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RESUMO 

 
 
A Constituição Federal prevê no inciso VII do artigo 37 que os servidores públicos 
civis exercerão o direito de greve nos termos e nos limites definidos em lei 
específica. Todavia, passados vinte e dois anos da promulgação da Constituição, tal 
lei ainda não foi editada. 
Durante muito tempo discutiu-se acerca da eficácia desse dispositivo constitucional. 
Para alguns autores, tal inciso possui eficácia limitada, ou seja, depende da edição 
de lei específica para surtir todos os seus efeitos jurídicos. Já outros autores 
entendem que esse dispositivo possui eficácia contida, podendo o direito de greve 
ser exercido mesmo antes da edição da lei regulamentadora. 
Em virtude da inércia do Poder Legislativo, sindicatos de servidores públicos 
impetraram mandado de injunção pleiteando o direito de greve e a aplicação 
analógica da Lei n. 7.783∕89 aos seus associados. 
Inicialmente, a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal foi a de que o inciso 
VII do artigo 37 da Constituição possui eficácia limitada, não podendo o direito de 
greve ser exercido antes da edição de lei específica. Portanto, o Supremo limitava-
se a constatar a mora do Poder Legislativo e dar ciência às autoridades 
competentes para a feitura da norma. 
Contudo, revendo o posicionamento anteriormente adotado, na decisão dos 
Mandados de Injunção n. 670∕ES, n. 708∕DF e n. 712∕PA, com eficácia erga omnes, o 
Supremo entendeu que tal inciso possui eficácia contida. Assim, pacificou o 
entendimento de que o direito de greve pode ser exercido mesmo antes da edição 
de lei específica. Para tanto, aplica-se analogicamente aos servidores públicos civis, 
no que couber, a Lei n. 7.783∕89 que regula o exercício do direito de greve dos 
trabalhadores da iniciativa privada.  
 
Palavras-chave: Greve. Servidor Público. Mandado de Injunção. Lei n. 7.783∕89. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 

 O estudo versa sobre a possibilidade de exercício do direito de greve pelos 

servidores públicos civis, mesmo antes da edição da lei específica prevista no inciso 

VII do artigo 37 da Constituição. O tema interessa tanto aos servidores, que tem na 

greve um importante instrumento de reivindicação de melhores condições 

remuneratórias e de trabalho, quanto aos cidadãos, que são os principais 

beneficiários dos serviços públicos. 

A Constituição atual foi promulgada há vinte e dois anos e o Poder Legislativo 

federal permanece inerte quanto à regulamentação da matéria. Logo, a discussão é 

pertinente, sobretudo em razão do recente posicionamento do Supremo Tribunal 

Federal adotado nos Mandados de Injunção n. 670-ES, n. 708-DF e n. 712-PA, os 

quais reconheceram a omissão legislativa em editar a lei específica, bem como 

determinaram, com eficácia erga omnes, a aplicação da Lei Geral de Greve aos 

servidores públicos, definindo os termos e os limites em que o instituto paredista 

pode ser exercido. 

O assunto ora abordado relaciona-se com vários ramos do conhecimento 

jurídico. Tem relação com o Direito Constitucional, uma vez que trata de direitos 

constitucionalmente assegurados, como o direito de greve e o mandado de injunção, 

bem como da aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais. Transita ainda no 

campo do Direito Administrativo, visto que versa sobre serviço público e servidor 

público. Além desses ramos do direito público, o tema também envolve o Direito do 

Trabalho, que se ocupa do estudo do fenômeno paredista.  

 O trabalho divide-se em quatro capítulos. O primeiro trata do Direito Coletivo 

do Trabalho. Na primeira seção são apresentadas a definição e o conceito desse 

direito. Na segunda seção são abordados os conflitos coletivos de trabalho, dentre 

eles a greve, e suas formas de resolução. 

 O segundo capítulo, por sua vez, versa sobre o direito de greve. 

Primeiramente, analisa o conceito e a natureza jurídica do instituto, levantando a 

discussão na doutrina acerca de a greve ser fato ou direito. Na sequência, descreve 
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a evolução histórica e as características desse direito. Após, trata do objeto da greve 

e das greves impróprias. Por fim, debate a extensão e os limites ao exercício do 

direito de greve. 

 O terceiro capítulo aborda o mandado de injunção. Na primeira seção são 

apresentados o conceito e a origem do instituto. Na segunda seção são descritas as 

hipóteses de cabimento dessa medida. E na terceira são estudados os efeitos e os 

limites do mandado de injunção. 

 Por fim, o quarto capítulo discute a greve no serviço público. Primeiramente, 

traz o conceito e a definição desse serviço. Na sequência, versa sobre o servidor 

público. Após, debate a aplicabilidade e a eficácia das normas constitucionais. Por 

último, apresenta a evolução do entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto 

à eficácia das decisões proferidas em julgamentos de mandado de injunção e a 

análise das decisões que conferiram eficácia à norma insculpida no inciso VII do 

artigo 37 da Constituição. 

 Espera-se que o trabalho contribua com a discussão a respeito do tema nele 

abordado. Almeja-se, também, que em breve seja editada a lei específica regulando 

o exercício do direito de greve pelos servidores públicos civis. 
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2 DIREITO COLETIVO DO TRABALHO 

 

 

2.1 Definição e Conceito 

 

 

Conceito é a ideia de um dado instituto jurídico, que se expressa mediante 

palavras, é a sua representação intelectual e possui conteúdo genérico. Definição é 

a delimitação deste conteúdo pela enumeração dos seus elementos.1 

Na lição de Maurício Godinho Delgado, Direito Coletivo do Trabalho é: 

o complexo de institutos, princípios e regras jurídicas que regulam as 
relações laborais de empregados e empregadores e outros grupos jurídicos 
normativamente especificados, considerada sua atuação coletiva, realizada 
autonomamente ou através das respectivas entidades sindicais.

2
 

 

A definição do professor contempla tanto o caráter subjetivo do Direito 

Coletivo, que tem enfoque no sujeito das relações jurídicas desse ramo do direito, 

quanto o seu caráter objetivo, que enfatiza o conteúdo dessas relações. 

O Direito Coletivo do Trabalho desenvolveu-se concomitantemente à 

percepção pelos trabalhadores de que o empregador, por si só, é sujeito de caráter 

coletivo, uma vez que suas ações repercutem tanto no âmbito da comunidade do 

trabalho, quanto, eventualmente, no âmbito comunitário mais amplo, atingindo o 

universo de pessoas no conjunto social em que atua. Do contrário, a vontade do 

trabalhador, individualmente considerado, não tem a natural aptidão para produzir 

efeitos além do âmbito restrito da própria relação bilateral pactuada entre 

empregador e empregado.3 

Nesse sentido, Godinho Delgado faz a seguinte ponderação: 

O movimento sindical, desse modo, desvelou como equívoca a equação do 
liberalismo individualista, que conferia validade social à ação do ser coletivo 
empresarial, mas negava impacto maior à ação do trabalhador 
individualmente considerado. Nessa linha, contrapôs ao ser coletivo 
empresarial também a ação do ser coletivo obreiro. Os trabalhadores 

                                                           
1
 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito do Trabalho: Direito Coletivo e Direito 

Internacional do Trabalho. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2008, volume 2. p. 21. 
2
 DELGADO, Maurício Godinho. Direito Coletivo do Trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 2008. p. 23. 

3
 DELGADO, Maurício Godinho. Direito Coletivo do Trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 2008. p. 24. 
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passaram a agir coletivamente, emergindo na arena política e jurídica como 
vontade coletiva (e não mera vontade individual).

4
 

 

Relembre-se que, à época do Liberalismo, o ordenamento jurídico tratava os 

dois sujeitos da relação de emprego como seres individuais, ocultando o caráter de 

ser coletivo naturalmente detido pelo empregador. 

