias representações de trabalhadores, 

mas também pela ausência de obrigatoriedade na submissão a tais mecanismos. 

 Não que as partes necessariamente devam se submeter a tais instrumentos de 

composição, já que vivemos em um Estado Democrático e de Direito. Mas mesmo nesse 

universo (o simples fato de se tratar de serviços voltados ao interesse público e para a 

realização de direitos fundamentais sociais dos cidadãos), a mera ausência da necessária 

submissão parece não se mostrar eficiente e condizente com os princípios da continuidade, 

obrigatoriedade e regularidade dos serviços públicos. 

 Enfim, essa condição em nada inova ou altera o sistema de relações coletivas de 

trabalho vigente. 

 Na seara dos atos antissindicais283, a proposta de lei veda ao Poder Público enquanto 

perdurar a greve alterações nos contratos de seus servidores, como exoneração; remoção; 

substituição; transferência ou qualquer outra medida que importe ato atentatório ao exercício 

da paralisação do agente público.284 

 Tal previsão parece estar respaldada nas Convenções da OIT ratificadas pelo país. A 

Convenção nº 98 ratificada pelo Brasil em 1952 (Organização Sindical e Negociação 

Coletiva) é clara ao impor adequada proteção contra todo ato de discriminação tendente a 

diminuir a liberdade sindical em relação ao seu emprego; além da garantia de que as 

organizações de trabalhadores e de empregadores deverão aproveitar de adequada proteção 

contra todo ato de ingerência de umas contra as outras. 

                                                 

282 “Art. 9º - Caso reste infrutífero o processo de negociação envolvendo os servidores e o Poder Público, a 

pauta de reivindicações poderá, caso haja consenso, ser submetida a métodos alternativos de solução de 

conflitos, como mediação, conciliação ou arbitragem, instituídos de modo a garantir a independência e a 

imparcialidade da decisão e a inspirar confiança nas partes interessadas”. 
283 Embora alguma previsão na Convenção nº 98 da OIT, podemos compreender as condutas antissindicais como 

aquelas que visem impedir, minimizar, dificultar, bloquear ou quaisquer outras atitudes que visem a imperfeição 

da liberdade sindical.  
284 “Art. 10 – (...) §2º - É vedado ao Poder Público adotar meios dirigidos a constranger o servidor ao 

comparecimento ao trabalho ou de frustrar a divulgação do movimento. (...) Art. 15 – É vedado ao Poder 

Público, durante a greve e em razão dela, demitir, exonerar, remover, substituir, transferir ou adotar qualquer 

outra medida contra o servidor em greve, salvo, nas hipóteses excepcionais mencionadas nesta Lei”. 
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 No campo da Administração Pública, a Convenção nº 151 sobre Proteção do Direito 

de Organização e aos Processos de Fixação das Condições de Trabalho na Função Pública, 

ratificada pelo Brasil, prescreve que todos os trabalhadores da função pública devem 

beneficiar-se de uma proteção adequada contra todos os atos de discriminação que 

acarretem violação da liberdade sindical em matéria de trabalho. 

 Sob tal perspectiva os agentes da administração encontram-se cobertos pela proteção 

de práticas antissindicais, tal como estabelece o Projeto de Lei. 

 Mas a mesma OIT, em quaisquer de suas Convenções ou dentro de suas premissas, 

sempre protegeu a soberania do Estado, mormente nas relações envolvendo seus 

trabalhadores, direta ou indiretamente. Ou seja, como já nos referimos em momento anterior, 

na sua Conferência Internacional nº 102, no ano de 2013, essa condição de soberania e 

tratamento diferenciado aos agentes públicos ficou explicitamente resguardada por aquela 

Organização quando estão em discussão os direitos fundamentais dos cidadãos, não podendo 

o interesse da minoria prevalecer sobre aqueles outros. 

 E como análise terminativa dos artigos do referido Projeto de Lei, as atividades 

consideradas essenciais e passíveis de limitação foram assim distribuídas e observadas: 

(...) Art. 17. São considerados serviços públicos ou atividades estatais 

essenciais aqueles que afetem a vida, a saúde e a segurança dos cidadãos, em 

especial: I – os serviços de emergência hospitalar, a assistência médico-

hospitalar e ambulatorial; II – os serviços de distribuição de medicamentos 

de uso continuado pelo Serviço Único de Saúde; III – os serviços vinculados 

ao pagamento de benefícios previdenciários; IV – o tratamento e o 

abastecimento de água; V – a captação e o tratamento de esgoto e lixo; VI – 

a vigilância sanitária; VII – a produção e a distribuição de energia elétrica, 

gás e combustíveis; VIII – a guarda de substâncias radioativas e 

equipamentos e materiais nucleares; IX – as atividades de necropsia, 

liberação de cadáver, exame de corpo de delito e de funerária; X – a 

segurança pública; XI – a defesa civil; XII – o serviço de controle de tráfego 

aéreo; XIII – o transporte coletivo; XIV – as telecomunicações; XV – os 

serviços judiciários e do Ministério Público; XVI – a defensoria pública; 

XVII – a defesa judicial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios e das suas respectivas autarquias e fundações; XVIII – a 

atividade de arrecadação e fiscalização de tributos e contribuições sociais; 

XIX – o serviço diplomático; XX – os serviços vinculados ao processo 

legislativo; XXI – o processamento de dados ligados a serviços essenciais; 

XXII – operação do sistema financeiro; XXIII – os serviços de educação 

infantil e de ensino fundamental. Parágrafo único. É suspenso o porte de 

arma dos servidores públicos que aderirem à greve nos serviços e atividades 

descritos neste artigo, durante os atos e manifestações referentes ao seu 

exercício. Art. 18. Durante a greve em serviços públicos ou atividades 

estatais essenciais, ficam as entidades sindicais ou os servidores, conforme o 

caso, obrigados a manter em atividade percentual mínimo de sessenta por 

cento do total de servidores, com o propósito de assegurar a regular 

continuidade da prestação dos serviços públicos ou atividades estatais 

indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 
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(...) Art. 33. Os empregados públicos regidos pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 

1º de maio de 1943, submetem-se, no que concerne à disciplina do exercício 

do direito de greve, ao disposto na Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989. (...) 

 O que nos chama a atenção à primeira vista, sob o aspecto positivo, é o fato de que o 

legislador apresentou uma proposta de modo a não engessar o que se considera atividades 

essenciais no serviço público. Queremos dizer com isso que muito embora o caput do artigo 

17 acima reproduzido se refira a situações em que as ações dos agentes públicos encontram-se 

envolvidas com a vida, saúde e a segurança dos cidadãos, o seu rol, ainda que taxativo, acaba 

por relativizar esse conteúdo, trazendo à proposição outras atribuições do Estado que 

necessariamente não estão explicitamente relacionadas àquelas premissas. 

 Outro ponto e talvez o mais importante nesta passagem do trabalho diz respeito ao 

inciso XXIII do mesmo artigo 17, ao entender como essenciais os serviços de educação 

infantil e de ensino fundamental. 

 A inovação aqui, embora louvável, merece alguns reparos ou mesmo críticas a 

respeito. Primeiro, em função de uma injustificada limitação do nível de ensino objeto da lei 

de greve (até o ensino fundamental); depois, se o princípio da continuidade a que se refere a 

proposta de lei pode ser aplicado com a mesma inteligência aos serviços educacionais. 

 Efetivamente nos parece que o Projeto de Lei está totalmente equivocado nessas 

particularidades. 

 O que justificaria a limitação do exercício do direito de greve somente aos ensinos 

infantil e fundamental, excluindo os demais níveis de tal proteção? Não há lógica nisso.  

 Como tivemos a oportunidade de fundamentar em linhas passadas, o serviço 

educacional é uno, indivisível, muito embora seja escalonado segundo o processo de 

desenvolvimento que é próprio desse fenômeno na vida do cidadão. 

 A educação ou mesmo os níveis de ensino praticados no país constituem uma 

engrenagem única. São interdependentes, porque no cume (ensino superior) forma-se o 

profissional que irá atuar nos demais níveis que são todos intercalados para se propiciar a 

melhor formação ao indivíduo e sua inserção na sociedade, como pressuposto da vida digna e 

cidadania. 

 Além dessa evidência, a própria Constituição Federal285 e a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB) tratam do ensino como um só, cuja função primordial é o pleno (e não 

parcial) desenvolvimento do educando, propiciando seu preparo para a cidadania plena, além 

da qualificação para o trabalho. 

                                                 

285 Artigos 205 e 206. 
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 Fragmentar a educação da forma como imaginou o legislador ao propor a 

regulamentação da greve nas atividades públicas somente para o ensino infantil e 

fundamental, é o mesmo que negar os princípios dispostos em nosso ordenamento jurídico 

atrelados a esse direito subjetivo. 

 Além dessa inconsistência, outra diz respeito ao atendimento ao princípio da 

continuidade (além da obrigatoriedade e regularidade). Quando se propôs a justificar o Projeto 

de Lei ora referido, o parlamentar foi incisivo em afirmar que: 

(...) em face do dever-poder do Congresso Nacional de deliberar sobre 

matéria de tamanha relevância, que diz, de um lado, com o exercício do 

direito de greve por parte dos servidores públicos, e, de outro, com a 

necessidade de a sociedade ver prestados serviços públicos com qualidade e 

sem solução de continuidade, é apresentado o presente projeto de lei. (...) 286 

 Seria possível aplicar a proporcionalidade de manutenção dos serviços educacionais ao 

mínimo previsto no seu artigo 18 (sessenta por cento do total de servidores, com o propósito 

de assegurar a regular continuidade da prestação dos serviços públicos ou atividades 

estatais indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade)? 

 Ao que tudo indica, tal condição é totalmente descompassada com o processo de 

aprendizagem a ser desenvolvido e de acordo com as normas da Constituição Federal e da 

própria LDB. 

 Possível sim seria o atendimento desse percentual mínimo a atividades como 

emergência hospitalar; previdência; tratamento e abastecimento de água; e às demais 

atividades previstas nos incisos que se seguem. 

 Essa proporcionalidade para as atividades do ensino público sequer seria compatível, 

inclusive com o próprio procedimento destinado pela liturgia da atividade. Como dispor de 

apenas sessenta por cento dos profissionais da educação para um serviço regular? Como 

distribuir os docentes na proporção de sessenta por cento se as salas de aula não são limitadas 

com o mesmo fim? 

 Além de tais circunstâncias, estamos diante de um serviço que sequer alcançou a 

excelência287 e, contrariamente, tem muito a se desenvolver no nosso país em benefício da 

sociedade, para o que necessita ser uma educação eficaz e de qualidade. Por isso que o 

princípio da continuidade (entre outros que destacamos) não possui a mesma interpretação no 

campo do ensino público. 

                                                 

286 “Justificação” de apresentação dos fundamentos do Projeto de Lei nº 327 de 2014. 
287 Limitamo-nos a esta particularidade, porque além de notória, não é o ponto de abordagem do nosso trabalho. 
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 Essas contradições é que justificam um olhar diferenciado para as atividades envoltas 

com a educação pública, em todos os seus níveis, como justificamos alhures. A greve nesse 

segmento não pode sofrer a mesma tratativa dos demais serviços que o legislador se propôs a 

entender como essenciais em virtude do paralelo com o princípio da continuidade. 

 É vital para a sociedade uma regulamentação própria, eficiente, e que produza efeitos 

a garantir a continuidade da educação, vinculada que está à formação e capacitação do 

indivíduo, como condição para a cidadania e dignidade humana, sem a qual o 

desenvolvimento do país fica consideravelmente comprometido. 
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4. DIREITO À EDUCAÇÃO E DE GREVE: DIREITOS IGUALMENTE 

FUNDAMENTAIS? 

 

 A Constituição Federal, ao restabelecer a democracia no país, erigindo a dignidade da 

pessoa humana e a cidadania a um de seus objetivos fundamentais, naturalmente incorporou 

um gama de direitos que traduzem a justiça social no seu plano jurídico.288 Por assim dizer, 

desde a concepção dos direitos individuais aos do grupo, inconteste que a Lei Maior 

textualmente garante a cada qual deles – cidadãos e minorias organizadas – um mesmo 

objetivo universal que é aquele voltado ao bem comum. 

 Tivemos a oportunidade de identificar nos capítulos anteriores que tanto a educação 

(principalmente a pública), refletida na esfera dos direitos subjetivos do cidadão, como a 

greve, como modelo de autotutela coletiva erigida a direito e resguardada com específico 

valor constitucional da classe dos trabalhadores – da iniciativa privada ou não –, possuem não 

apenas previsão expressa, mas especial proteção condicionada à interpretação proporcionada 

pela Constituição Federal. 

 Da análise global desses direitos é que pode surgir pequena indagação, dentro da 

particularidade de cada um: a educação e a greve expressas na Constituição devem ser 

consideradas como efetivos direitos fundamentais sociais? Pois bem, do lado da educação 

essa resposta foi dada de forma positiva nos capítulos anteriores, principalmente porque 

integra nosso sistema de justiça social revelado na própria Constituição.289 De outro tanto, 

quanto à greve, particularmente na seara da Administração Pública, deve igualmente ser assim 

considerada290, notadamente porque prevista sob tal condição no arcabouço constitucional, 

merecendo apenas ser regulamentada por lei própria, circunstância esta que não retira por si 

só sua condição de preceito constitucional válido e aplicável nas relações sociais (embora 

persista esta omissão legislativa nos assuntos envolvendo os servidores públicos). 