O Direito Coletivo do Trabalho tem como conteúdo o conjunto de princípios, 

regras e institutos que regem a existência e desenvolvimento dos seres coletivos 

trabalhistas, na qualidade de representantes de grupos sociais econômicos, além 

das regras jurídicas trabalhistas decorrentes de tais vínculos.5 

Amauri Mascaro Nascimento prefere a denominação Direito Sindical a 

Direito Coletivo do Trabalho, ao argumento de que as relações em que o sindicato 

atua abrangem a quase-totalidade das relações coletivas do direito do trabalho, 

motivo pelo qual, em vista da preponderância do sindicato na atuação coletiva, é 

possível designar esse campo do direito pela sua nota característica, que é a 

organização e a ação sindical. Demais disso, no entendimento do autor, é benéfica a 

utilização da expressão Direito Sindical por valorizar o movimento sindical. Para o 

autor, “Direito Sindical é o ramo do direito do trabalho que tem por objetivo o estudo 

das normas e das relações jurídicas que dão forma ao modelo sindical”6. 

Mozart Victor Russomano afirma que o Direito Coletivo do Trabalho está 

distribuído em três áreas nitidamente demarcadas, as quais denominou dimensões 

do sindicato. Chega-se ao conceito do Direito Coletivo do Trabalho pela demarcação 

de seu campo de estudo, considerando-se o seu tríplice conteúdo. Para o autor, o 

Direito Coletivo do Trabalho é a parte do Direito do Trabalho que estuda as 

organizações sindicais (análise do sindicato em sua posição estática), bem como a 

negociação coletiva e os conflitos coletivos (análise do sindicato em sua posição 

dinâmica, sendo aquela pacífica e esta litigiosa).7 

Interessa, para o presente estudo, a análise dos conflitos coletivos de 

trabalho. 

                                                           
4
 DELGADO, Maurício Godinho. Direito Coletivo do Trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 2008. p. 24. 

5
 DELGADO, Maurício Godinho. Direito Coletivo do Trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 2008. p. 24. 

6
 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria do direito do 

trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 1207. 
7
 RUSSOMANO, Mozart Victor. Princípios gerais de direito sindical. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1997. p. 47-48. 
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2.2 Conflitos Coletivos do Trabalho 

 

 

Conflitos trabalhistas nascem em um conjunto de circunstâncias fáticas, 

basicamente econômicas, que alteram o equilíbrio das relações entre os 

trabalhadores e os empresários. A exteriorização da insatisfação dos trabalhadores, 

que pode ser pacífica ou violenta, como na eclosão da greve neste caso, busca a 

ruptura do modelo jurídico vigente e, por conseguinte, põe em crise a relação 

coletiva.8 

Na definição de Russomano, conflito coletivo é: 

o litígio entre trabalhadores e empresários ou entidades representativas de 
suas categorias sobre determinada pretensão jurídica de natureza 
trabalhista, com fundamento em norma jurídica vigente ou tendo por 
finalidade a estipulação de novas condições de trabalho.

9
 

 

Para Carlos Henrique Bezerra Leite, 

conflito coletivo de trabalho é o que se dá entre grupo de trabalhadores e 
empregadores ou grupo de empregadores, coletivamente considerados, 
cujo objeto tende à satisfação dos interesses dos referidos grupos. 
Para a caracterização do conflito coletivo é necessária a existência de uma 
pretensão coletiva resistida, bem como a presença, em princípio, de pelo 
menos uma entidade sindical representativa do grupo de trabalhadores (CF, 
art 8º, VI).

10
 

 

Amauri Mascaro Nascimento considera que o conflito coletivo tem um fim 

normativo, sendo meio de desenvolvimento de ação visando à obtenção das normas 

necessárias para que as relações de trabalho prossigam em termos de um equilíbrio 

que foi afetado pelo interesse coletivo dos trabalhadores em melhores condições de 

trabalho.11
 

Os conflitos coletivos classificam-se em jurídicos e econômicos. Nos 

conflitos jurídicos, a divergência entre trabalhadores e empregadores refere-se ao 

                                                           
8
 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria do direito do 

trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 1307-1308. 
9
 RUSSOMANO, Mozart Victor. Princípios gerais de direito sindical. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1997. p. 226. 
10

 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito do Trabalho: Direito Coletivo e Direito 
Internacional do Trabalho. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2008, volume 2. p. 88. 
11

 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria do direito do 
trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 1308. 
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direito positivo já elaborado. Assim, quando a controvérsia diz respeito ao sentido de 

uma convenção coletiva ou sobre a interpretação e/ou aplicação do regulamento da 

empresa ou de uma lei, estamos diante do conflito jurídico.12 

Os conflitos econômicos visam à criação de novas normas de trabalho, 

especialmente no que respeita a melhores condições salariais, ou seja, a 

divergência reside no interesse em elaborar o direito. Dessa forma, quando os 

trabalhadores reivindicam maiores vantagens para os contratos individuais de 

trabalho, e o fazem de forma conjunta, unidos como em torno de um interesse 

comum, o conflito é econômico.13 

Ante o conflito coletivo, duas são as posições possíveis, de parte dos 

litigantes: o entendimento direto para obter a fórmula adequada e o recurso a 

terceiros ou órgãos alheios ao conflito, para que nele interfiram, indiretamente, a fim 

de coordenar, indicar ou impor a solução justa.14 

Ao lado da negociação sindical, a greve é forma de conciliação direta dos 

conflitos coletivos. No entendimento de Mozart Russomano, a greve não se trata de 

conflito coletivo e, sim, instrumento usado para obter a solução direta desse 

conflito.15 

Para Amauri Mascaro Nascimento, em determinadas sociedades a 

normatização dos conflitos coletivos é preponderantemente entregue ao livre jogo 

das forças dos próprios interessados, que travam um combate direto, sob a forma de 

greve ou lockout16, para que o modelo jurídico resulte sem interferências outras que 

                                                           
12

 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria do direito do 
trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p.1313-1314. 
13

 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria do direito do 
trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p.1313. 
14

 RUSSOMANO, Mozart Victor. Princípios gerais de direito sindical. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1997. p. 237. 
15

 RUSSOMANO, Mozart Victor. Princípios gerais de direito sindical. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1997. p. 250. 
16

 Lockout ou locaute é a paralisação provisórias das atividades de uma empresa, estabelecimento ou setor, 
realizada por determinação do empregador, com o objetivo de exercer pressão aos trabalhadores e frustrar 
eventual negociação coletiva, privando-lhes do trabalho. O art. 17 da Lei Geral de Greve proíbe expressamente 
o locaute. É considerado por alguns doutrinadores como instrumento de autotutela de interesses empresariais 
socialmente injusto, por entrar em choque com o fundamento da valorização do trabalho humano e agredir a 
finalidade da ordem econômica e social, que é assegurar aos cidadãos existência digna e bem-ester. 
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não a supremacia do mais forte, fenômeno ao qual os processualistas dão o nome 

de autodefesa ou autotutela dos próprios interesses.17 

Pode ocorrer também que, nesses mesmos sistemas sociais, a simples 

perspectiva e iminência do combate e do jogo de pressões recíprocas possam criar 

o clima necessário para que as partes cheguem a um ajuste, decorrente de um 

procedimento negocial coletivo. A esse fenômeno os juristas dão o nome de 

autocomposição.18 

 

 

  

                                                           
17

 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria do direito do 
trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 1311. 
18

 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria do direito do 
trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 1311. 
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3 GREVE – NOÇÕES GERAIS 

 

 

3.1 Conceito e Natureza Jurídica 

 

 

Segundo o texto da Lei n. 7.738/89, art. 2º, greve é a “suspensão coletiva, 

temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços a 

empregador”. 

Maurício Godinho Delgado conceitua a greve, à luz da amplitude histórica a 

ela conferida pela constituição do Brasil (art. 9º), como: 

paralisação coletiva provisória, parcial ou total, das atividades dos 
trabalhadores em face de seus empregadores ou tomadores de serviço, 
com o objetivo de lhes exercer pressão, visando a defesa ou conquista de 
interesses coletivos, ou com objetivos sociais mais amplos.

19
 

 

Para o autor, greve é mecanismo de autotutela de interesses, utilizada como 

instrumento para solução de conflitos trabalhistas. 

Sérgio Pinto Martins observa que o conceito de greve dependerá de cada 

legislação, tratando-se de direito ou liberdade, em sendo admitida pelo ordenamento 

jurídico, ou delito, em caso de proibição. Na definição do autor, greve é a suspensão 

coletiva do trabalho, temporária e pacífica, em face do empregador, de maneira total 

ou parcial, sendo um direito social dos trabalhadores, tratando-se de uma garantia 

fundamental.20 

No entendimento do jurista mexicano Mario de La Cueva, greve é: 

la suspensión concertada del trabajo, llevada al cabo para imponer y hacer 
cumplir condiciones de trabajo, que respondan a la idea de la justicia social, 
como un regimén transitório, em espera de uma transformacion de las 
estructuras políticas, sociales y jurídicas, que pongan la riqueza y la 
economia al servicio de todos los hombres, y todos los pueblos, para lograr 
la satisfación de la necessidad.

21
 

                                                           
19

 DELGADO, Maurício Godinho. Direito Coletivo do Trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 2008. p. 171. 
20

 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 847. 
21

 DE LA CUEVA, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. Apud LEITE, Carlos Henrique Bezerra. 
Curso de Direito do Trabalho: Direito Coletivo e Direito Internacional do Trabalho. 3. ed. Curitiba: 
Juruá, 2008, volume 2. p. 96. 
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Russomano conceitua a greve como “suspensão transitória do serviço, 

provocada pela maioria dos trabalhadores de uma empresa ou de uma categoria 

profissional, tendo por finalidade a alteração ou criação de condições de trabalho.22 

O autor observa que a presente definição estará incompleta na medida em 

que o direito local admitir as formas heterônomas de greve (de protesto, de 

solidariedade), quando o sujeito passivo da greve deixa de ser o próprio empregador 

dos participantes da parede e passa a ser outro empresário ou o Estado.23 

Arnaldo Süssekind conceitua a greve, frente ao direito positivo brasileiro, 

como: 

suspensão coletiva, temporária e pacífica, da prestação pessoal de serviços 
em uma ou mais empresas, no todo ou em parte, determinada por entidade 
sindical representativa dos respectivos empregadores (...), com a finalidade 
de pressionar a correspondente categoria econômica, ou os empresários, 
para a instituição ou revisão de normas ou condições contratuais ou 
ambientais de trabalho, assim como para o cumprimento de disposições de 
instrumento normativo.

24
 

 

Para Nascimento, greve é um direito individual de exercício coletivo, 

manifestando-se como autodefesa. Segundo o autor, autotutela ou autodefesa indica 

ato pelo qual alguém faz a defesa própria, por si mesmo. Uma das partes, com ou 

sem formas processuais, soluciona o conflito impondo à outra parte um sacrifício 

não consentido por esta. Caracteriza-se pela ausência de juiz distinto das partes e a 

imposição da decisão por uma das partes à outra.25 

A solução que provém de uma das partes interessadas é unilateral e 

imposta, por meio de violência, e a sua generalização importaria na quebra da 

ordem e na vitória do mais forte e não do titular do direito, motivo pelo qual é 

proibida por diversos ordenamentos jurídicos, sendo autorizada excepcionalmente, 

porque nem sempre a autoridade pode acudir em tempo a todos os conflitos.26 
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Não obstante, Nascimento entende que a greve exerce uma pressão 

necessária ao empregador, forçando-o a fazer concessões que não faria de outro 

modo e obrigando o legislador a reformular a ordem jurídica quando as normas 

vigentes não atendam às exigências e necessidades do grupo social. Assim, apesar 

dos seus inconvenientes, a greve é necessária e compatível com a estrutura da 

sociedade capitalista.27 

No que respeita à natureza jurídica da greve, não há consenso entre os 

estudiosos acerca do assunto. Entende-se por natureza jurídica de um instituto sua 

essência ou sentindo, pelas quais se pode classificá-lo dentro do mundo jurídico. 

Segundo Bezerra Leite, a definição da natureza jurídica da greve depende 

da compreensão do contexto na qual se desenvolve, salientando que a própria 

evolução histórica da greve demonstra a sua íntima ligação com o regime político 

vigente. Observa que a greve pode ser compreendida em sua tríplice dimensão: 

greve-delito, concepção paternalista e autoritária do Estado, ou seja, regimes 

corporativos aparelhados de órgãos destinados a impor soluções aos conflitos 

coletivos de trabalho; greve-liberdade, concepção liberal do Estado, que se 

desinteressa da greve, por considerá-la fato socialmente indiferente, sujeito apenas 

a punições quando enseja violência ou atos de perturbação da ordem pública, 

atuando o Estado como mero espectador das lutas entre as forças do capital e do 

trabalho; greve-direito, concepção social-democrata do Estado, em que a greve 

passa a ser considerada socialmente útil e a ser protegida pelo ordenamento 

jurídico.28 

Para o jurista, ao levarmos em conta o tratamento dado pelas constituições 

modernas, incluída a atual Constituição nacional, a greve constitui um direito de 

autodefesa dos trabalhadores em face do empregador ou grupo de empregadores 

que, de algum modo, não oferecem as condições de trabalho que atendam aos 

interesses do grupo profissional respectivo. Como autodefesa, entende que a greve 
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é medida de caráter excepcional, devendo, portanto, ser utilizada como remédio 

extremo, só depois de totalmente esgotada a possibilidade de diálogo.29 

Bezerra Leite assevera ainda que a greve é meio de luta dos trabalhadores, 

motivo pelo qual assume caráter instrumental de acordo com o ordenamento jurídico 

de um determinado Estado, sendo direito que se conexiona com o princípio jurídico 

da igualdade, pois é desejo do moderno Estado social de direito que todos (não só 

individualmente, mas também como integrantes de grupos organizados) sejam 

iguais materialmente, ou seja, de maneira real e efetiva, e não apenas formal.30 

Maurício Godinho Delgado define a greve como “direito fundamental de 

caráter coletivo, resultante da autonomia privada coletiva inerente às sociedades 

democráticas”.31 Continua:  

É direito que resulta da liberdade de trabalho, mas também, na mesma 
medida, da liberdade associativa e sindical e da autonomia dos sindicatos, 
configurando-se como manifestação relevante da chamada autonomia 
privada coletiva, própria às democracias. Todos esses fundamentos, que se 
agregam no fenômeno grevista, embora preservando suas particularidades, 
conferem a esse direito um status de essencialidade nas ordens jurídicas 
contemporâneas. Por isso é direito fundamental nas democracias.

32
 

 

Segundo o ministro, a consagração da greve nas ordens jurídicas 

democráticas, como direito fundamental, conferiu-lhe não somente força, mas 

também civilidade, ultrapassando o caráter de mera dominação da vontade de um 

sujeito sobre outro, como inerente à autotutela.33 

Diversas outras definições há na doutrina acerca da natureza jurídica da 

greve, tais como direito de igualdade, direito de liberdade, direito instrumental, direito 

potestativo e fato jurídico. Na opinião de Delgado, não se pode afirmar serem 

exatamente incorretas tais variantes conceituais, porém são dotadas de visão algo 

parcial e, por vezes, incompletas, por não esgotarem o instituto em face da 

amplitude que o caracteriza.34 
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A ideia do direito de igualdade refere que o movimento paredista é 

mecanismo viabilizador de aproximação de poderes, de igualização entre 

trabalhadores, coletivamente considerados, e empregador. É o instrumento que 

potencialmente estabelece equivalência entre os contratantes coletivos, pois 

concentra o grande momento em que os poderes empresariais são, de fato, postos 

em questão.35 

Como liberdade, alguns autores sustentam que a greve estaria acima do 

direito, pois constitui um direito atribuído ao indivíduo em face do Estado, o que 

impede a este tipificá-lo como um delito. Esta corrente se coaduna com o Estado 

liberal, que tinha por premissa a não intervenção nas relações entre o capital e o 