                                                 

288 Essas disposições principiológicas de justiça social, de forma clara e aplicação trazidas especialmente pela 

Constituição Federal na conjugação dos artigos 6º e 170, possibilitam a incorporação de tantas outras normas 

(expressas ou implícitas) que de uma forma ou de outra sejam compatíveis com aqueles preceitos. Sob o aspecto 

histórico desse movimento de construção de justiça social no bojo da Constituição: FREITAS JÚNIOR, Ob. cit., 

pp. 7-68; FARIA, José Eduardo, Ob. cit. 
289 Além dos diplomas internacionais já mencionados a respeito, ver entre nós: DUARTE, Clarice Seixas. Ob. 

cit., pp. 697-698; GOTTI, Alessandra. Ob. cit., pp. 125-142; SOUSA, Eliane Ferreira de. Ob., cit., pp. 48-54. 
290 ROMITA, Arion Sayão. Ob. cit., pp. 355-364; SILVA, Antônio Álvares da. Ob. cit., pp. 77-80. 
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 Como estão (educação e greve dos servidores públicos) amparadas pela Constituição, 

podemos observar, tal como no capítulo anterior e no campo dos fatos sociais, a existência de 

evidente conflito entre ambas (ao menos no que toca ao interesse público). Consideramos, sob 

o mesmo fundamento de Oscar Ermida Uriarte291, que, onde há prestação de serviços de 

caráter subordinado ou mesmo regulado mediante contrato coletivo ou lei, a greve, pela sua 

atipicidade na esfera das relações de trabalho292, se transformará em instrumento regular 

mesmo na hipótese de colisão de direitos quando da defesa dos interesses do grupo 

organizado, contrastando com os da coletividade. 

 Traçando, portanto, um paralelo entre o movimento de greve dos agentes públicos e os 

necessários e regulares serviços da educação oficial, temos como resultado no campo jurídico 

um verdadeiro conflito entre normas constitucionais. Canotilho observa que: (...) considera-se 

existir uma colisão autêntica de direitos fundamentais quando o exercício de um direito 

fundamental por parte do seu titular colide com o exercício do direito fundamental por parte 

de outro titular.293 Nessa linha, conclui o jurista português: 

Aqui não estamos perante um cruzamento ou acumulação de direitos (como 

na concorrência de direitos), mas perante um “choque”, um autêntico 

conflito de direitos. A colisão de direitos em sentido impróprio, tem lugar 

quando o exercício de um direito fundamental colide com outros bens 

constitucionalmente protegidos. A colisão ou conflito de direitos 

fundamentais encerra, por vezes, realidades diversas nem sempre 

diferenciadas com clareza.294  

 O que suscita esta observação e a comparação neste trabalho é a situação envolvendo a 

colisão ou choque entre esses direitos como acima descrito, ou seja (no plano concreto) a 

regularidade e/ou mantença dos serviços vinculados à educação pública em todos os seus 

níveis, em função de seu notório interesse público; e o direito de reivindicação legítima dos 

servidores atrelados ao ensino oficial, cuja autotutela se revela, na maioria das vezes, por 

meio do movimento grevista.295  

                                                 

291 “(...) a greve - principal manifestação e instrumento de conflito - é um direito, uma faculdade, um poder 

equilibrador ou compensatório, um dos instrumentos de proteção ou tutela - nesse caso autotutela - do Direito do 

Trabalho. ERMIDA URIARTE, Oscar. Ob. cit., p. 10. 
292 Idem, p. 10-11. 
293 CANOLTILHO, J.J. Gomes. Ob. cit., p.1270. 
294 Idem, p. 1270 (grifos do autor). 
295 “(...) ressalta-se o papel crucial do conflito e a função central integradora que desempenha numa sociedade 

pluralista. É que a especificidade da democracia consiste, hoje, na legitimação do conflito e na recusa de 

eliminá-lo pela incorporação de uma ordem autoritária, a partir do reconhecimento de que ele é o resultado 

natural e inevitável do pluralismo constitutivo da ordem democrática. Mais ainda, na falta de conflito, a 

democracia deixará de ser pluralista, pois não pode levar a sério a existência de uma pluralidade de valores 

legítimos sem reconhecer a possibilidade de conflitos”. ERMIDA URIARTE, Oscar. A Flexibilização da Greve 

(trad. Edilson Alkmin). São Paulo: LTr, 2000, pp. 12-13. 
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 O que se precisa levar em consideração é que ambos (serviços educacionais regulares 

e obrigatórios e a greve) não podem ser praticados de forma conjunta sem que diretamente um 

possa restringir o outro, mormente em decorrência da inconteste prevalência do interesse 

público e da dignidade da pessoa humana. 

 

4.1. A prevalência do direito fundamental à educação (conflito de normas) 

 

 A concepção do Estado Constitucional Social decorre historicamente da evidente 

insuficiência do individualismo propalado pelo Estado Liberal e da necessidade de maior 

proteção estatal no que se refere às relações dos particulares e os interesses da coletividade. 

Com isso, esta intervenção em boa medida do Poder Político se reflete diretamente na 

sociedade civil, em setores como da produção econômica (mediante regulação do sistema de 

trabalho e emprego), além da promoção e garantia de direitos fundamentais sociais (como 

aqueles pautados por políticas públicas), entre outros296 visando, precipuamente, a dignidade 

da pessoa humana.297 

 Sob a mesma batuta de vida digna e em sociedade é que procurar-se-á dar unidade e 

coerência à gama de direitos fundamentais sociais dispostos em nosso modelo 

constitucional.298 E, por se tratar de base maior para aquela universalidade de direitos, a 

dignidade da pessoa humana (além da cidadania) como parâmetro de interpretação sistêmica 

acaba por justificar a melhor interpretação e aplicação desses direitos, consolidando, 

inclusive, a força normativa dos mesmos e a proteção à pessoa e o resguardo do interesse 

público.299 

 Nessa linha de raciocínio dogmático é que a dignidade da pessoa humana, 

principalmente em um espaço de Constituição aberta como a brasileira, possibilita o 

surgimento e inter-relação de direitos fundamentais sociais que com ela se compatibilizem. 

Essa variedade, vez por outra, acaba por trazer à tona conflitos de direitos entre si. 

                                                 

296 Entre outros: BONAVIDES, Paulo. Ob. cit., pp. 187-195; BERCOVICI, Gilberto. Ob. cit., pp. 290-307; 

HERRERA, Carlos Miguel. Ob. cit., pp. 81-88. Não que no modelo Liberal não possamos encontrar uma 

proteção, em qualquer nível, dos direitos fundamentais sociais. No entanto, é justamente no Estado 

Constitucional Social que esta circunstância se encontra efetivamente presente. 
297 E, via de consequência, a própria cidadania. 
298 FARIAS, Edilson Pereira de. Colisão de Direitos. A honra, a intimidade, a vida privada e a imagem 

versus a liberdade de expressão e informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2000, p. 66. 
299 Idem, p. 67. Tomamos nessa passagem a referência da dignidade humana, sem a exclusão de outros princípios 

fundamentais da República brasileira, como a cidadania. 
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 Como nos referimos alhures, em que pese a notoriedade dos conflitos de greve na 

realidade do país, principalmente no cenário dos serviços públicos educacionais, subsiste 

naturalmente a tensão entre o direito fundamental social (à educação) e outro refletido pela 

autonomia privada do grupo (a greve), conflitos esses que fazem parte da rotina de nosso país 

desde a redemocratização.300 

Exsurge a problemática; em função de qual deles deve prevalecer? Na interpretação de 

Wilson Steinmetz, algumas análises prévias devem ser encaradas antes de, necessariamente, 

encontrarmos a solução mais adequada para esse particular conflito à luz do disposto em 

nosso sistema jurídico: 

3.1 Direitos fundamentais - (...) No marco da CF há uma constelação de 

fundamentos possíveis – uns “fortes”, outros “fracos” – dessa vinculação 

(eficácia): princípio da supremacia da constituição, postulado da unidade 

material do ordenamento jurídico, dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais (...), princípio constitucional da dignidade da pessoa (CF, art. 

1º, III), princípio constitucional da solidariedade (CF, art. 3º, I) e princípio 

da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais (CF, art. 5º, §1º). 3.2 A 

vinculação dos particulares a direitos fundamentais é imediata (direta). Essa 

eficácia imediata (direta) fundamenta-se no princípio da supremacia da 

constituição, na posição preferente dos direitos fundamentais na ordem 

constitucional (...) e no princípio da dignidade da pessoa (...). 3.3. A eficácia 

de direitos fundamentais entre particulares não é linear e absoluta. É uma 

eficácia diferenciada e modulada. Assim deve ser porque (i) direitos 

fundamentais não são absolutos ou ilimitados (sequer o são ante o Estado); 

(ii) entre os particulares, todos são titulares de direitos subjetivos 

constitucionais; (iii) a autonomia privada, tão relevante normativamente na 

definição do conteúdo, da forma e dos efeitos de atos jurídicos privados – 

em especial dos atos negociais – é também ela um bem constitucionalmente 

protegido; e (iv) a eficácia dos direitos fundamentais nas relações jurídicas, 

(...) apresenta-se como um problema de colisão de direitos fundamentais, (...) 

3.4. A autonomia privada, princípio fundamental do direito privado e que 

particulariza sobretudo no princípio da liberdade de contratação (ou 

liberdade contratual ou, ainda, liberdade negocial), é também ela um bem 

constitucionalmente tutelado.301 

 

                                                 

300 Especificamente ver o estudo de Fernanda Barreto Lira a respeito da greve emancipatória e da construção do 

novel Estado-movimento-social. LIRA, Fernanda Barreto. A Greve e os Novos Movimentos Sociais: para 

além da dogmática jurídica e da doutrina da OIT. São Paulo: LTr, 2009, pp. 133-162. 
301 STEINMETZ, Wilson. “Princípio da Proporcionalidade e Atos de Autonomia Privada Restritivos de Direitos 

Fundamentais”. In Interpretação Constitucional (org. Virgílio Afonso da Silva). 1ª ed. 3ª tiragem. São Paulo: 

Malheiros, 2010, pp. 24-26. 
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 Para o autor, portanto, a supremacia da Constituição como postulado da unidade do 

ordenamento jurídico, mais precisamente no que toca ao objetivo dos direitos fundamentais, 

deve ter como premissa a (i) dignidade da pessoa humana, além de outras normas ou regras 

que com ela se compatibilizam, o (ii) interesse público, ou mesmo o (iii) bem comum.302 

 Além das premissas acima destacadas e a título de complementação ou mesmo de 

harmonização com os fundamentos deste estudo, não se pode ignorar que a “cidadania” deve 

ser também respaldada, mormente como reflexo da eficácia dos direitos fundamentais e vida 

digna. 

 Eis aqui efetivo problema, já que a convivência no universo dos direitos fundamentais 

encontra-se em permanente tensão, onde no mais das vezes um deles pode atuar como 

limitador do outro. É o que diagnostica Marmelstein ressaltando que: as normas 

constitucionais são potencialmente contraditórias, já que refletem uma diversidade 

ideológica típica de qualquer Estado democrático de Direito. Não é de se estranhar, dessa 

forma, que elas frequentemente, no momento aplicativo, entrem em rota de colisão.303 

 Portanto, entre a manutenção da função pública do Estado no que toca à 

obrigatoriedade, continuidade e regularidade dos serviços educacionais de sua competência, e 

um natural e legítimo inibidor para a total satisfação dessas premissas, entre outras 

circunstâncias reveladas no exercício da greve dos agentes públicos, há que se restringir 

algum deles ao menos.304 

                                                 

302 Existe para alguns autores uma visão conexa entre princípios de interesse público e bem comum. Entre eles 

Ives Gandra Martins Filho assim conclui: “Ainda que tais conclusões sejam de caráter muito geral, não são 

despidas de interesse, na medida em que o princípio do bem comum, como conceito gêmeo ao de interesse 

público, é esgrimido para fundamentar toda espécie de exigências aos membros da sociedade, sem que se saiba, 

ao certo, o fundamento de sua obrigatoriedade e os limites e condições de sua aplicação”. MARTINS 

FILHO, Ives Gandra da Silva. “O Princípio Ético do Bem Comum e a Concepção Jurídica do Interesse Público”. 

In Revista Jurídica virtual, Brasília, volume 2, nº 13, junho 2000. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_13/princ-etico.htm>. Acesso em 21/09/2015. (grifos do 

autor) 
303 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. São Paulo: Atlas: 2008, p. 365.OK 
304 Segundo Alexy: “Da natureza principiológica das normas de direitos fundamentais decorriam não apenas a 

restrição e a restringibilidade dos direitos fundamentais em face de princípios colidentes, mas também que sua 

restrição e sua restringibilidade têm limites. Uma restrição a um direito fundamental somente é admissível se, no 

caso concreto, aos princípios colidentes for atribuído um peso maior que aquele atribuído ao princípio de direito 

fundamental em questão. Por isso, é possível afirmar que os direitos fundamentais, enquanto tais, são restrições à 

sua própria restrição e restringibilidade”. ALEXY, Robert. Ob. cit., pp. 295-296. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_13/princ-etico.htm
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 Para responder a este evidente conflito de normas305 (de direitos fundamentais) a 

doutrina e jurisprudência306 têm adotado como panaceia o princípio da proporcionalidade. 

 Por óbvio que não é de nossa pretensão tratar aqui de forma exaustiva de aludido 

princípio. Ao contrário, a proporcionalidade (ao lado da razoabilidade)307, enquanto princípio 

até os dias atuais é objeto de vários e específicos estudos, o que nos leva apenas a diagnosticar 

esse fundamento, segundo nossa convicção, como melhor instrumento na resolução de um 

choque entre normas de direitos fundamentais.308 309 

 A identidade do princípio da proporcionalidade, em nosso espaço de estudo, deve ser 

encarada como um verdadeiro guia da atividade hermenêutica quando da ocorrência de 

medidas restritivas dos direitos fundamentais sociais (objetivamente quando ausente algum 

diploma legal que possa naturalmente equacionar a questão). Ou seja, por conta de uma 

omissão normativa ou de regra adota-se um critério de proporcionalidade entre o fim visado 

no ordenamento jurídico para ponderar a prevalência de um direito fundamental sobre o outro, 

quando se trata, em especial, de questões de interesse do Poder Público e da coletividade. 

Explica Celso Antônio Bandeira de Mello a propósito: 

                                                 

305 Importante que educação e greve aqui são tratadas como normas de idêntica natureza, e não distintas entre si, 

como princípios x regras.  
306 O próprio Supremo Tribunal Federal, em suas decisões, também aplica o princípio da proporcionalidade para 

dirimir conflitos entre normas de direitos fundamentais ou mesmo colisão de princípios da Constituição, como 

nos seguintes casos, entre outros: RE 18.331, Rel. Min. Orosimbo Nonato; RE 86.297, Rel. Min. Thompson 

Flores; ADIN 1.040-9 DF, Rel. Min. Ellen Gracie; ADIn-MC ES 2623, Rel. Min Maurício Corrêa; ADIn-MC 

AL 2458, Rel. Min. Ilmar Galvão. 
307 Para alguns juristas, ambos princípios se confundem, notadamente porque a doutrina alemã desenvolve o 

termo proporcionalidade ou mesmo proibição do excesso e, sob idênticos fundamentos, a doutrina americana 

tem se valido do termo razoabilidade. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Ob. cit., pp. 63-66. Ávila possui 

entendimento contrário, afirmando serem proporcionalidade e razoabilidade princípios autônomos. ÁVILA, 

Humberto. Ob. cit., pp. 146-150. Suzana de Toledo Barros, ao tratar da distinção entre os princípios ora 

mencionados, esclarece que o próprio STF utiliza as expressões de modo unívoco, dando preferência, 

atualmente, ao termo proporcionalidade. BARROS, Suzana de Toledo. Ob. cit., pp. 71-90. 
308 A propósito do princípio da proporcionalidade refletir o melhor mecanismo para resolução do conflito de 

normas de direitos fundamentais ver: BARROS, Suzana de Toledo. O Princípio da Proporcionalidade e o 

Controle de Constitucionalidade das Leis Restritivas de Direitos Fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 

2003; FARIAS, Edilson Pereira de. Ob. cit., pp. 115-126; GOTTI, Alessandra. Ob. cit., pp. 300-326; GUERRA 

FILHO, Willis Santiago. “Princípio da Proporcionalidade e Teoria do Direito”. In Direito Constitucional. 

Estudos em homenagem a Paulo Bonavides (orgs. Eros Roberto Grau; Willis Santiago Guerra Filho). São 

Paulo: Malheiros, 2003, pp. 268-283; SARMENTO; Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição 

Federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, pp. 57-96. Para CANOTILHO, o princípio da proporcionalidade se 

confunde com o da proibição do excesso. CANOTILHO, J.J. Gomes. Ob. cit., pp. 267-271. 
309 A respeito de sua origem, ver: BARROS, Suzana de Toledo. Ob. cit., pp. 37-58; SARMENTO, Daniel. Ob. 

cit., pp. 77-89.  
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Este princípio enuncia a ideia – singela aliás, conquanto frequentemente 

desconsiderada – de que as competências administrativas só podem ser 

validamente exercidas na extensão e intensidade proporcionais ao que seja 

realmente demandado para cumprimento da finalidade de interesse público a 

que estão atreladas.310 

 À luz de complementariedade do quanto ponderado por Bandeira de Mello, muito 

embora a imprecisão de um conceito uniforme sobre o princípio da proporcionalidade, explica 

Suzana de Toledo Barros que: 

(...) o princípio da proporcionalidade funciona como parâmetro técnico: por 

meio dele verifica-se se os fatores de restrição tomados em consideração são 

adequados à realização ótima dos direitos colidentes ou concorrentes. Afinal, 

o que se busca é a garantia aos indivíduos de uma esfera composta por 

alguns direitos, tidos por fundamentais, que não possam ser menosprezados 

a qualquer título. 311  

 De fato, aludido princípio não se encontra expressamente positivado no corpo da 

Constituição Federal (como outros tantos). Porém, sua fundamentação decorre implicitamente 

de alguns outros norteadores, tais como aquele relativo à cláusula do devido processo legal 

(art. 5º, LIV da CF)312; dos princípios da legalidade (arts. 5º, II, 37 e 84 da Constituição) e 

finalidade (art. 5º, LXIX da Lei Maior)313; daquele decorrente da supremacia da unidade do 

ordenamento jurídico e dignidade da pessoa humana, encontrando azo também no conjunto 

normativo constitucional relativo à garantia da eternidade (art. 60, §4º, IV), amplo princípio 

da proteção judiciária (art. 5º, XXXV), devido processo legal para a restrição da liberdade 

(art. 5º, LIV)314; e ainda, em consonância com a garantia plena dos direitos fundamentais a 

partir do ideal do Estado democrático de direito (art. 5º e seu §2º).315 

                                                 

310 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Ob. cit., p. 65. E criticando a precisão da definição sobre o princípio da 

proporcionalidade: “(...) Fala-se, nesse sentido, do surgimento do conceito a partir do princípio do Estado de 

direito ou da própria natureza dos direitos fundamentais, mas também de sua qualidade enquanto regra da 

razoabilidade (rule of reasonableness). (...) O resultado é a formação de um conceito de escassa utilidade para a 

dogmática dos direitos fundamentais. Esta última necessita de precisão e não de referências genéricas a ideais 

tais como a harmonização e o balanceamento que abrigam todos os subjetivismos possíveis, entendendo a 

proporcionalidade como uma abstração idealista (...). Sua busca se limita na ocorrência de fórmulas retóricas 

para defender determinada escolha como equilibrada, correta ou mesmo justa. DIMOULIS, Dimitri; 

MARTINS, Leonardo. Ob. cit., pp. 174-175 (grifos do autor). 
311 BARROS, Suzana de Toledo. Ob. cit., p. 30 (grifos do autor). 
312 SARMENTO, Daniel. Ob. cit., p. 95. 
313 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Ob. cit., p. 64. 
314 BARROS, Suzana de Toledo. Ob. cit., p. 95. 
315 GOTTI, Alessandra. Ob. cit., pp. 305-306. É preciso considerar que, embora ausente da Constituição Federal, 

referido princípio vem expresso no artigo 2º da Lei 9.784/99 que trata dos atos em processos de competência da 

Administração Pública: “Art. 2o - A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 

segurança jurídica, interesse público e eficiência.” 
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 Diante de tais particularidades consideramos, em resumo, que o princípio da 

proporcionalidade como mecanismo jurídico concreto de resolução quando da ocorrência de 

colisão entre normas de direitos fundamentais (e sociais) acaba por agir no sentido de 

efetivamente restringir um direito em relação ao outro, cuja base de ponderação para essa 

definição no campo dos direitos fundamentais está assentada em regra no interesse público e 

na dignidade da pessoa humana. 

 É como explica, na prática, Edilson Pereira de Farias quanto às formas de se resolver a 

colisão de direitos fundamentais: 

(...) verificada a existência de reserva de lei na constituição para pelo menos 

um dos direitos colidentes, o legislador poderá resolver o conflito 

comprimindo o direito ou direitos restringíveis (sujeito à reserva de lei), 

respeitando, é claro, requisitos tais como o núcleo essencial dos direitos 

envolvidos (...). Por exemplo, a colisão entre o direito de greve, sujeito à 

reserva de lei, e as necessidades inadiáveis da comunidade, é solucionado 

pelo legislador ao definir os serviços ou atividades essenciais (CF, art. 9º, 

§1º). (...) Tratando-se de colisão entre direitos fundamentais não sujeitos à 

reserva de lei, a solução fica por conta dos juízes ou tribunais. 

 Há, na referência do autor, como não poderia ser diferente, expressa submissão do 

exercício do direito de greve às atividades consideradas essenciais e de interesse da sociedade. 

Nessa situação e segundo nosso entendimento, aquelas atividades envolvidas com a função 

pública estatal, como é o caso da educação oficial em todos os seus níveis – já que reflete uma 

atividade de cunho irrenunciável a cargo do Estado –, teriam a mesma interpretação e 

prevalência. 

 Existe, portanto, uma efetiva correspondência entre adequação e necessidade316, 

resultantes da aplicação do princípio da proporcionalidade317 para estabelecer a prevalência do 

direito à educação (contínua, obrigatória e regular) em restrição ao exercício da greve, 

justamente como fundamentos do interesse público, dignidade da pessoa humana e cidadania. 

                                                 

316 “O princípio da proporcionalidade tem por conteúdo os subprincípios da adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito. Entendido como parâmetro a balizar a conduta do legislador quando 

estejam em causa limitações a direitos fundamentais, a adequação traduz a exigência de que os meios adotados 

sejam apropriados à consecução dos objetivos pretendidos; o pressuposto da necessidade é que a medida 

restritiva seja indispensável à conservação do próprio ou de outro direito fundamental e que não possa ser 

substituída por outra igualmente eficaz, mas menos gravosa; pela proporcionalidade em sentido estrito, pondera-

se a carga de restrição em função dos resultados, de maneira a garantir-se uma equânime distribuição de ônus”. 

BARROS, Suzana de Toledo. Ob. cit., p. 214 (grifos do autor). 
317 No princípio da proporcionalidade é correto afirmar que o Poder Público promove a escolha de um direito em 

superação a outro objetivando seus fins, mecanismos adequados, proporcionais e necessários para essa definição. 

Dizemos que dessa adequação se promove o fim. O meio se mostra como necessário se, numa escala sucessiva 

dentre todos aqueles meios igualmente adequados para promover o fim, resultar no menos restritivo 

relativamente aos direitos fundamentais. Por fim, como um meio proporcional específico ou em sentido estrito, 

se as vantagens que promove superam as correlatas desvantagens que provoca. Tal como: ÁVILA, Humberto. 

Ob. cit., p. 148 e seguintes. 
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 A educação revestida na linha de compreensão como direito de todos, dever do 

Estado, da família, e obrigatoriamente por meio do incentivo da sociedade, mostra-se como 

uma engrenagem específica a alcançar os objetivos fundamentais da República, cujo valor 

merece tratamento especial no espaço jurídico brasileiro, sobretudo em função dos princípios 

a ela correspondentes. Contudo, essa sintonia não se mostra envolvida na convivência com o 

duradouro exercício da greve que temos visto ano após ano e que, no mais das vezes, acaba 

por envolver tão somente o interesse do grupo organizado. 

 Como bem ponderado por Motauri Ciocchetti de Souza, ao tratar das normas 

constitucionais explicitadas entre os artigos 205 e 208 da Constituição Federal, e o respectivo 

primado de sua prioridade absoluta em relação aos demais direitos fundamentais, evidenciado 

que:  

(...) difere a educação de outros direitos sociais e fraternos, igualmente 

consagrados pela Magna Carta: a educação é premissa – e não proposta. Em 

outras palavras, o acesso efetivo à educação é o condicionante para o próprio 

e efetivo exercício dos demais direitos fundamentais eleitos pelo legislador 

constituinte.318 

 Desse raciocínio do qual participamos, permitimo-nos afirmar que a limitação ou 

relativização, portanto, do direito de greve – não sua proibição – em decorrência da 

necessidade da observância de um processo contínuo e regular da educação pública, em todos 

os seus níveis, encontra respaldo na própria interpretação constitucional como medida 

restritiva de proteção aos direitos sociais (como a educação).  

 Ademais dessa condicionante constitucional, não é menos verdade que, 

suplementarmente, os preceitos dispostos no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (conforme Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992) possibilitam a mesma 

inteligência, como estabelecido em seu artigo 4º: 

Art. 4º Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem que, no exercício 

dos direitos assegurados em conformidade com presente Pacto pelo Estado, 

este poderá submeter tais direitos unicamente às limitações estabelecidas em 

lei, somente na medida compatível com a natureza desses direitos e 

exclusivamente com o objetivo de favorecer o bem-estar geral em uma 

sociedade democrática. 

 Com essas perspectivas de proteção dos direitos fundamentais, a partir da ótica do 

interesse público ou bem-estar geral é que, na hipótese de colisão entre normas de direitos 

fundamentais, como é o caso do direito à educação e o exercício da greve, deve 

verdadeiramente prevalecer aquela, notadamente por estar totalmente atrelada a uma função 

                                                 

318 SOUZA, Motauri Ciocchetti de. Ob. cit., p. 88. 
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pública de caráter indisponível por parte do Estado em benefício da coletividade de forma 

mais contundente, correspondendo diretamente à promoção da vida digna e cidadania. 

 Em que pese entendermos a greve integrar sem qualquer sombra de dúvidas a órbita 

dos direitos fundamentais do trabalhador – refletida também como exercício de cidadania –, 

esta premissa, a nosso ver, não teria força suficiente para limitar a continuidade e regularidade 

obrigatória dos serviços da educação pública, porque esta se confunde com os interesses da 

coletividade como um todo, se opondo qualitativa e quantitativamente àquele, que se situa 

exclusivamente no universo do grupo envolvido. 