trabalho. Atualmente a maioria dos países regula a greve, resguardando o interesse 

público nas chamadas atividades essenciais ou inadiáveis da comunidade, o que 

afasta a greve como direito de liberdade.36 

Há autores que conceituam a greve como direito instrumental, por ser 

mecanismo de pressão para o alcance de reivindicações coletivas dos 

trabalhadores. Porém, essa noção é insuficiente para traduzir o conjunto complexo 

de atos, condutas e efeitos concentrados em um movimento paredista.37 

A ideia de direito potestativo resulta, em certa medida, da noção de 

autotutela inerente à greve. Tal entendimento não pode ser aceito, pois o Direito 

contemporâneo não permite que tão relevante conduta coletiva mantenha-se na 

dimensão incontestável que é própria aos direitos potestativos. Existem limites às 

greves, inclusive em ordens constitucionais firmemente democráticas.38 

Russomano, pondo de lado todas as considerações de natureza sociológica, 

econômica e política que têm sido feitas sobre o tema, assim descartando a visão 

que as diferentes escolas oferecem sobre a greve, considera que, do ponto de vista 

jurídico, presentemente, são duas as grandes correntes que procuram explicar a 

natureza jurídica da greve como fato jurídico (humano e voluntário) ou como direito 

subjetivo (exercido coletivamente, pelos trabalhadores).39 
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O autor afirma não encontrar razões sólidas, quer do ângulo moral, quer do 

ângulo jurídico, para reconhecer que os trabalhadores tenham o direito de paralisar 

o funcionamento de hospitais, escolas, cemitérios, transportes fundamentais etc, em 

nome de um direito subjetivo reconhecido pela ordem social.40 

Assevera que a greve é um processo através do qual os trabalhadores 

procuram coagir, por intermédio da força, o empregador a ceder e a aceitar suas 

reivindicações, sendo instrumento de solução direta do conflito coletivo do trabalho, 

motivo pelo qual não pode ser considerada um direito subjetivo, precisamente por 

ser violenta. Constitui, apenas, um fato, que surge na sociedade e na vida, na 

história e no Direito.41 

Para o autor, esse fato que cria, altera ou extingue relações jurídicas, é 

humano e voluntário, sendo, por isso, classificado como ato jurídico. Entende que 

não pode o ordenamento jurídico, pois, ficar indiferente a esse fato e deve discipliná-

lo, como ocorre em todas as legislações, sem que com isso se reconheça, 

necessariamente, a existência – em termos técnicos – de um direito de greve.42 

 

 

3.2 Evolução histórica do Direito de Greve 

 

 

Alguns autores mencionam que a história da greve remonta ao século XII 

a.C., quando os trabalhadores recusaram-se a trabalhar na construção do túmulo de 

um faraó em protesto pela irregularidade no pagamento de salários e tratamento 

desumano que recebiam. Outros indicam o êxodo em massa dos hebreus, ao 

abandonarem o Egito. Há quem aponte que em Roma, no Baixo Império, ocorreram 

greves, principalmente nas atividades públicas.43 
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Bezerra Leite sustenta que esses fatos históricos revelam a origem precoce 

dos movimentos coletivos dos trabalhadores, todavia não podem ser caracterizados 

como greve, uma vez que nos movimentos referidos não havia a estrutura moderna 

das relações de trabalho, porquanto o sistema social era nitidamente escravista ou 

servil. Entende o autor que greve, assim considerada pelo direito moderno, surge a 

partir do regime assalariado, fruto da Revolução Industrial. Pode-se, assim, atribuir 

aos movimentos sindicais dos ingleses o marco inicial da história da greve.44 

O berço do sindicalismo foi a Inglaterra, onde, em 1720, foram formadas 

associações de trabalhadores para reivindicar melhores salários e condições de 

trabalho, inclusive limitação da jornada de trabalho. Desde 1824 houve uma fase de 

tolerância com os sindicatos, quando as coligações deixaram de ser proibidas em 

relação aos trabalhadores; não se reconhecia o direito de greve. 

A lógica dos fatos marca o pensamento dos juristas: se o trabalhador era 

livre para contratar seu serviço com o empresário e, além disso, era também livre 

para se associar aos outros trabalhadores, não se poderia negar-lhe o direito de 

rebelar-se contra condições de trabalho consideradas insatisfatórias ou injustas. 

Assim como podia, individualmente, demitir-se do emprego, o trabalhador podia, 

também, por estar associado a outros trabalhadores, transformar seu protesto 

individual em movimento coletivo. A retirada do trabalho consistia, pois, uma legítima 

ação coercitiva contra o empregador, para forçá-lo a aceitar novas condições 

contratuais.45 

Essa é a razão fundamental da inserção da greve no curso normal da vida 

capitalista clássica, que assentava na liberdade política, na liberdade econômica e 

na liberdade moral do homem.46 

Segundo a etimologia, a palavra greve tem origem latina, significando peso, 

carga, relutância, resistência, chegando à língua francesa pelo vocábulo gravier que, 

em português, vem a ser saibro, areia, passando à palavra greve com este e o 
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sentido, extensivo, de praia.47 Em Paris, os trabalhadores costumavam reunir-se em 

uma praça onde pudessem ser buscados por quem necessitasse dos seus serviços, 

à beira do rio Sena, onde se acumulava o saibro trazido pelo rio. A palavra grève, 

identificadora desse tipo de rocha, passou a representar, também, um indicador do 

local onde poderiam os trabalhadores ser alcançados. A praça passou a se chamar 

Place de Grève. Quando, por outro lado, demonstravam insatisfação em relação aos 

tomadores de trabalho, era para ali que retornavam, ora à espera de mensageiros 

para qualquer negociação, ora à espreita de que novo trabalho pudesse aparecer.48 

Assim, a palavra greve passou a identificar a atitude coletiva dos 

trabalhadores a fim de alcançar, pela pressão ante o empregador, as vantagens ou 

benefícios resistidos na negociação das normas e condições de trabalho cuja 

vigência pretendiam estabelecer nas relações de labor subordinado.49 

No Brasil, o movimento sindical e o instituto da greve estão atados, 

historicamente, a um marco fundamental: a afirmação da relação de emprego como 

vínculo sociojurídico importante no sistema econômico-social do país. Esse marco é 

dado pela extinção da escravatura, em 1888, que tornou a relação empregatícia a 

modalidade central de vinculação ao sistema socioeconômico.50 

Em torno desse período surge o primeiro diploma legal que se refere à 

greve. Trata-se do antigo Código Penal (Decreto n. 847, de 11.10.1890), que 

tipificava o paredismo e seus atos como ilícitos criminais. Logo depois, pelo Decreto 

n. 1.162, de 12.12.1890, a conduta grevista deixou de ser ilícito penal, punindo a 

ordem jurídica apenas os atos de ameaça, constrangimento ou violência verificados 

em seu meio.51 

O período de 1930 a 1945, de implantação do modelo sindical brasileiro, de 

caráter coporativo-autoritário, foi, como é óbvio, adverso às manifestações livres dos 

movimentos paredistas.52 
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A Carta Constitucional de 1934 não se referiu à greve, embora fosse diploma 

de índole relativamente democrática. De todo modo, esta Constituição intermediária 

entre períodos ditatoriais teve sua eficácia jurídica rapidamente sustada, com o 

estado-de-sítio de 1935 (que duraria até o golpe de estado de novembro de 1937). 

Portanto, desde a época do estado-de-sítio, a greve foi afastada do campo dos 

institutos válidos do Direito do Trabalho. A Carta de 1937 conferiu expressão 

normativa à tendência autoritária manifestada tempos atrás pelo Governo Provisório, 

colocando a greve na ilegalidade. Em seguida, outros diplomas infraconstitucionais 

repetiram a mesma orientação normativa de proibição e, até mesmo, criminalização 

dos movimentos paredistas.53 

Com o processo de redemocratização do país, em 1945/1946, em 

consequência dos impactos da Segunda Guerra Mundial no mundo e no Brasil, o 

novo Presidente da República editou o Decreto-lei n. 9.070 de 15.03.1946. Esta 

seria, portanto, a primeira lei ordinária que disciplinou a matéria, definiu a greve, 

permitindo-a nas atividades acessórias. O mencionado texto legal era, entretanto, 

bastante restritivo do instituto paredista, embora já o reconhecesse, em certas 

circunstâncias, como direito dos trabalhadores.54 

A nova Constituição Republicana, logo a seguir, viria, por fim, confirmar a 

greve como direito trabalhista (art. 158, CF/1946).  