 Registre-se nossa posição, mais uma vez, de que essa prevalência do direito à 

educação em detrimento ao de greve no âmbito da Administração Pública não implica de 

forma alguma a proibição deste. Ao contrário, precisa-se adequar o legítimo direito de greve 

dos agentes públicos da educação aos interesses da coletividade, para que tanto um como o 

outro possam ser harmonizados como unidade de nosso ordenamento jurídico-constitucional. 

 Para acomodação desse conflito de direitos, defendemos como um dos principais 

mecanismos céleres e eficazes a necessidade de regulamentação específica do exercício do 

direito de greve, mormente no campo dos serviços educacionais públicos. É importante 

esclarecer que essa regulamentação, como se diz em sentido inverso, não atua como fator de 

sua vedação ou mesmo proibição. A regulamentação que aqui se defende corresponde 

justamente à compatibilização entre a manutenção dos serviços de interesse comum 

(educacionais) e a possibilidade de realização desses movimentos paredistas como ferramenta 

legítima de autotutela do grupo, sem excluir, evidentemente, a responsabilidade do Estado em 

função de todas essas circunstâncias.319 

 

4.2. O caminho natural da negociação coletiva e seu impasse  

 

 Como ficou bem claro e dada a notoriedade, a Constituição Federal de 1988 promoveu 

significativo avanço no reconhecimento dos direitos dos servidores públicos. Em seu artigo 

37 a Lei Maior assegurou o direito à livre associação sindical, bem como o direito de greve, 

                                                 

319 “A valorização dos profissionais do ensino, premissa do sistema educacional público instituída pelo artigo 

206, V, da Magna Carta, pressupõe investimento contínuo em atualização e capacitação do corpo docente, por 

meio da oferta de cursos universitários, de pós-graduação ou de extensão, além da existência de plano de 

carreira, da obrigatoriedade de ingresso no quadro respectivo por meio de concurso público e da remuneração 

condigna dos professores”. SOUZA, Motauri Ciocchetti de. Ob. cit., p. 99. 
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práticas comumente adotadas pelo movimento sindical, muito embora a inexistência de 

previsão legal.320 

 Embora sem a previsão expressa quanto à certeza da viabilidade da negociação 

coletiva aos agentes públicos, tal condição não pode ser interpretada como incompatível com 

nosso sistema jurídico, justamente pelo fato de refletir uma ação mais do que natural de todo 

movimento sindical (até porque não há uma negativa explícita).  

 A negociação coletiva, como é sabido, afigura-se tão somente como a principal função 

das organizações sindicais. É a substância da ação sindical, tanto é que possui tratamento 

específico de proteção na Constituição Federal.321 Seria no mínimo contraditória uma 

interpretação jurídica de reconhecer a sindicalização e o direito de greve sem aquela natural e 

indissociável função dos sindicatos. Com segurança afirmamos que, a prevalecer tal 

entendimento, no mínimo estaríamos diante de um contrassenso entre a atividade natural 

dessas associações classistas e o engessamento da interpretação constitucional.322 

 Apesar de reconhecer o avanço da Constituição Federal no tocante à organização 

sindical e principalmente sua autotutela coletiva por meio da greve, necessário admitir que 

esse desenvolvimento foi apenas parcial, na medida em que passadas mais de duas décadas de 

sua promulgação o direito de greve ainda não foi devidamente regulamentado, sendo que a 

negociação coletiva respaldada efetivamente no plano formal ocorreu somente a partir de 

2013, com a ratificação e vigência da Convenção nº 151 da Organização Internacional do 

Trabalho, de 1978, que trata das relações de trabalho na Administração Pública.323 

 Sobredita Convenção, embora se trate de importantíssimo documento a propiciar a 

negociação coletiva na seara da Administração Pública, não possui a mesma envergadura 

quando empregada nas relações privadas. 

                                                 

320 A esse respeito, não somente o que foi especificado no capítulo anterior, mas também como bem referidos, 

entre outros, por: DIAS, Álvaro Luiz Rodrigues. Direitos de Greve no Setor Público e os Desafios da Justiça 

Comum. Goiânia: Kelps, 2014; ROMITA, Arion Sayão (coord.). Ob. cit.; SILVA, Antônio Álvares da. Ob. cit. 
321 É o que se compreende de forma clara das conjugações dos artigos 7º, XXVI c.c. 8º, VI da Constituição. 
322 “A negociação coletiva, embora não explicitamente acolhida nos direitos trabalhistas do art. 7º que a CF 

mandou aplicar aos servidores, ocupantes de cargo público, restou implicitamente acolhida, pois quem tem 

direito de sindicalizar-se e fazer greve tem automaticamente direito de negociar. Se não admitirmos o princípio 

(art. 5º, §2º da CF), vamos cair num paradoxo: a CF dá o sindicato, mas o servidor público não pode exercer as 

atribuições sindicais. A CF garante o direito de greve, mas não pode negociar para evitar a greve ou para 

termina-la. Então, a pergunta: para que servem estes institutos constitucionalmente garantidos? Muitas vezes o 

legislador mente, porque nega ou desconhece a realidade. (...)”. SILVA, Antônio Álvares da. Ob. cit., p. 69. 
323 Decreto nº 7.944, de 06 de março de 2013. Apesar disso ainda tramita o Projeto de Lei nº 5261/2013 que 

“Regulamenta a Convenção nº 151 e a Recomendação nº 159, da Organização Internacional do Trabalho, ambas 

de 1978, sobre as Relações de Trabalho na Administração Pública, definindo diretrizes para a organização 

sindical dos servidores públicos”. 
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 Justamente a conclusão de um processo exitoso de negociação coletiva, tal como 

ocorre nas relações coletivas na iniciativa privada, ainda encontra limitação jurídica para sua 

validade e produção de efeitos imediatos dela decorrentes quando, em jogo, se encontram os 

interesses do Estado e da Administração Pública. 

 Essa trava, originada da interpretação constitucional, se justifica porque é por demais 

cediço que os atos regulares do Poder Público encontram-se envolvidos, na sua plenitude, 

com alguns princípios que lhes dão regularidade, tendo à frente o relativo à legalidade. A 

razão disso se reduz ao fato de que os prepostos do poder constituído devem obediência à 

legislação, ao bem comum, sendo limitados ou mesmo proibidos de procederem a alterações 

significativas sem que o Poder Legislativo, ao final (ou mesmo o Poder Judiciário em sede de 

controle legal), possibilite a concretização da referida prática administrativa. 

É sob tais aspectos que a mesma legalidade que garante direitos aos agentes públicos 

em sua relação de trabalho, na via inversa acaba por engessar futuras alterações no plano 

direto da negociação coletiva, dificultando sobremaneira a finalidade precípua deste 

fenômeno entre servidores e a Administração Pública. 

E a referida Convenção nº 151 da OIT, lamentavelmente, não se mostra capaz por si só 

de sanar essa limitação em nosso sistema jurídico. Comprovam tal raciocínio, de forma 

bastante objetiva, algumas de suas disposições, em especial aquelas envolvidas com o alcance 

das negociações coletivas nesse segmento, os procedimentos a ela inerentes e, principalmente, 

quando diz respeito à solução dos conflitos que ela se propõe a discutir: 

 

(...) 

PARTE I - ÂMBITO DE APLICAÇÃO E DEFINIÇÕES 

Artigo 1 

1. A presente Convenção aplica-se a todas as pessoas empregadas pelas 

autoridades públicas, na medida em que não lhes sejam aplicáveis 

disposições mais favoráveis de outras convenções internacionais do trabalho. 

2. A legislação nacional determinará o modo pelo qual as garantias previstas 

pela presente Convenção se aplicarão aos trabalhadores da Administração 

Pública de alto nível, cujas funções são normalmente consideradas de 

formulação de políticas ou de direção ou aos trabalhadores da Administração 

Pública cujas responsabilidades tenham um caráter altamente confidencial. 

(...) 
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PARTE IV - PROCEDIMENTOS PARA FIXAÇÃO DAS CONDIÇÕES 

DE TRABALHO 

Artigo 7 

Devem ser tomadas, quando necessário, medidas adequadas às condições 

nacionais para encorajar e promover o desenvolvimento e utilização plenos 

de mecanismos que permitam a negociação das condições de trabalho entre 

as autoridades públicas interessadas e as organizações de trabalhadores da 

Administração Pública ou de qualquer outro meio que permita aos 

representantes dos trabalhadores da Administração Pública participarem na 

fixação das referidas condições. 

 

 

PARTE V - SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

Artigo 8 

A solução de conflitos surgidos em razão da fixação das condições de 

trabalho será buscada de maneira adequada às condições nacionais, por meio 

da negociação entre as partes interessadas ou por mecanismos que deem 

garantias de independência e imparcialidade, tais como a mediação, a 

conciliação ou a arbitragem, instituídos de modo que inspirem confiança às 

partes interessadas. 

(...) 

 

Das premissas acima reproduzidas, extraídas da referida Convenção nº 151 da OIT, 

depreende-se que as medidas eficazes de resolução de conflitos, ou mesmo sua tentativa de 

implementação, dependem necessariamente de regulamentação em legislação própria. 

Desde quando foi tolerada a greve nos serviços públicos (mesmo antes de 1988) e 

principalmente a partir do fenômeno da Constituição Federal prevendo tal exercício por parte 

dos agentes públicos, experimentamos na prática um dualismo na resolução desses conflitos. 

De um lado, a intervenção do Poder Judiciário, que pelos números mostrados em páginas 

passadas e pelo que se noticia na mídia brasileira não se constituiu, ainda, em mecanismo 

célere para a solução desses conflitos. De outro, temos as habituais negociações voltadas à 

autonomia coletiva do grupo que, também pelos dados que passamos a respeito das greves 

realizadas desde então, não estão surtindo o efeito desejado.324 

                                                 

324 Particularmente em relação ao movimento paredista docente, ver: FARIA, Maurício Sardá de. Brasil: o 

“novo sindicalismo” no setor público. Disponível em: <http://vivelasociale.org/revue-la-question-

sociale/html/LQS/LQS_1/por_QS1_11_bresil.pdf>, acesso em 26/09/2015; FERREIRA JÚNIOR, Amarilio; 

BITTAR, Marisa. O Novo Sindicalismo e os Docentes. Disponível em: 

<http://www.gestrado.org/?pg=dicionario-verbetes&id=296>, acesso em 26/09/2015. 

http://vivelasociale.org/revue-la-question-sociale/html/LQS/LQS_1/por_QS1_11_bresil.pdf
http://vivelasociale.org/revue-la-question-sociale/html/LQS/LQS_1/por_QS1_11_bresil.pdf
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Alertava oportunamente Otavio Pinto e Silva acerca das novas facetas dos conflitos 

coletivos envolvendo os trabalhadores de toda ordem: 

(...) na sociedade pós-industrial, o movimento operário deixa de ser o 

personagem central da história social e o conflito não está mais associado 

somente ao trabalho: ele está em toda parte. Os conflitos em formação são 

cada vez mais dirigidos contra a ordem (superestruturas), ou, ainda, contra o 

poder e a dominação de forma generalizada. Os conflitos sociais 

contemporâneos afetam o sistema como um todo.325 

E conclui seu raciocínio: 

Isso faz pensar na ampliação do conteúdo reivindicatório dos trabalhadores e 

a análise do conflito precisa ser feita em uma perspectiva de mudança da 

sociedade como um todo: hoje em dia, o movimento social é concebido 

como uma forma de ação coletiva baseada na solidariedade, por meio da 

qual se desenvolve um conflito, rompendo os limites do sistema em que 

ocorre a ação.326 

É preciso, como em outros países igualmente democráticos, adotar meios alternativos 

e de caráter obrigatório para resolução célere e eficaz do conflito a partir do atendimento aos 

direitos fundamentais sociais, ferramenta esta que seria ajustada e aplicada em virtude do 

explícito insucesso da negociação coletiva em demandas envolvendo o interesse público327, 

como ocorre por exemplo em países como Estados Unidos, Itália, Espanha, Portugal, México 

e Chile, entre outros.328 

Ou seja, para que se adequem ao ordenamento como um todo, essas práticas terão de 

ter previsão própria, regulamentação, justamente para que essas atribuições próprias do 

movimento sindical não sofram nenhuma restrição e, dentro do possível, se harmonizem com 

o interesse público e os objetivos fundamentais da República brasileira. 

                                                 

325 SILVA, Otavio Pinto e. A Contratação Coletiva Como Fonte do Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 

1998, p. 85.  
326 SILVA, Otavio Pinto e. Idem, p. 86. 
327 Como fundamento dessa nossa conclusão, ver em especial ERMIDA URIARTE, Oscar. “La Intervención 

Estatal En Las Relaciones Colectivas De Trabajo Latinoamericanas”. In Nueva Sociedad, nº 128, novembre-

deciembre 1993, pp. 29-37; KAHN-FREUND, Otto. Labour and the Law. London: Stevens & Sons, 1972, pp. 