A Lei de Greve do regime militar (Lei n. 4.330, de junho de 1964) 

efetivamente restringia, de modo severo, o instituto paredista: não só proibia 

movimentos que não tivessem fins estritamente trabalhistas, como vedava a 

estratégia ocupacional do estabelecimento nas greves. A par disso, instituía rito cujo 

cumprimento era considerado inviável pelos sindicalistas. Transformado o direito em 

mero simulacro, o diploma foi apelidado de Lei Antigreve.55 

Logo a seguir, pela Carta de 1967, acentuou-se a restrição aos movimentos 

paredistas, proibindo-os nos serviços públicos e nas denominadas atividades 

essenciais. Nesse meio tempo, agravou-se o caráter autoritário do regime político, 
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com o Ato Institucional n. 5, de dezembro de 1968, inviabilizando qualquer tentativa 

de paralisação trabalhista na sociedade brasileira.56 

A constituição de 1988, ao final dessa breve retrospectiva histórica, surge, 

claramente, como o momento mais elevado do reconhecimento do direito paredista 

na ordem jurídica do país.57 

 

 

3.3 Características do Direito de Greve  

 

 

As principais características do instituto da greve são o caráter coletivo do 

movimento, a sustação provisória de atividades laborativas como núcleo desse 

movimento, o exercício direto de coerção e os objetivos profissionais ou 

extraprofissionais a que serve.58 

A greve diz respeito a movimento necessariamente coletivo, e não de caráter 

apenas individual. Este é, por definição, conduta de natureza grupal, coletiva. Tem 

seu núcleo na sustação provisória de atividades laborativas pelos trabalhadores, em 

face de seu respectivo empregador ou tomador de serviços. Trata-se de omissão 

coletiva quanto ao cumprimento das respectivas obrigações contratuais pelos 

trabalhadores.59 Dessa forma, paralisações individualizadas de atividades 

laborativas como protesto em face de condições ambientais desfavoráveis na 

empresa não constituem movimento paredista, podendo ser classificadas como 

desídia, na opinião de Henrique Macedo Hinz, o que ensejaria dispensa motivada.60  

Outro traço característico da greve é que o movimento se trata de 

instrumento direto de coerção por meio da pressão coletiva, aproximando-se do 

exercício direto das próprias razões efetivado por um grupo social. Delgado 

assevera que o Direito do Trabalho, em face da diferenciação socioeconômica e de 
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poder entre empregador e empregado, reconheceu na greve um instrumento 

politicamente legítimo e juridicamente válido para permitir, ao menos 

potencialmente, a busca de um relativo equilíbrio entre esses seres. Entende que 

suprimir aos trabalhadores as potencialidades desse instrumento é tornar falacioso o 

princípio juscoletivo da equivalência entre os contratantes coletivos, em vista da 

magnitude dos instrumentos de pressão coletiva detidos pelo empresariado.61 

O movimento paredista tem objetivos, em geral, de natureza econômico-

profissional ou contratual trabalhista, sendo que a amplitude dos objetivos da greve 

pode variar de acordo com os critérios adotados pelas ordens jurídicas nacionais 

específicas. O padrão geral das greves é circunscreverem-se às fronteiras do 

contrato de trabalho, ao âmbito dos interesses econômicos e profissionais dos 

empregados. Dessa forma, os interesses contemplados nos movimentos paredistas 

são, regra geral, econômico, isto é, típicos ao contrato de trabalho.62 

Delgado observa que a Carta Magna Brasileira, de 1988, em contraponto a 

todas as constituições anteriores do país, conferiu, efetivamente, amplitude ao 

direito de greve, uma vez que determinou competir aos trabalhadores a decisão 

sobre a oportunidade de exercer o direito, assim como decidir a respeito dos 

interesses que devam por meio dele defender, conforme disposto no caput do art. 9º 

da Constituição Federal. Para o autor, seriam legítimos movimentos grevistas que se 

dirijam a interesses estranhos aos estritamente contratuais, tais como greves de 

solidariedade e greves políticas.63 

A legitimidade para deflagrar a greve é dos sindicatos dos trabalhadores 

destinatários da proteção constitucional-trabalhista, já que a greve pressupõe o 

exaurimento da negociação coletiva, motivo pelo qual é obrigatória a participação 

dos sindicatos em toda e qualquer espécie de negociação coletiva, conforme art. 8º, 

V, da Constituição Federal.64 A Negociação Coletiva constitui procedimento prévio, 

fruto do princípio da autonomia privada coletiva dos atores sociais interessados, que 
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tem por objetivo principal a celebração de uma convenção ou acordo coletivo de 

trabalho que solucione o conflito.65 

Com efeito, o art. 4º da Lei 7.783/89 diz: “Caberá à entidade sindical 

correspondente convocar, na forma do seu estatuto, assembléia-geral que definirá 

as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação 

de serviços”. 

A aplicação conjunta do parágrafo único do art. 1º e art. 3º e seu parágrafo 

único, todos da Lei 7.783/89, autoriza dizer que para o exercício do direito de greve 

é preciso o preenchimento de dois requisitos: frustração da negociação coletiva ou 

impossibilidade de recurso à arbitragem e aviso prévio ao empregador (ou 

organização empresarial).66 

 

 

3.4 Objetivos e Greves Impróprias 

 

 

Ao lado da greve e, às vezes, conjugadamente a ela, existem outras 

condutas coletivas seguidas pelos trabalhadores, no âmbito das relações 

trabalhistas, que também configuram modalidades de coerção ou, pelo menos, de 

pressão sobre o empregador ou tomador de serviços, tais como a ocupação do 

estabelecimento, a chamada operação tartaruga (redução intencional das atividades 

para prejudicar o processo de produção) e o excesso de zelo (movimento em que o 

trabalhador esmera-se exageradamente na realização da sua atividade, mais que o 

necessário, burocratizando o serviço e diminuindo a produção).67 
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Delgado acredita a operação tartaruga e o excesso de zelo são válidos, uma 

vez que se configuram modalidades coletivas de redução da produção, utilizadas 

como pressão para reivindicação imediata ou ameaça para futuro movimento mais 

amplo.68 A ocupação do estabelecimento é, entretanto, controvertida, por englobar 

no núcleo da greve tanto a abstenção como a ação de caráter coletivos. A greve 

passar a ser ação e omissão ao mesmo tempo. Mesmo assim, o autor entende que 

greve de ocupação é autorizada pelo ordenamento jurídico nacional, uma vez que 

de acordo com a função primária da figura sócio-jurídica, que é a abstenção coletiva 

de atividades contratuais pelos trabalhadores.69 

Acerca dessas modalidades coletivas, o autor pondera que, do ponto de 

vista de uma rigorosa interpretação, tais condutas não poderiam se enquadrar no 

conceito de greve. Contudo, tal interpretação do tipo-legal da greve não atende à 

riqueza da dinâmica social, deixando de aplicar o Direito a fatos sociais que não 

guardam diferenciação efetivamente substantiva em comparação a outros. De todo 

modo, desde que se entenda que o Direito do Trabalho exige, para configurar o 

movimento paredista, paralisação total ou parcial, porém coletiva, das atividades 

contratuais dos obreiros, as condutas antes referidas atenderiam à noção jurídica de 

movimento paredista. Reprise-se que a própria Lei de Greve brasileira, em seu art. 

2º, conceitua a figura como suspensão coletiva de prestação pessoal de serviços, 

total ou parcial.70 

Na opinião de Nascimento, a greve só se configura se observados os seus 

aspectos formais, previstos nas legislações. A greve não é um fato, mas um ato 

jurídico, sujeito à forma prescrita em lei, sendo proibido o movimento denominado 

greve selvagem, que eclode abruptamente, sem qualquer observância dos requisitos 

de forma e fora da esfera sindical.71 De igual sorte, estariam elididas do conceito de 

greve a operação tartaruga e a greve de zelo, bem como a ocupação do 

estabelecimento, que, em sua opinião, não é greve e sim invasão de propriedade 
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alheia, autorizando-se a desocupação por medidas possessórias requeridas 

judicialmente.72 

No que respeita aos objetivos contemplados pelo movimento paredista, a 

greve, como dito anteriormente, de regra dirige-se a temas econômicos e jurídicos 

da relação de trabalho. Entretanto, sob o ponto de vista constitucional, as greves 

não necessitam circunscrever-se a interesses estritamente contratuais trabalhistas, 

embora tal restrição seja recomendável, do ponto de vista político-prático, em vista 

do risco de banalização do instituto, sendo um aspecto a ser avaliado pelos 

trabalhadores.73 

Na visão de Bezerra Leite, toda greve, ainda que reconditamente, assume 

um caráter político, no sentido amplo do termo, porquanto o fato de um agrupamento 

social de trabalhadores suspender a prestação de serviços é, em si, um 

comportamento político, ou, pelo menos, de conscientização política de 

trabalhadores frente ao empregador, uma vez que o movimento paredista, via de 

regra, tem por objeto a instituição de novas condições de trabalho mais favoráveis 

em relação àquelas que existiam antes do movimento paredista.74 

No entendimento de José Afonso da Silva, 

a constituição assegura o direito de greve, por si própria (art. 9º). Não o 
subordinou a eventual previsão em lei. (...) a lei não pode restringir o direito 
(...)  nem quanto à oportunidade de exercê-lo nem sobre os interesses que, 
por meio dele, devem ser defendidos. Tais decisões competem aos 
trabalhadores, e só a eles (art. 9º). Diz-se que a melhor regulamentação do 
direito de greve é a que não existe. Lei que venha a existir deverá ser de 
proteção do direito de greve, não deve ir no sentido de sua limitação, mas 
de garantia e proteção. Quer dizer, os trabalhadores podem decretar greves 
reivindicatórias, objetivando a melhoria das condições de trabalho, ou 
greves de solidariedade, em apoio a outras categorias ou grupos 
reprimidos, ou greves políticas, com o fim de conseguir as transformações 
econômico-sociais que a sociedade requeira, ou greves de protesto.

75
 

 

Greves políticas são aquelas em que se busca protestar contra medidas do 

Estado ou pressionar os órgãos constitucionais, que representam a soberania 
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popular, para que tomem ou deixem de tomar alguma decisão.76 Greves de 

solidariedade são aquelas em que os grevistas buscam apoiar ou sustentar 

reivindicações de outro grupo de trabalhadores. Seu objetivo, portanto, não é a 

defesa de um interesse imediato e comum, os grevistas buscam solidarizar-se com 

outros trabalhadores. Pérez del Castillo entende que a greve de solidariedade será 

legítima uma vez que exista afinidade e conexão entre os interesses de uns e 

outros.77   

Para Delgado, a teor do comando constitucional, não são, em princípio, 

inválidos movimentos paredistas que defendam interesses que não sejam 

rigorosamente contratuais – como a greve de solidariedade e as chamadas greves 

políticas. A validade desses movimentos será inquestionável, em especial se a 

solidariedade ou a motivação política vincularem-se a fatores de significativa 

repercussão na vida e trabalho dos grevistas.78 

 

 

3.5 Extensão e limites ao exercício do Direito de Greve 

 

 

O instituto da greve, ao ser incorporado pela ordem jurídica como um direito, 

encontra nele suas próprias potencialidades e limitações. Evidentemente, nas 

experiências autoritárias o Direito tende a aprofundar as limitações aos movimentos 

paredistas, quando simplesmente não os proíbe. Nos regimes democráticos, ao 

reverso, tende-se a ampliar as potencialidades do instrumento grevista, embora se 

acolha algumas formas de contingenciamento a esse direito.79 

Há, portanto, limitação ao direito de greve, que podem ser objetivas, assim 

consideradas as que constam na Lei de Greve e na Constituição, como, por 

exemplo, as restrições quanto ao exercício do direito nos serviços ou atividades 

essenciais, e as subjetivas, que dizem respeito aos abusos cometidos, como, por 
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exemplo, a manutenção da paralisação após a celebração de acordo coletivo, 

convenção coletiva ou decisão da Justiça do Trabalho.80 

Pertinentes, nesse ponto, as observações de Sérgio Pinto Martins: 

O art. 5º, caput, da Lei Maior assegura o direito à vida, à liberdade, à 
segurança e à propriedade. Greves que venham a violar esses direitos já 
estarão excedendo os limites constitucionais. O inc. XXII do art. 5º da 
mesma norma ainda determina o direito de propriedade, não sendo possível 
que a greve venha a danificar bens ou coisas. O § 3º do art. 6º da Lei 
7.783/89 é claro nesse sentido, ao determinar que os atos empregados 
pelos grevistas não poderão causar ameaça ou dano à propriedade ou 
pessoa.

81
 

 

Dentre as limitações que a Constituição apresenta, tem-se, no art. 9º, § 1º, a 

noção de serviços ou atividades essenciais. Neste segmento destacado, cujo rol 

compete à lei definir, caberá a esta também dispor sobre o atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade.82 A Lei nº 7.783/89, no art. 10, em resposta 

à determinação da Constituição, definiu os serviços ou atividades essenciais.83 

A Carta Magna não proíbe a greve em tais segmentos (ao contrário do que 

já ocorreu em tempos anteriores da história do país); mas cria para o movimento 

paredista imperiosos condicionamentos, em virtude do atendimento às necessidades 

inadiáveis da comunidade e dos serviços ou atividades essenciais.84 

Ainda com respeito a esses serviços ou atividades essenciais, a Lei de 

Greve, em seu art. 11, dispôs que “os sindicatos, os empregadores e os 
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trabalhadores ficam obrigados de comum acordo, a garantir, durante a greve, a 

prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis 

da comunidade”. 

O parágrafo único do referido dispositivo considera necessidades inadiáveis 

da comunidade as que, se não atendidas, possam colocar em perigo iminente a 

sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.85 Cabe, pois, ao judiciário 

delimitar, em cada caso e com base no critério objetivo prescrito, as hipóteses em 

que se enquadram na norma legal em análise.86 

A jurisprudência tem invalidado o movimento paredista que, ocorrendo em 

serviços e atividades essenciais, não tenha a aptidão de assegurar o atendimento às 

necessidades inadiáveis da comunidade, conforme O.J. 38, SDC/TST.87 

A Lei de Greve dispõe que, na vigência do acordo coletivo, convenção 

coletiva ou sentença normativa, não constitui abuso do direito de greve paralisações 

que tenham por objetivo exigir o cumprimento de cláusula ou condição ou sejam 

motivadas pela superveniência de fato novo ou acontecimento imprevisto que 

modifique substancialmente a relação de trabalho.88 

Dentre as pessoas que não podem fazer greve estão os servidores públicos 

militares. Os servidores civis estão autorizados, nos termos e limites definidos 

através de lei específica, da mesma maneira que se acham permitidos, pela 

Constituição, a fundar sindicatos.89 Esse assunto será abordado detalhadamente no 

capítulo próprio. 
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Quanto à forma, a greve é um ato jurídico que, como tal, está sujeito à 

observância dos requisitos exigidos pela lei, dentre os quais a sua declaração, o 

aviso prévio ao empregador e o início das negociações.90 

A Lei de Greve dispõe que a responsabilidade pelos atos praticados, ilícitos 

ou crimes cometidos, no curso da greve, será apurada, conforme o caso, segundo a 

legislação trabalhista, civil ou penal.91 
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4 MANDADO DE INJUNÇÃO 

 

 

4.1 Conceito e origem 

 

 

O art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal dispõe, de maneira inédita, 

que se concederá mandado de injunção sempre que a falta de norma 

regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e 

das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. O Supremo 

Tribunal Federal decidiu de forma unânime pela auto-aplicabilidade do mandado de 

injunção, independentemente de edição de lei regulamentando-o, em face do art. 5º, 

§ 1º, da Constituição Federal, que determina que as normas definidoras dos direitos 

e garantias fundamentais têm aplicação imediata.92 

Na existência de um direito subjetivo constitucional, cujo exercício se ache 

tolhido pela ausência de norma regulamentadora, o titular desse direito postulará, 

perante o judiciário, por via do mandado de injunção, a edição de norma saneadora 

da omissão legislativa. Com efeito, ao editar a norma saneadora, o judiciário satisfaz 

o direito subjetivo constitucional cujo exercício ficaria paralisado, à míngua de regra 

regulamentadora por parte do órgão competente para elaborá-la.93 

Assim, o mandado de injunção tem por finalidade remover 

inconstitucionalidades por omissão em matéria de direitos subjetivos constitucionais. 