95-120; FREITAS JÚNIOR, Antônio Rodrigues de. “Conflitos de justiça e relações de trabalho: limites e 

perspectivas para emprego da mediação”. In Revista do Advogado, São Paulo, nº 97, 2008, pp. 21-34; VIDAL 

NETO, Pedro Vidal. Do Poder Normativo da Justiça do Trabalho. São Paulo: LTr, 1983, pp. 42-50. 
328 Destacamos que a Constituição da União Europeia entende ser a greve um direito fundamental. De todo 

modo, remete a autonomia das nações que a integram à livre regulamentação do tema: “Artigo II-88. Direito de 

negociação e de acção colectiva - Os trabalhadores e as entidades patronais, ou as respectivas organizações, 

têm, de acordo com o direito da União e as legislações e práticas nacionais, o direito de negociar e de celebrar 

convenções colectivas aos níveis apropriados, bem como de recorrer, em caso de conflito de interesses, a acções 

colectivas para a defesa dos seus interesses, incluindo a greve”. 
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Compartilhamos o mesmo entendimento de Otavio Pinto e Silva de que: 

(...) é ínsito ao conflito coletivo essa finalidade normativa, pois ele objetiva 

conseguir novo modelo jurídico que reequilibre as relações trabalhistas. 

Considerando o dinamismo das relações laborais, o processo legislativo se 

mostra pouco adequado para a solução dos conflitos trabalhistas, de forma 

que em alguns Estados consagra-se a intervenção de órgãos administrativos 

e em outros de órgãos jurisdicionais, geralmente especializados.329 

É preciso reiterar que não partilhamos do abandono total da tutela judicial, mas tão 

somente de ter em mãos ferramentas mais apropriadas para esse especial conflito dos grupos 

coletivos. 

Sob tais aspectos é que também serviu a referida Convenção nº 151 da OIT para 

desmistificar uma eventual resistência ao direito de negociação coletiva stricto sensu no 

cenário jurídico nacional, a qual se achava limitada em decorrência do posicionamento nesse 

sentido do Supremo Tribunal Federal.330 

Por tais motivos é que a regulamentação futura da sobredita Convenção deverá estar 

atrelada em especial ao “princípio da legalidade”, sob a ótica do interesse público e de outras 

circunstâncias aplicáveis a essa relação jurídica, não podendo refletir tal regulamentação uma 

restrição total, mas apenas adequá-la às particularidades do bem comum. 

A total legalidade na regulamentação do exercício da greve atende à uniformidade da 

Constituição Federal, principalmente porque as reivindicações de melhoria nas remunerações 

de toda ordem e uma ou outra alteração na original condição de trabalho dos agentes públicos 

necessariamente deverão respeitar o ciclo orçamentário [tais como: Plano Plurianual (PPA); 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); além da Lei Orçamentária Anual (LOA)].331 

                                                 

329 SILVA, Otavio Pinto e. A Contratação Coletiva Como Fonte do Direito do Trabalho. Ob. cit., p. 88.  
330 Para esse assunto ver: ADI nº 492-1/DF, como referência dos julgados posteriores em que a maioria dos 

membros do STF reconheceu a natureza estatuária na relação de trabalho entre os servidores públicos e o Estado, 

o que possivelmente fundamentaria a impossibilidade daquela relação vir a ser alterada por acordo ou dissídio 

coletivo. Segundo trecho bastante explícito do voto condutor: “(...) A Constituição, aliás, ao assegurar aos 

servidores públicos uma série de direitos dos trabalhadores em geral, (C.F., art. 39, §2º), a eles não garantiu o 

direito ao ‘reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho’ (C.F., art. 7º, XXVI). Isto ocorreu, 

certamente, porque as relações entre os servidores públicos e o poder público são regidas por normas legais, 

porque sujeitas ao princípio da legalidade. Não sendo possível, portanto, à Administração Pública transigir no 

que diz respeito à matéria reservada à lei, segue-se a impossibilidade de a lei assegurar ao servidor público o 

direito à negociação coletiva, (...)” (STF, ADI 492-1 DF, Rel. Min. Carlos Velloso). 
331 COSTIN, Claudia. Ob. cit., pp. 149-179; LEAL, Rogério Gesta. Ob. cit., pp. 105-138. 
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É por isso que seria importante especificar um tempo adequado para o início das 

negociações coletivas e, ainda assim, o desenvolvimento eficiente no processo dessas mesmas 

tratativas e que viabilizem os interesses dos sindicatos dos agentes públicos ou qualquer outro 

meio de organização, e os interesses e possibilidades da Administração Pública. Esse 

calendário se mostra necessário em decorrência das exigências tradicionais dos servidores 

mesmo antes de 1988, a fim de se garantir a execução do orçamento, igualmente previsto na 

Constituição Federal. 

Esse fundamento reside no fato da própria norma do artigo 169 da Constituição 

Federal, a qual incorpora toda uma cronologia sua para que se possa atender a melhoria das 

condições de trabalho (e remuneração) dos servidores públicos.332 

Superados tais óbices, o fato é que a gama de atendimentos impostos pela Constituição 

Federal leva a uma consequência natural: as deliberações aprovadas mediante o processo de 

negociação coletiva deverão, necessariamente, ser convertidas em projetos de lei pelo Poder 

Legislativo e, oportuna e rapidamente, aprovadas na forma estabelecida consensualmente.333 

                                                 

332 “Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. §1º A concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem 

como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta 

ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: I - se houver 

prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela 

decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas 

públicas e as sociedades de economia mista. §2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida 

neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de 

verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os referidos 

limites. §3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei 

complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes 

providências: I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de 

confiança; II - exoneração dos servidores não estáveis. §4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo 

anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste 

artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes 

especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. §5º O 

servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de 

remuneração por ano de serviço. §6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será 

considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo 

prazo de quatro anos. §7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do 

disposto no §4º (...)”. 
333 Ver, a propósito, os limites da Súmula Vinculante nº 37 do STF, onde os vencimentos dos servidores, 

reivindicação maior das paralisações promovidas todos os anos, encontram limitação pela via judicial: Súmula 

Vinculante 37 - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de 

servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 
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A regulamentação da negociação coletiva, vinculada a todos esses preceitos, encontra 

justificativa na noção de que essa não poderá se sobrepor ao interesse público, como fim 

primordial dos serviços prestados pelo Estado. É nessa seara que esse princípio acaba sendo 

priorizado em relação aos interesses específicos dos servidores públicos, mesmo com a 

expressa condição de correção anual de seus subsídios promovida pela Constituição 

Federal.334 

Mutatis mutandis, não desprezamos o argumento de que a relação com o servidor 

público possui características que o distinguem sobremaneira dos trabalhadores da iniciativa 

privada. Afinal, a própria Constituição tratou dessa maneira. 

Historicamente, construiu-se a noção de que o servidor público fora concebido como 

um agente da soberania, sendo, pois, o instrumento de realização por parte da Administração 

Pública e de seus misteres. Atualmente, por força das vicissitudes da sociedade e atribuições 

do Estado, principalmente no campo da justiça social, onde ao Poder Público foram 

destinadas várias proposições, essa relação unilateralista entre a Administração e o agente 

público perdeu força.335 

Ainda que ausente a pretensão de tratarmos a respeito dessa atualização conceitual, 

porque demandaria maior espaço no trabalho, o fato é que a relação entre Estado  servidor 

público  sociedade, para nossos propósitos, reside em duas premissas, quais sejam: (i) o 

interesse público, o qual está na finalidade da atribuição do agente público e não no sistema 

jurídico propriamente dito no qual a ação se desenvolve; (ii) e a dignidade humana e 

cidadania, cujo alcance, em boa dose, depende do efetivo e regular serviço voltado à educação 

pública. 

                                                 

334 Conforme a disposição do inciso X do artigo 37 da Constituição.  
335 A respeito: ERHARDT, Ana Carolina Cavalcanti. Ob. cit., pp. 79-127; FREDIANI, Yone. Ob. cit., pp. 81-88; 

PAES, Arnaldo Boson. Ob. cit., pp. 45-71; VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. Contrato de Trabalho com o 

Estado. São Paulo LTr, 2002, pp. 156-214; GIUGNI, Gino. Ob. cit., pp. 159-160; OJEDA AVILÉS, Antonio. 

Ob. cit., pp. 877-880. 
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Mas mesmo em decorrência do interesse público, não podemos, de forma alguma, 

imaginar que a negociação coletiva, tal como integrada em nosso ordenamento, tenha a força 

de, isoladamente, atentar contra a supremacia daquele princípio. Ao contrário, sua efetividade 

a partir do conflito instaurado é que vai possibilitar a melhora das condições de vida dos 

agentes públicos e, em consequência disso, dos serviços públicos de responsabilidade dos 

mesmos. 

De fato, a negociação coletiva é meio eficaz e necessário para o dilema dos conflitos 

entre o Estado e seus agentes. Precisamos adotar mecanismos suficientes para seu regular 

desenvolvimento e, ainda, não proibir um de seus desdobramentos de autotutela que é o 

exercício do direito de greve, em especial no segmento do ensino oficial público. Mas, de 

igual plano, não se pode admitir que paralisações na educação pública, perpetuadas como 

estão até os dias atuais, ocorridas anualmente e em todos os níveis de ensino, continuem a 

perdurar por meses, prejudicando demasiadamente os indivíduos, colidindo com sua formação 

pessoal em todos os sentidos, inibindo efetivamente a progressão natural para a obtenção da 

vida digna e da cidadania. 

Essa condição, sem dúvida, conflita com o interesse público e dificulta a formação do 

indivíduo, porque, sem qualquer sombra de dúvidas, a educação se mostra como essencial 

para o desenvolvimento da sociedade. Sob essa perspectiva é que a regulamentação da greve, 

nesse campo, urge em nosso sistema jurídico, inclusive através de um mecanismo de 

arbitragem compulsória, como se vê em outros países como Portugal336 e Itália.337 

Imaginamos desta forma um mecanismo legal de resolução desses habituais conflitos 

no cenário nacional e compatível com nosso ordenamento jurídico, a fim de se constituir meio 

alternativo quando da ocorrência desses impasses no campo da educação pública. 

 

                                                 

336 Asseguram o exercício da greve a Lei 7, de 12 de fevereiro de 2009 (Código do Trabalho), inclusive na 

função pública e suas limitações, além do Decreto-Lei nº 637, de 20 de novembro de 1974, que trata da 

requisição civil para substituição daqueles que atuam em atividades essenciais. 
337 Conforme Lei 146, de 12 de junho de 1990 a respeito da greve e a sua alteração pela Lei 83, de 11 de abril de 

2000 que vem dispor sobre o exercício do direito de greve nos serviços públicos essenciais e a instituição da 

Comissão de Garantia. 



 

146 

4.3. Regulamentar sem restringir: a arbitragem obrigatória como proposta de 

manutenção dos serviços públicos educacionais 

 

 Ainda que a autonomia privada coletiva, refletida em todo o processo de negociação 

por parte das entidades sindicais e/ou grupos de representação dos agentes públicos deva ter 

preferência em nosso ordenamento jurídico, sem qualquer ingerência do Estado a esse 

respeito, é conclusivo que na órbita dos segmentos públicos educacionais essas diretrizes 

pouco surtiram o efeito desejado, o que resulta no prolongamento desenfreado dos 

movimentos paredistas, curiosamente até em sentido inversamente proporcional ao que se tem 

visto nas relações da iniciativa privada. 

 Talvez aqui, por força da própria regulamentação conflituosa, a situação esteja bem 

mais próxima da resolução definitiva. 

 Como dito em outro momento, em qualquer tentativa de se regulamentar determinado 

direito, principalmente no campo daqueles considerados como fundamentais sociais, 

diagnosticados via Constituição Federal, não raro corre-se o risco de limitar o alcance dessa 

normativa. 

 Porém, na universalidade de direitos fundamentais sociais previstos pela própria Lei 

Maior, é certo que o Poder Público, em dado momento, precisa de um mecanismo 

regularizador célere e efetivo quando da colisão daqueles direitos. 

 Como a República brasileira possui dentre seus objetivos o fundamento de atender à 

dignidade da pessoa humana e cidadania, tudo em vista do bem comum, a greve no campo 

educacional público deve sim, por sua particular importância para o desenvolvimento do 

indivíduo e da sociedade, ser disciplinada de forma a (i) manter os interesses dos agentes 

públicos envolvidos com a prestação desses serviços, além de (ii) proteger a coletividade 

quanto à insuficiência diagnosticada no ensino oficial experimentada ano após ano em 

decorrência das intermináveis greves nesse setor. 

 Tomamos como fundamento e justificativa para a regulamentação específica da greve 

no ensino público o que abaixo se proporá, não somente pelo quanto previsto na própria 

Constituição (em especial a interpretação sistêmica dos artigos 1º, 3º e 6º), mas também com 

amparo em outros diplomas internacionais igualmente aplicáveis às nossas relações 

cotidianas, reforçando sobremaneira nossa convicção. 

 De forma mais atual, mas sem exclusão de qualquer outro mecanismo de resolução de 

conflitos de igual ou próximo alcance, entendemos perfeitamente possível considerar a 

legalidade e necessidade da regulamentação da greve na educação pública, em todos os seus 
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níveis e de forma diferenciada, mesmo dentro de um Estado Democrático e de Direito como o 

brasileiro, de acordo com o que possibilita o artigo 2º, §1º do Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992), que assim prevê338: 

(...) 1. Cada Estado-Parte do presente Pacto compromete-se a adotar 

medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação 

internacionais, principalmente nos planos econômico e técnico, até o 

máximo de seus recursos disponíveis, que visem a assegurar, 

progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos 

direitos reconhecidos no presente Pacto, incluindo, em particular, a adoção 

de medidas legislativas. 