Entende o constitucionalista Alexandre de Moraes que: 

o mandado de injunção consiste em uma ação constitucional de caráter civil 
e de procedimento especial, que visa suprir uma omissão do Poder Público, 
no intuito de viabilizar o exercício de um direito, uma liberdade ou uma 
prerrogativa prevista na Constituição Federal. Assim, juntamente com a 
ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o Mandado de Injunção 
visa a dar efetividade às normas constitucionais, combatendo a inércia da 
norma constitucional, decorrente de omissão normativa.
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Na visão de Celso Antônio Bandeira de Mello, o mandado de injunção é 

medida apropriada para que o postulante obtenha, para o caso concreto, mediante 

suprimento judicial, a disciplina necessária ao exercício dos direitos e liberdades 

constitucionais ou das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 

cidadania, frustrados pela ausência de norma regulamentadora.95 

Michel Temer explica que, no mandado de injunção, o judiciário declara o 

direito, tendo a sentença força mandamental. No seu entendimento, o provimento 

judicial não caracteriza legislação, mas, sim, exercício da jurisdição na forma 

ampliada, tal como fixado pela nova Constituição, uma vez que pela Carta Maior 

restou deferido ao judiciário a prerrogativa de impedir que a omissão de autoridade 

regulamentadora vulnere direitos indefinidamente.96 

Alexandre de Moraes afirma que alguns autores apontam a origem dessa 

ação constitucional no writ of injunction do direito norte-americano, que consiste em 

remédio de uso frequente, com base na chamada jurisdição de equidade, aplicando-

se sempre quando a norma legal se mostra insuficiente ou incompleta para 

solucionar, com justiça, determinado caso concreto. Outros autores apontam suas 

raízes nos instrumentos existentes no velho Direito Português, com a única 

finalidade de advertência do Poder competente omisso. O autor considera que, 

apesar das raízes históricas, a injunção norte-americana ou os antigos instrumentos 

lusitanos não correspondem ao mandado de injunção do legislador constituinte de 

1988, cabendo, portanto, à doutrina e à jurisprudência pátrias a definição dos seus 

contornos e objetivos.97 

Na lição de José Afonso Silva, 

o mandado de injunção é um instituto que se originou na Inglaterra, no 
século XIV, como essencial remédio da Equity. Nasceu, pois, do Juízo de 
Equidade. Ou seja, é um remédio outorgado, mediante um juízo 
discricionário, quando falta norma legal (statutes) regulando a espécie, e 
quando a Common Law não oferece proteção suficiente. A equidade, no 
sentido inglês do termo (sistema de estimativa social para a formulação da 
regra jurídica para o caso concreto) assenta-se na valoração judicial dos 
elementos do caso e dos princípios da justiça material, segundo a pauta de 
valores sociais, e assim emite decisão fundada não no justo legal mas no 
justo natural.
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O autor sustenta que, todavia, a fonte mais próxima do mandado de injunção 

é o writ of injunction do direito norte-americano, utilizado para proteger direitos da 

pessoa humana, impedindo, por exemplo, violação da liberdade de associação e de 

palavra, da liberdade religiosa, e contra denegação de igual oportunidade de 

educação por razões puramente raciais.99 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro considera que o objetivo do mandado de 

injunção no direito brasileiro, ainda que sirva ao mesmo propósito de proteção de 

liberdades públicas, tem alcance mais restrito, porque somente é cabível em caso de 

falta de norma regulamentadora que torne inviável exercício dos direitos, liberdades 

e prerrogativas constitucionais. Dessa forma, o mandado de injunção de outros 

países pode ter servido, quando muito, de inspiração, mas não como modelo 

seguido à linha pelo constituinte brasileiro.100 

Para Diomar Ackel Filho, 

a injunção, no direito brasileiro, é ação constitucional sumária especial, 
garantidora de direitos básicos, com aspectos símiles ao do mandado de 
segurança, embora com caráter mais restrito, pois é subsidiária. 
A subsidiariedade do writ se verifica por que ele só é cabível ante a 
inexistência de norma regulamentadora dos direitos constitucionais. Em 
outros termos, há o direito, mas o seu exercício depende de 
regulamentação. A falta desse regulamento torna inviável a postulação do 
direito. Para evitar que isso aconteça e que a carência de regulamento torne 
inócuo o próprio dispositivo a regulamentar, a injunção exsurge como 
remédio poderoso para verificar a norma primária, tornando prescindível o 
regulamento, em caso de violação.
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Na conclusão de Francisco Antônio de Oliveira, 

mandado de injunção é remédio constitucional mandamental colocado à 
disposição da pessoa física ou jurídica (de direito público ou privado) e 
figuras despersonalizadas (espólio etc.) com o objetivo de criar a norma 
jurídica regulamentadora do direito do impetrante por intermédio do Estado-
juiz para a satisfação do pedido. Produz efeito sobre o caso concreto, sem 
valor erga omnes. Poderá excepcionalmente ser estendido a uma 
coletividade. Atua sobre a obrigação de fazer ou não fazer. E será a ordem 
endereçada a quem tiver o dever de praticar o ato e de arcar com as 
consequências econômicas. E somente no caso de desobediência ou 
mesmo de resistência daquele que tem o dever legal de prestar é que o juiz 
adiantará a satisfação ao impetrante. Diz respeito à violação de direitos 
constitucionais por ausência de norma regulamentadora.
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Para o autor, o mandado de injunção, a exemplo do mandado de segurança, 

é ação de rito sumário e especial de índole civil, do que decorre sua consequência 

contenciosa e mandamental. O autor entende que a decisão que for proferida em 

sede meritória transitará em julgado e fará coisa julgada.103 

Quanto a sua natureza jurídica, Bittencourt Neto entende que o mandado de 

injunção é um direito fundamental de natureza processual, instrumental ou adjetivo, 

com o objetivo de viabilizar a fruição de direitos fundamentais materiais, isto é, 

direitos fundamentais que têm como objeto a defesa, a proteção e a promoção de 

valores e bens considerados essenciais para a dignidade da pessoa humana.104 

Ronaldo Lima dos Santos assevera que o mandado de injunção possui 

natureza dúplice. Do ponto de vista constitucional, trata-se de remédio constitucional 

com finalidade de dar aplicabilidade à norma constitucional, cuja eficácia depende 

de norma regulamentadora. Do ponto de vista processual, ação civil com 

procedimento especial, ainda que verse sobre matéria penal ou trabalhista. O autor 

aduz ainda que, como ação constitucional, o mandado de injunção consiste em 

direito público subjetivo de invocar-se a prestação da tutela jurisdicional do Estado, 

com o objetivo de implementar exercício de direito ou liberdade constitucional por 

meio de criação de condições normativas para sua efetivação no mundo jurídico.105 

 

 

4.2 Hipóteses de Cabimento 

 

 