 O que se pode deduzir desse dispositivo é uma exigência contínua a respeito da 

evolução na implementação dos direitos sociais junto às nações e, na via oposta, a sua não 

estagnação.339 Portanto, há previsibilidade de se criar legislação que vise à garantia dos 

direitos sociais e que assegure o bem-estar da coletividade, dada a natureza e importância do 

direito em discussão.340 

 Mas mesmo o ordenamento jurídico interno possibilita, exclusivamente no campo dos 

conflitos coletivos como meio alternativo de resolução a mediação ou a arbitragem, como se 

extrai da norma contida no §1º do artigo 114 da Constituição Federal.341 

 No entanto, pela própria particularidade entre mediação e arbitragem e a natureza 

própria dos conflitos coletivos que acabam por abranger o direito de greve, principalmente no 

campo das relações com a Administração Pública, a arbitragem se mostra mecanismo mais 

eficiente pela força obrigatória de suas deliberações e decisões.342 

                                                 

338 De igual impacto os artigos 1º do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos e 26 

da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992). 
339 GOTTI, Alessandra. Ob. cit., p. 314. 
340 Além do mais, o artigo 4º do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais dispõe 

expressamente a respeito de imposição de medidas restritivas para a salvaguarda dos direitos sociais que prevê, 

de qualquer modo, que seja imposta necessariamente por lei; se destine ao favorecimento do bem-estar em uma 

nação democrática; e seja compatível com a particularidade do direito envolvido. GOTTI, Alessandra. Idem, p. 

318. 
341 Esse mecanismo alternativo para a solução da relação conflituosa, porém, somente cabe nas relações 

coletivas, como reiteradamente tem entendido o Tribunal Superior do Trabalho. O fundamento basilar para essa 

restrição, como exemplo, pode ser extraído do seguinte julgamento: É imperativa a observância do princípio 

protetivo, fundamento do direito individual do trabalhador, que se justifica em face do desequilíbrio existente nas 

relações entre trabalhador e empregador. “É difícil admitir a possibilidade do comparecimento de um 

empregado, isoladamente, a uma entidade privada, que não vai observar o devido processo legal, o contraditório 

e o direito de defesa. (...) são inimagináveis os prejuízos que poderão assolar o trabalhador ante o perigo de se 

flexibilizarem as normas trabalhistas, pois a arbitragem é realizada por intermédio de regras de direito livremente 

escolhidas pelas partes”. TST, Recurso de Revista 27700-25.2005.5.05.0611, julgado em 26/03/2015. 
342 Particularmente, ver estudo específico de: MARTINS, José Celso. Arbitragem, Mediação e Conflitos 

Coletivos de Trabalho. São Paulo: Ed. do Autor, 2005. 
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 É com tais condições que se propõe a regulamentação do exercício da greve 

especificamente na seara do ensino público oficial, em todos os seus níveis, envolvendo ainda 

todos os agentes que estejam vinculados a essa função estatal. 

 Não sem razão, ainda se mostra atualíssima a análise de Arion Sayão Romita a 

respeito do problema da (ausência de) regulamentação do direito de greve na seara dos 

serviços públicos e seus efeitos no campo das relações sociais: 

A observação dos fatos enseja a ilação de que, por mais judiciosos e 

teoricamente adequados que sejam os preceitos legais editados a respeito da 

greve e suas sequelas, o descumprimento das normas jurídicas pelos 

interessados constitui regra geral. (...) Se os trabalhadores ou servidores, em 

regime político de feição democrática, decidirem fazer greve, fazem mesmo 

e a normatividade jurídica pequena ou nula influência exercerá sobre a 

deliberação e a execução do movimento. Pouco importa que os juristas e os 

governantes se exasperem. Inútil tem sido a antipatia que uns e outros 

nutrem pela greve. (...) Enquanto o trabalho, quer no setor privado quer no 

público, encerrar um antagonismo básico entre o interesse daqueles que o 

prestam e daqueles que dele se beneficiam, não há como evitar greves.343 

 Com essas premissas é que propomos uma nova disposição legal (muito embora as 

tratativas preexistentes envoltas com as propostas legislativas e de Emenda à Constituição 

concernentes à regulamentação do direito de greve no serviço público), destinando como 

fundamentado ao longo deste trabalho uma disciplina exclusiva em relação aos serviços 

educacionais oficiais, para que seja observada sua obrigatoriedade, continuidade, 

regularidade, entre outros princípios, condicionantes estas imprescindíveis como vetor de 

transformação dos cidadãos e da própria sociedade. 

 Para concluirmos nossa proposta, além dos fundamentos acima descritos, observando 

a greve e a educação como direitos constitucionalmente assegurados, compatibilizamos a 

figura da Comissão de Garantia do modelo italiano e sua função de órgão oficial e coercitivo 

para tratar, e de certo modo decidir, acerca das greves em atividades primordiais de interesse 

da sociedade. 

 Juntamente a isso, notadamente pelo fato de constituírem modelos constitucionais 

bastante próximos e não enxergarmos qualquer inconsistência com nosso sistema jurídico, 

adequamos o instituto da requisição civil de pessoas da legislação portuguesa, como 

mecanismo apto e regular a possibilitar a continuidade e eficácia do serviço educacional 

destinado aos cidadãos, em virtude da extensão e prolongamento da greve nesse segmento 

público, como se tem observado ano após ano. 

                                                 

343 ROMITA, Arion Sayão. Ob. cit., pp. 122-123 (grifos do autor). 
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 Eis nossa proposta: 

 

“PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Acrescenta o §13 ao artigo 37 da Constituição 

Federal 

 

Art. 1º É acrescido o §13 ao artigo 37 da Constituição Federal, o qual passa a 

vigorar com as seguintes alterações: 

“§13 – Fica instituída a arbitragem compulsória para os serviços de que tratam os 

artigos 205 a 214 da Constituição Federal, em função do que prevê o inciso VII deste artigo, 

bem como a correspondente possibilidade de requisição civil de pessoas, as quais serão 

previstas em lei específica”. 

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor no primeiro dia do quarto mês 

subsequente ao de sua publicação.” 

 

 Adicionalmente, a seguinte proposta de lei específica a complementar mecanismo 

efetivo de resolução de conflitos, especialmente no campo da educação pública em todos os 

seus níveis: 

“PROJETO DE LEI ______________ 

Disciplina o exercício do direito de greve na Administração 

Pública Federal, Estadual e Municipal, e estabelece a arbitragem 

compulsória e requisição de pessoas para os serviços educacionais, 

de acordo com o previsto no artigo 37, inciso VII e §13 da 

Constituição Federal. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Capítulo I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 Art. 1º - É reconhecido o direito de greve dos servidores públicos, de acordo com o 

quanto determina o artigo 9º da Constituição Federal, competindo-lhes decidir de forma livre 

sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. 

 Art. 2º - O exercício do direito de greve de todos os servidores públicos da 

Administração Pública direta, autárquica ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, 
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dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é assegurado na forma e nas condições 

previstas nesta Lei. 

 §1º - Não são considerados servidores públicos para os fins desta Lei os Senadores, 

Deputados Federais, Deputados Distritais, Deputados Estaduais, Vereadores, Ministros de 

Estado, Secretários Estaduais e Secretários Municipais, membros do Poder Judiciário e do 

Ministério Público. 

 §2º - O exercício do direito de greve deve ser submetido e desenvolvido rigorosamente 

em função do juízo de proporcionalidade e razoabilidade em seus motivos, envolvendo o 

interesse da sociedade bem como as funções públicas de responsabilidade da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios. 

 Art. 3º - Considera-se regular exercício do direito de greve a paralisação coletiva e 

parcial, temporária e pacífica da execução dos serviços públicos ou de atividade estatal dos 

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

 Art. 4º - As organizações de representação de servidores públicos, de acordo com o 

que especificam a Convenção nº 151 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o 

Decreto nº 7.944, de 6 de março de 2013, convocarão segundo seus estatutos assembleia 

específica a respeito das reivindicações da categoria e deliberarão a respeito de possível 

paralisação coletiva da execução dos serviços públicos ou de atividades relacionadas à função 

pública. 

 §1º - À falta de organização sindical representativa de servidores públicos a que se 

refere esta Lei, a assembleia dos servidores interessados deliberará a respeito das tratativas a 

que se refere o caput deste artigo, constituindo comissão de negociação de caráter transitório. 

 §2º - Os integrantes da comissão a que alude o parágrafo anterior não terão 

computadas faltas ao trabalho quando efetivamente participantes dos processos de negociação 

a respeito das reivindicações e paralisações. 

 §3º - As organizações sindicais ou mesmo a comissão especialmente eleita para as 

tratativas representarão os interesses dos servidores nas negociações coletivas, especialmente 

junto à Arbitragem obrigatória prevista nesta Lei e em juízo. 

 

Capítulo II 

NEGOCIAÇÃO COLETIVA E PROCEDIMENTOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 Art. 5º - As deliberações aprovadas em assembleia específica, com indicativo de 

greve, serão notificadas ao Poder Público para que se manifeste, no prazo não superior a trinta 
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dias de seu recebimento e/ou ciência, com vistas ao acolhimento das reivindicações 

pretendidas, ou mesmo apresentando proposta de conciliação a respeito.  

 Art. 6º - Serão criteriosamente obedecidos na negociação coletiva de que trata o artigo 

anterior os preceitos da Convenção nº 151 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e 

os termos do Decreto Presidencial que a promulgam. 

 Art. 7º - Para os procedimentos de que tratam os artigos “5º” e “6º” desta Lei é 

facultado ao Poder Público instalar mesa emergencial de negociação, como espaço próprio 

destinado ao tratamento das reivindicações dos servidores públicos, em prazo não superior a 

trinta dias do recebimento da notificação. 

 §1º - Ocorrendo acordo integral, encerrar-se-á a negociação com a assinatura de termo 

de acordo pelos representantes do Poder Público e dos servidores. 

 §2º – As cláusulas dos termos de acordo abrangidas por reserva legal e por reserva de 

iniciativa serão encaminhadas ao titular da iniciativa da respectiva lei, para que as envie, na 

forma de projeto, ao Poder Legislativo, obedecidas as balizas orçamentárias e as de 

responsabilidade fiscal. 

 §3º - Sendo parcial o acordo, a parte consensual seguirá o previsto nos §§ 1º e 2º deste 

artigo, sendo a parte controversa submetida de plano obrigatoriamente à Arbitragem prevista 

nesta Lei, com ciência por qualquer dos interessados. 

 Art. 8º - Havendo a composição do conflito diretamente entre o Poder Público e a 

representação de servidores, sendo esse ajuste total ou parcial, observar-se-á o quanto 

disposto no §2º do artigo 7º desta Lei em relação à parte conciliada. 

 Parágrafo Único. Excepcionada a parte conciliada ou mesmo o quanto decidido em 

procedimento de mediação ou arbitragem, a matéria poderá ser submetida ao Poder Judiciário, 

que decidirá o conflito segundo os princípios e normas constitucionais que regem a matéria. 

 

Capítulo III 

DA GREVE 

 Art. 9º - Para a deflagração do movimento grevista, com as exceções previstas nesta 

Lei, deverão ser obrigatoriamente atendidas as seguintes condições antes do início da 

paralisação: 

I. Prévia notificação à autoridade competente do órgão, entidade ou Poder respectivo, a 

respeito das reivindicações dos servidores públicos e das consequências de seu não 

atendimento; 
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II. Em se tratando de serviços em atividades consideradas essenciais, a apresentação de 

plano de continuidade dos serviços públicos ou atividades estatais; 

III. Apresentação objetiva e concreta de alternativas de atendimento ao público. 

 Parágrafo único. Em não sendo observadas, cumulativamente, as exigências dos 

incisos de que trata este artigo, a greve será considerada abusiva com as sanções próprias 

inerentes ao contrato de trabalho com a Administração Pública. 

 Art. 10 – Os grevistas e suas respectivas organizações sindicais deverão se valer de 

meios pacíficos tendentes à persuasão dos servidores públicos para adesão à greve. 

 §1º - Dentro da autonomia privada coletiva do grupo organizado, é possível a 

arrecadação de fundos e a livre divulgação do movimento grevista, bem como quaisquer 

outros meios que, de uma forma ou de outra, não violem ou possam ocasionar 

constrangimento aos direitos e garantias individuais de terceiros. 

 §2º - Qualquer prática do Poder Público tendente a obstar ou dificultar o quanto 

previsto no caput deste artigo e seu §1º será considerada ato antissindical, com a 

responsabilização, nos termos da lei, dos seus responsáveis. 

 Art. 11 – Sendo um direito constitucional reconhecido, a simples participação em 

greve não resulta na suspensão do vínculo funcional, não importando qualquer critério de 

avaliação e desempenho e modalidades afins que possam prejudicar o histórico funcional do 

servidor envolvido, bem como, em razão da mesma greve, exonerar, dispensar, remover, 

substituir, transferir ou adotar qualquer procedimento contra o agente público em greve. 

 Parágrafo único. A inobservância do quanto prescrito no caput será considerada 

prática antissindical, com as sanções previstas em lei. 

 Art. 12 - Consideram-se efeitos diretos do movimento paredista: 

I. a suspensão coletiva, temporária, pacífica e parcial da prestação de serviço público ou 

mesmo de atividade estatal pelos agentes públicos; 

II. a suspensão do pagamento da remuneração correspondente quando ultrapassados trinta 

dias de duração da greve; 

III. a proibição de contagem de tempo de serviço, em qualquer circunstância, no que se 

refere aos dias relacionados com a realização da greve pelo servidor público. 

 §1º - Na ocorrência da possibilidade de desconto dos dias parados, haverá 

possibilidade de pagamento da respectiva remuneração desde que haja acordo, em 

qualquer circunstância, prevendo a correspondente compensação dos dias não trabalhados, 

além de seu cômputo como efetivo serviço. 
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 §2º - Aplica-se o quanto disposto na Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, além de seu 

respectivo artigo 10, caput e respectivos incisos, a qualquer procedimento, de qualquer 

natureza, do agente público que contrarie o disposto nos incisos I a III e §1º deste artigo. 

 §3º - É possível ajustar quaisquer outras situações não previstas nos parágrafos 

anteriores, observando os princípios que norteiam o regular exercício da greve dos 

servidores públicos, mediante celebração de acordo com as partes em conflito, ou de 

acordo com qualquer outro meio de resolução alternativa para tanto, observando as 

formalidades para sua validade previstas nesta Lei. 

 Art. 13 – Para os fins previstos nesta Lei, serão considerados essenciais, segundo 

critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade, os serviços públicos ou atividades de 

responsabilidade do Poder Público relativos a: 

I.  Serviços de emergência em hospitais, além da assistência médico-hospitalar e 

ambulatorial; 

II.  Serviços de distribuição de medicamentos de toda ordem e de uso continuado pelo 

Serviço Único de Saúde; 

III.  Serviços vinculados à seguridade social; 

IV.  Serviços de tratamento e abastecimento de água; 

V.   Captação e tratamento de lixo e esgoto; 

VI.   Produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustível; 

VII.   Conservação e guarda de produtos ou substâncias radioativas, materiais nucleares 

e outros de natureza química que possam comprometer a segurança da 

coletividade; 

VIII.   Serviços de necropsia, liberação de cadáveres e exame de corpo de delito; 

IX.   Segurança pública em qualquer de suas modalidades; 

X.   Defesa civil; 

XI.   Controle de tráfego aéreo; 

XII.   Transporte coletivo de qualquer natureza; 

XIII.   Telecomunicações e serviços de transmissão de dados; 

XIV.   Serviços do Ministério Público e da defensoria pública; 

XV.   Defesa administrativa e judicial da União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

e das suas respectivas autarquias e fundações; 

XVI.   Processamento de dados ligados aos serviços considerados essenciais; 

XVII.   Serviços de operações do sistema financeiro; 
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XVIII.   Serviços educacionais prestados pelo Poder Público em qualquer dos seus níveis 

previstos na legislação que trata desse serviço. 

 Parágrafo único. Ficam suspensos o porte e uso de arma dos servidores públicos que 

aderirem ao movimento paredista, durante os atos e manifestações referentes ao seu exercício. 

 Art. 14 – Durante o exercício do direito de greve nos serviços de que tratam os incisos 

do artigo 13 desta Lei, ficam os servidores e/ou as respectivas organizações sindicais 

obrigados a manter em atividade percentual mínimo de cinquenta por cento do total dos 

agentes públicos, com o objetivo de assegurar a regular e contínua prestação dos serviços 

públicos ou atividades estatais.344 

 Parágrafo único. O limite previsto no caput do artigo 13 não se aplica aos servidores 

referidos no inciso XVIII do artigo 13 desta Lei, os quais terão disciplina especial à parte. 

 

Capítulo IV 

DAS CONDIÇÕES PARA A RESOLUÇÃO DOS CONFLITOS NA EDUCAÇÃO 

PÚBLICA 

 

Seção I 

Da Arbitragem Obrigatória 

 Art. 15 – O presente capítulo consagra e implementa regras a que deve obedecer a 

prestação de serviços públicos educacionais, em todos os seus níveis e em conformidade com 

o disposto no §13 do artigo 37 da Constituição Federal. 

Art. 16 - São os seguintes os serviços públicos educacionais abrangidos: 

I – ensino infantil; 

II – educação básica; 

III – ensino fundamental; 

III – ensino técnico; e 

IV – educação em nível superior.  

                                                 

344 Referido percentual partiu de um consenso entre todos os interessados (parlamentares, agentes públicos e 

prepostos da Administração) na redação dos Projetos de Lei da Comissão Mista em discussão na Casa 

Legislativa. 
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Art. 17 - O agente público, seja ele docente ou administrativo, ou qualquer outra 

função ou cargo que se dirija aos serviços especificados no artigo anterior, deve proceder de 

boa-fé e em conformidade com os ditames que decorram da natureza pública do serviço 

educacional previsto na Constituição Federal, tendo igualmente em conta a importância dos 

interesses dos indivíduos destinatários dessas atribuições. 

Art. 18 - A prestação dos serviços de que trata o artigo 16 desta Lei não pode ser 

suspensa sem notificação prévia à autoridade pública competente, salvo em caso fortuito ou 

de força maior. 

§1º - Considera-se notificação prévia a comunicação oficial promovida pela respectiva 

organização sindical ou grupo de agentes públicos devidamente constituído para tanto, cuja 

antecedência mínima deverá se dar em período não inferior a trinta dias da previsão de 

suspensão dos serviços. 

§2º - A ausência de cumprimento do disposto no §1º deste artigo será tida como ato de 

improbidade do agente público envolvido no processo de suspensão de serviços, de acordo 

com a previsão legal. 

§3º - A notificação de que trata o §1º deste artigo, sempre através de meios idôneos, 

deverá justificar os fundamentos e motivos da suspensão dos serviços, bem como os meios e 

reivindicações que serão utilizados para evitar a suspensão do serviço e, bem assim, para 

retomada do mesmo. 

§4º - A prestação do serviço público a que se refere o artigo 16 desta Lei e em 

desacordo com o disposto no Capítulo III desta Lei, somente poderá ser suspensa em 

consequência de falta de pagamento da remuneração dos agentes públicos envolvidos, desde 

que ultrapasse prazo superior a trinta dias da data de exigência do efetivo adimplemento das 

remunerações de responsabilidade do Poder Público. 

§5º - A ausência de adimplemento das remunerações de que trata o parágrafo anterior 

sujeita o Administrador público responsável às penalidades da lei civil, sem prejuízo de 

legislação especial que regule a matéria. 

 Art. 19 – Em qualquer circunstância, a prestação dos serviços educacionais a que se 

refere o artigo 16 desta Lei deverá atender sempre aos elevados padrões de qualidade, 

segundo os princípios de que trata o caput do artigo 37 da Constituição Federal. 

Art. 20 – Será considerada nula qualquer convenção ou disposição que possa excluir 

ou mesmo limitar as disposições que tratam da suspensão dos serviços previstos no artigo 16 

desta Lei, ressalvadas as disposições legais que, de alguma forma, se mostrem mais 

favoráveis aos destinatários daqueles serviços. 
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Artigo 21 – Fica instituída no âmbito da União, Estados, Municípios e Distrito Federal 

a Câmara de Arbitragem, de caráter compulsório, a qual será constituída e organizada no 

âmbito dos órgãos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão ou seu equivalente, 

Secretarias Estaduais, Distritais ou mesmo Municipais de Trabalho ou de Finanças, ou órgão 

equivalente, a qual deverá compor o conflito de acordo com os princípios aplicáveis à 

Administração Pública e previstos na Lei 9.307 de 23 de setembro de 1996, bem como suas 

posteriores alterações. 

§1º - A Câmara de Arbitragem de que trata o caput deste artigo será composta por 

integrantes da sociedade civil, de reconhecida capacidade técnica e idoneidade assegurada, 

especialmente por juristas das mais diversas áreas do Direito, cuja seleção ou escolha deverá 

ser regulamentada no âmbito das respectivas unidades da Federação, em até noventa (90) dias 

a contar da vigência desta Lei. 

§2º - O mandato dos integrantes da respectiva Câmara de Arbitragem terá prazo inicial 

de quatro (4) anos, permitida apenas uma recondução. 

§3º - A Câmara de Arbitragem terá autonomia para constituir seu regimento, segundo 

os princípios que regem os atos da Administração Pública. 

§4º - A Câmara de Arbitragem deverá tomar todas as medidas, de natureza cautelar ou 

mesmo preventiva, com a finalidade de se evitar a continuidade da greve por período superior 

a trinta dias nos serviços elencados no artigo 16 desta Lei. 

§5º - A ordem emanada do §4º deste artigo tem força legal, sujeitando seu 

descumprimento à imposição de responsabilidades civis e de toda ordem prevista na 

legislação nacional, entre elas a que trata de atos de improbidade e/ou de desobediência. 

§6º - A solução do conflito, na ocorrência de acordo total ou parcial entre os 

interessados, deverá obedecer o regime orçamentário de que trata a Constituição Federal, bem 

como os princípios dispostos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. 

§7º - Não havendo acordo, a sentença arbitral deverá, obrigatoriamente, atender às 

mesmas premissas do §6º deste artigo. 

§8 – O acordo, as ordens, as determinações, ou mesmo a sentença arbitral a que se 

referem os §§ 4º a 7º deste artigo, conforme o caso requeira, deverão ser encaminhados ao 

respectivo Poder Legislativo para que se faça a respectiva convalidação em obediência ao 

princípio da legalidade que rege a matéria. 

Art. 22 – A ausência do agente público por motivo de adesão a greve em 

contrariedade aos princípios da obrigatoriedade, continuidade e regularidade nos serviços 

descritos no artigo 16 desta Lei, e em desacordo com a ordem ou decisão emanada da Câmara 
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de Arbitragem de que trata esta Lei, considerar-se-á falta injustificada, com todos os reflexos 

decorrentes desta situação. 

Parágrafo único. O disposto no caput do artigo 22 não prejudicará a aplicação dos 

princípios e regras em matéria de responsabilidade civil previstos no ordenamento jurídico. 

Art. 23 – Em caso de não atendimento à ordem ou decisão de prestação dos serviços 

de que trata o artigo 16 desta Lei, de acordo com a convenção entre as partes conflitantes ou 

mesmo por decisão da Câmara de Arbitragem, de caráter compulsório, é facultado ao Poder 

Público determinar a requisição ou mobilização de pessoal, nos termos previstos na Seção II 

do Capítulo IV desta Lei ou mesmo em regime de contratação temporária, de acordo com a lei 

vigente. 

 

Seção II 

Da Requisição Civil 

Art. 24 - A requisição civil compreende um conjunto de medidas determinadas pelo 

Estado e necessárias para, em circunstâncias específicas, assegurar o regular funcionamento 

de serviços essenciais de interesse público a que se refere o artigo 16 desta Lei. 

Art. 25 - A requisição civil de pessoal tem natureza excepcional, em especial nas 

hipóteses previstas na Seção I do Capítulo IV desta Lei, podendo ter a finalidade de prestação 

e atendimento aos serviços educacionais a cargo do Estado, de forma individual ou coletiva, a 

cessão de bens móveis ou imóveis, a utilização temporária de quaisquer bens. 

§1º - Sem prejuízo de tratados e/ou convenções internacionais ratificadas pelo país, a 

requisição civil pode ser exercida em todo o território nacional e em qualquer unidade da 

Federação. 

§2º - Respeitando o serviço público educacional de responsabilidade do Estado, em 

qualquer dos seus níveis, no caso da requisição civil de pessoal o Poder Público poderá 

determinar uma atividade de natureza diferente da normal, desde que os interesses públicos 

assim a exijam. 

Art. 26 - A requisição civil de pessoas ou de empresas limita-se à prestação dos 

serviços de que trata o artigo 16 desta Lei, mormente quanto à obrigação de executar com 

prioridade a prestação prevista e com os meios de que dispõe, responsabilizando-se a 

organização da direção daqueles serviços de ensino oficial. 

 Art. 27 - A requisição civil de pessoas de que trata esta Lei depende de prévio 

reconhecimento da sua necessidade pelo órgão público responsável pela prestação dos 

serviços educacionais, seja de forma direta ou indireta. 
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Art. 28 – A requisição civil de pessoas prevista nesta Lei será promovida através de 

ato Ministerial e/ou de autoridade equivalente nas esferas dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios. 

Parágrafo único. O ato de que trata o caput do artigo 28 desta Lei deverá conter: 

I - O seu objeto, finalidade, bem como a previsão de sua duração; 

II - A autoridade responsável pela autorização e execução da requisição; 

III - O regime de prestação de trabalho dos requisitados, em especial aquele previsto 

na legislação trabalhista geral; e 

IV – a possibilidade de prorrogação da duração do ato de requisição civil de pessoas. 

Art. 29 - A requisição civil de pessoas prevista nesta Lei deve abranger todos os 

indivíduos maiores de 18 anos, comprovadamente capacitados para os serviços objeto desta 

requisição. 

Art. 30 - Os atos que determinarem a requisição civil de pessoas previstos nesta Lei 

serão comunicados na melhor forma pública aos interessados e através dos meios de 

comunicação social, produzindo efeitos imediatos, podendo, para as situações individuais, ser 

transmitidos através de documento escrito com força de autenticidade pelas autoridades 

públicas responsáveis ou pelo órgão que tenha sido delegado. 

Art. 31 - Os serviços prestados a título de requisição civil de que trata esta Lei não 

conferem direito a qualquer outra indenização que não seja o vencimento ou a remuneração 

decorrente do respectivo contrato de trabalho ou categoria profissional. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 32 - O disposto nesta Lei também se aplica às mesmas relações que subsistam à 

data da sua entrada em vigor. 

Art. 33 - A comprovação das organizações representativas dos agentes públicos se 

dará, preferencialmente, em função do que prevê o artigo 8º da Constituição Federal. 

A presente Lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação.” 

 

 Com esses fundamentos é que entendemos pela necessidade de um mecanismo efetivo 

e específico para disciplinar a greve no setor público da educação, de forma a preservar o 

direito de todos os envolvidos (sociedade, agentes públicos e Administração Pública), tal 

como sugerido neste trabalho. 
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CONCLUSÕES 

 

 Neste trabalho tivemos o propósito de estabelecer o direito à educação, em todos os 

seus níveis, como uma das premissas mais importantes, em um contexto em que se possa 

efetivamente realizar os objetivos republicanos delineados na Constituição brasileira, entre 

eles e com maior ênfase os relativos à cidadania e dignidade da pessoa humana. 

 O alcance de tais objetivos fundamentais depende, em regra, não somente de uma 

concepção mais apropriada ao direito fundamental social da educação, o qual depende 

sobremaneira dos serviços estatais promovidos pelo Poder Público. 

 A importância da educação para a sociedade e o Estado consiste em ser ela a mola 

propulsora para o desenvolvimento do indivíduo, de tal modo que acaba por proporcionar sua 

melhor formação e capacitação para a vida, promove a justiça social e transforma a sociedade, 

inserindo o cidadão de maneira qualitativa no meio em que vive e de forma satisfatória, 

assegurando, desta feita, a dignidade humana e a cidadania. 

 Como dito, a educação é retratada como um real direito de empoderamento, do qual 

decorrem todos os demais direitos dos cidadãos. 

 E sob tais circunstâncias o Estado Constitucional Social é imperativo ao tratar a 

educação – inclusive como função obrigatória do Poder Público – como um dos ditames para 

a realização da justiça social, caracterizando-a dentro do universo dos direitos humanos. É 

preciso, pois, compreender de forma concreta a educação como ela realmente se mostra em 

nosso ordenamento jurídico, ou seja, como um direito fundamental social, cuja 

obrigatoriedade em sua disponibilização depende em boa parte das políticas públicas nesse 

campo e de que essas políticas, de responsabilidade do Poder Público, não sofram óbices ao 

seu desenvolvimento. 

 Nossa Constituição Cidadã tratou a educação como um verdadeiro direito subjetivo 

dos indivíduos, demonstrando seu caráter de serviço irrenunciável e sob a responsabilidade do 

Estado. Nesse universo não se pode considerar que as normas constitucionais inerentes ao 

direito à educação devam ser encaradas como programáticas. Ao contrário, pela sua própria 

natureza, como construído pela doutrina e jurisprudência especializadas, a partir da 

interpretação de nosso modelo constitucional, exige aplicabilidade e eficácia plenas, imediatas 

e de forma horizontal, obrigando não somente o Poder Político, mas também a sociedade para 

sua efetivação na formação dos cidadãos. 

 Não é outra a característica da educação senão como instrumento eficiente de integrar 

os indivíduos no corpo social. Diante de tais premissas é que o Estado assume papel 
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importante para a manutenção desse atributo, muito embora a ausência do respaldo necessário 

pela legislação interna. 

 Nem mesmo a argumentação de obediência necessária à reserva do possível teria o 

condão de afastar a sua exigibilidade plena, porque, como função pública que é, encontra-se 

acima da identificação simplista de limitação orçamentária a um exclusivo direito social, ao 

passo que, possuindo firmemente a natureza de direito fundamental, deve o Administrador 

Público tomar as medidas necessárias para que aquele princípio orçamentário não possa servir 

de justificativa a flexibilizar, por assim dizer, a eficácia do direito à educação. 

 A realidade brasileira dentro de um sistema de conflitos coletivos de trabalho, em 

especial aquele voltado aos serviços públicos educacionais, ainda se mostra bastante 

incipiente, não obstante a existência de um arcabouço jurídico que propicie o estabelecimento 

de um equilíbrio entre a obrigatoriedade e continuidade do ensino público para toda a 

sociedade e a relativização do direito de greve nesse segmento. 

 É fato que o direito à educação, como função pública do Estado e de cunho 

irrenunciável, tem sido comprometido na sua continuidade, regularidade, eficácia e qualidade 

por um procedimento habitual de paralisações dos agentes públicos nesse segmento. Embora 

legítimas tais paralisações, tanto as negociações coletivas e a prática sindical, bem como a 

intervenção estatal do Poder Judiciário até os dias atuais não têm tido o condão de resolver 

satisfatoriamente esse impasse, diante dos longos períodos em que a greve tem sido praticada 

nesse segmento. 

 Tanto o direito à educação como o regular direito de greve estão assegurados na 

Constituição, portanto devem ser exercidos com o respaldo que o sistema constitucional lhes 

proporciona. 

 É justamente sob tais condições que os princípios que regem a educação pública lhe 

dão corpo e eficácia em nosso sistema jurídico, para que esse direito possa ser concretizado da 

melhor forma possível, principalmente diante da responsabilidade que o Estado assume 

diretamente e segundo o interesse público, o qual deve ser aplicado com a devida proporção 

para se evitar possíveis arbitrariedades. 

 Sob essa perspectiva é que a partir da conflituosidade entre o direito fundamental 

social à educação, prestada pelo Poder Público, e os habituais e duradouros movimentos 

paredistas dos respectivos servidores públicos, no choque de normas fundamentais, deve 

prevalecer aquele sem prejuízo de se inibir a garantia que a Constituição Federal dispensa à 

greve. A preponderância de um direito fundamental social (como o da educação) sobre outro 

direito fundamental de uma dada minoria (como o de greve, pelo lado dos trabalhadores) não 
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importa a exclusão deste, mas tão somente sua adequação aos interesses primordiais da 

sociedade e objetivos fundamentais traçados na órbita constitucional. 

 Esse conflito especial não tem sido superado a contento aos olhos do seu principal 

destinatário, o indivíduo, porque a legislação e o Poder Judiciário estão mais acostumados a 

lidar com as disputas individuais, carecendo de remédios eficientes na dimensão dos conflitos 

coletivos de trabalho. 

 Tal como identificamos nessa seara de conflitos específicos, em outros países 

igualmente democráticos, as greves em atividades de interesse da sociedade possuem uma 

regulamentação própria, visando não somente a manutenção dos serviços paralisados, como 

também um mecanismo que possa impor uma solução mais célere aos interesses opostos. 

 Forçoso concluir que tanto o direito à educação como o de greve – devidamente 

assegurados pela Constituição Federal – devem ser estabelecidos e incorporados segundo a 

prevalência do interesse público em jogo e os objetivos fundamentais do nosso Texto Político. 

Não foi outra a justificativa que adotamos ao longo deste trabalho, inclusive como 

pressuposto para o alcance da vida digna e cidadania. 

 Diante das paralisações no setor público educacional, como se tem presenciado ano 

após ano no cotidiano nacional, os princípios da obrigatoriedade, continuidade, regularidade, 

qualidade e eficiência, próprios do ensino público oficial, vêm sofrendo um efetivo impacto 

negativo, refletindo a médio e longo prazo na insuficiência ou mesmo no retardamento no que 

se refere à formação do indivíduo para sua integração qualitativa no meio social. 

 Tanto o direito de greve como o direito à educação, na linha dos direitos fundamentais, 

devem ser usufruídos tal como autoriza a Constituição Federal, e o Poder Público deve ter em 

mãos mecanismos suficientes para que ambos possam ser exercidos, porém, à luz do interesse 

público e dos objetivos fundamentais republicanos. 

 O exercício da greve por parte dos servidores públicos, mormente no âmbito 

educacional, ainda que legítimo, mas pelo longo tempo que tem perdurado desde a 

deflagração até o efetivo término, destoa sensivelmente de uma dada razoabilidade, o que 

culmina em definitivo prejuízo à formação do indivíduo e sua gradual inserção na sociedade. 

 Mesmo que a Constituição Federal não tenha explicitado a forma da sua prática, não 

podemos ignorar que o direito de greve dos agentes públicos encontra limites objetivos, 

ademais quando envoltos com a função pública do Estado, como já chancelado pelo próprio 

Judiciário brasileiro mediante provocação a respeito de seu desenvolvimento. 

 Embora se possa levar a termo que nosso ordenamento jurídico tenha seu grau de 

complexidade, principalmente diante da existência de tantas normas asseguradoras de direitos 
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individuais e coletivos, o interesse público e os objetivos fundamentais previstos na 

Constituição é que devem ponderar os conflitos que tratamos ao longo deste trabalho.  

 O Poder Judiciário procurou fazer sua parte ao julgar o paradigmático Mandado de 

Injunção nº 712-8 PA, determinando assim a aplicação da lei de greve da iniciativa privada ao 

setor público. Porém, como dissemos alhures, essa mesma alternativa não está sendo 

suficiente para resolver os intermináveis períodos de paralisação no setor educacional público, 

diante dos anseios e necessidades da sociedade em prol da educação pública. 

 O movimento grevista quando deflagrado no âmbito da Administração Pública assume 

características ímpares que o distinguem sobremaneira das paralisações na iniciativa privada. 

Por isso clama por um regramento especial, até porque, como se viu, a norma do artigo 37, 

VII da Constituição Federal de 1988 apenas garante o exercício da greve, sendo que o 

regramento do exercício de tal direito dependeu de julgamento do Supremo Tribunal Federal e 

ocorreu por intermédio da aplicação analógica de uma legislação que não é de todo 

compatível. 

 Diante da omissão legislativa própria e pelo que se detém da decisão do Poder 

Judiciário a respeito, urge desde então a necessidade de um mecanismo próprio e eficiente 

para a solução ao menos breve desses interesses em disputa (sociedade e agentes públicos), 

tendo como ponto de partida alguns princípios debatidos nos projetos de lei objeto de 

discussão no Poder Legislativo, e, principalmente, aqueles outros próprios do ensino público. 

 Não temos como ponto fulcral o afastamento da tutela jurisdicional. Ainda que não se 

mostre totalmente eficiente em face da contemporaneidade dos conflitos coletivos de trabalho, 

meios alternativos, no atual estágio brasileiro, são mais do que necessários. Ademais, essa é a 

própria mensagem que a mais alta Corte judiciária do país tem passado à sociedade. 

 É assim que, tomando como pedra angular alguns institutos de direito estrangeiro, o 

respaldo à negociação coletiva, seus interlocutores e as garantias próprias para tais misteres, o 

modelo de arbitragem compulsória e específica, como desenhado em nossa proposta, foi 

projetado como ferramenta regular e célere a alcançar a resolução de tais conflitos, atendendo 

não somente aos interesses em disputa, como também aos da sociedade. 

 Não há, através da instituição de tal alternativa de resolução de conflitos, dada a sua 

natureza, qualquer choque com nosso ordenamento jurídico, haja vista que a própria 

Constituição Federal prevê sua aplicação como método regular para assuntos coletivos no 

campo das relações de trabalho. Muito menos negar a medida judicial específica do dissídio 

coletivo, pelo fato de que a Administração Pública pouco tem resistido na seara judicial para 

discutir os mais diversos movimentos grevistas no segmento do ensino público, justamente 
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por que até os dias atuais essa função pública não se enquadraria formalmente no rol de 

atividades consideradas essenciais. 

 É com essa justificativa que propomos a alternativa legal da arbitragem compulsória, 

associada à requisição civil de pessoas no âmbito do serviço público educacional, em todos os 

seus níveis, porque, de um lado, atendem objetivamente aos interesses da sociedade na 

manutenção do serviço educacional (pressuposto da dignidade humana e cidadania, entre 

outros valores), e, sob outro aspecto, não destoam da garantia à negociação coletiva e do 

direito de greve dos agentes públicos, todos eles, sem exceções, tratados de forma explícita na 

Constituição Federal. 

 A disciplina específica para a greve no setor da educação pública é viável porque, 

diferentemente dos demais serviços considerados essenciais, não pode ser cumprida na 

ocorrência dos movimentos paredistas por um percentual mínimo para a mantença de tais 

misteres, tal como alude a lei da iniciativa privada. Ou se promovem essas funções 

educacionais de modo integral ou não se faz. A proporcionalidade de disposição mínima de 

agentes públicos para a manutenção dos serviços educacionais, enquanto perdurarem as 

mobilizações, como se tem debatido em algumas propostas legislativas, não se coaduna com a 

própria característica desses misteres, ou mesmo com os princípios que lhes são inerentes. 

 Tanto isso é verdade que, se assim se entender, bastaria a singela manutenção da 

aplicação da lei de greve da iniciativa privada, a qual trata da exigência de um número 

mínimo de trabalhadores para a mantença do serviço essencial ou inadiável à comunidade. E 

tal como visto, não estamos experimentando nenhum efeito satisfatório nessa modalidade. 

 Por isso que as propostas de alteração na Constituição Federal e na legislação 

ordinária que apresentamos neste trabalho caminham, portanto, não só no sentido de se 

mostrar um remédio legal e efetivo para a solução dos conflitos coletivos na área da educação 

pública – especialmente a arbitragem obrigatória e a requisição civil de pessoas como 

paradigma de outros países que adotam semelhante mecanismo –, mas também na imputação 

de responsabilidades aos prepostos do Estado e às organizações sindicais. 

 O direito à educação e o direito de greve, por estarem explícitos na Constituição 

Federal devem conviver e ser usufruídos por todos os seus destinatários, porém, com 

ferramentas satisfatórias à respectiva resolução quando estiverem em contraste e, claro, pelo 

que rezam o interesse público e os objetivos fundamentais da República brasileira nesse 

constante choque. 
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