Flávia Piovesan sustenta que a concessão do mandado de injunção está 

condicionada a uma relação jurídica de causa e efeito. Vale dizer, a uma causa, a 

falta de norma regulamentadora, a ordem jurídica atribui uma consequência, qual 

                                                           
103

 OLIVEIRA, Francisco Antônio de. Mandado de Injunção: da inconstitucionalidade por omissão, 
enfoques trabalhistas, jurisprudenciais. 2. ed São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. p. 43. 
104

 BITTENCOURT NETO, Eurico. Mandado de injunção na tutela de direitos sociais. Salvador: 
jusPodivm, 2009. p. 138. 
105 SANTOS, Ronaldo Lima dos. Sindicatos e ações coletivas: acesso à justiça coletiva e tutela dos 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. 2. ed. São Paulo: LTr, 2008 p. 458 

 



35 
 

seja, a inviabilidade do exercício de direitos, liberdades e prerrogativas 

constitucionais.106 

Para a autora, a falta de norma regulamentadora invocada pelo art. 5º, LXXI, 

pode ser definida como omissão de qualquer medida para tornar efetiva a norma 

constitucional, o que inclui leis complementares, ordinárias, decretos, regulamentos, 

resoluções, portarias, dentre outros atos. A omissão legislativa pode ser total ou 

parcial, correspondendo a primeira à inércia completa do legislador, e a segunda à 

deficiência ou insuficiência da atividade do legislador.107 

O segundo termo da relação se refere à inviabilidade do exercício de direitos 

e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, cidadania 

e soberania, cujo exercício estiver obstado por falta de norma regulamentadora. 

Piovesan entende que os direitos, liberdades e prerrogativas tuteláveis pela injunção 

não são apenas os constantes no Título II da Carta Maior, que se refere aos direitos 

e garantias fundamentais, mas quaisquer direitos, liberdades e prerrogativas, 

previstos em qualquer dispositivo da Constituição, diante da inexistência de qualquer 

restrição no art. 5º, LXXI, da Constituição.108 

Em havendo regulamentação, não cabe mandado de injunção, como explica 

José Afonso da Silva: 

O direito, a liberdade ou as prerrogativas estabelecidas em normas 
constitucionais regulamentadas, quando não satisfeitos, só podem ser 
reclamados por outro meio judicial (mandado de segurança, ação cautelar 
inominada, ação ordinária).
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Nesse sentido, Michel Temer entende que apenas a ausência de norma 

regulamentadora enseja o mandado de injunção. Não é a falta de atuação 

administrativa que o permite. Por isso, no caso de normas constitucionais do tipo “a 

saúde é direito de todos e dever do Estado (...)” (CF, art. 205), não se legitima a 
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utilização deste instrumento constitucional, uma vez que, nesse caso, o que se 

demanda é a construção de hospitais, contratação de médicos etc. Trata-se de 

atividade administrativa que dispensa legislação regulamentadora. Não se trata, 

pois, de incidência do art. 5º, LXXI, que alude à “falta de norma regulamentadora”.110 

Alexandre de Moraes sustenta que as normas constitucionais que permitem 

o ajuizamento do mandado de injunção assemelham-se às da ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão e não decorrem de todas as espécies de 

omissões do Poder Público, mas tão-só em relação às normas constitucionais de 

eficácia limitada de princípio institutivo de caráter impositivo e das normas 

programáticas vinculadas ao princípio da legalidade, por dependerem de atuação 

normativa ulterior para garantir sua aplicabilidade. Assim, sempre haverá a 

necessidade de lacunas na estrutura normativa, que necessitam ser supridas por 

leis ou atos normativos.111 

O jurista conclui que, não caberá, portanto, mandado de injunção para, sob a 

alegação de reclamar a edição de norma regulamentadora de dispositivo 

constitucional, pretender-se a alteração de lei ou ato normativo existente, 

supostamente incompatível com a Constituição ou para exigir uma certa 

interpretação à aplicação da legislação infraconstitucional, ou ainda para pleitear 

uma aplicação mais justa da lei existente.112 

 

 

4.3 Efeitos e limites do Mandado de Injunção 

 

 

Acerca dos efeitos da decisão do mandado de injunção, transcreve-se 

parcialmente o pronunciamento do Ministro Néri da Silveira, que resumiu as 

posições existente no Supremo Tribunal Federal em relação ao writ constitucional: 

Há, como sabemos, na Corte, no julgamento dos mandados de injunção, 
três correntes: a majoritária, que se formou a partir o Mandado de Injunção 
nº 107, que entende deva o Supremo Tribunal Federal, em reconhecendo a 
existência da mora do Congresso Nacional, comunicar a existência dessa 
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omissão, para que o Poder Legislativo elabore a lei. Outra corrente, 
minoritária, reconhecendo também a mora do Congresso Nacional, decide, 
desde logo, o pedido do requerente do mandado de injunção e provê sobre 
o exercício do direito constitucionalmente previsto. Por último, registro 
minha posição, que é isolada: partilho do entendimento de que o Congresso 
Nacional é que deve elaborar a lei, mas também tenho presente que 
Constituição, por via do mandado de injunção, quer assegurar aos cidadãos 
o exercício de direitos e liberdades, contemplados na Carta Política, mas 
dependentes de regulamentação. Adoto posição que considero 
intermediária. Entendo que se deva, também, em primeiro lugar, comunicar 
ao Congresso Nacional a omissão inconstitucional, para que ele, 
exercitando sua competência, faça a lei indispensável ao exercício do direito 
constitucionalmente assegurado aos cidadãos. Compreendo, entretanto, 
que, se o Congresso Nacional não fizer a lei, em certo prazo que se 
estabeleceria na decisão, o Supremo Tribunal Federal pode tomar 
conhecimento da reclamação da parte, quanto ao prosseguimento da 
omissão, e, a seguir, dispor a respeito do direito in concreto. É, por isso 
mesmo, uma posição que me parece concilia a prerrogativa do Poder 
Legislativo de fazer a lei, como o órgão competente para a criação da 
norma, e a possibilidade de o Poder Judiciário garantir aos cidadãos, assim 
como quer a Constituição, o efetivo exercício de direito na Constituição 
assegurado, mesmo se não houver a elaboração da lei.

113
 

 

Dessa forma, podemos classificar as diversas posições em relação aos 

efeitos do mandado de injunção a partir de dois grandes grupos: concretistas e não 

concretistas. 

Pela posição concretista, presentes os requisitos constitucionais exigidos 

para o mandado de injunção, o Poder Judiciário declara a existência de omissão 

legislativa ou administrativa, e implementa o exercício do direito, da liberdade ou da 

prerrogativa constitucional até que sobrevenha regulamentação do poder 

competente. Essa posição divide-se em duas espécies: concretista geral, pela qual a 

decisão do Poder Judiciário terá efeitos erga omnes, implementando o exercício da 

norma constitucional através de uma normatividade geral, até que a omissão seja 

suprida pelo poder competente; e concretista individual, em que a decisão só 

produzirá efeitos para o autor do mandado de injunção, no caso concreto.114 

Critica-se a posição concretista geral ao argumento de que, ao proferir 

decisão com efeito erga omnes, em sede de mandado de injunção, o Supremo, juiz 

ou tribunal estaria ocupando a função do poder legislativo, em afronta ao sistema de 

separação de poderes, enquanto que a posição concretista individual estaria em 

consonância com o a teoria da separação dos poderes, pois a constituição, ao 
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mesmo tempo que previu diversas e diferentes funções estatais para cada um dos 

Poderes, estabeleceu um sistema complexo de freios e contrapesos para 

harmonizá-los em prol da sociedade. Nesse entendimento, adotando-se a posição 

concretista individual, seria plenamente conciliável o instituto do mandado de 

injunção com o sistema de separação de poderes, pois o Poder Judiciário, no 

exercício da atividade jurisdicional, deverá evitar a ameaça ou a lesão a direitos, 

liberdades ou prerrogativas, decorrentes da omissão do Poder competente, 

declarando a existência da omissão e permitindo que o prejudicado usufrua da 

norma constitucional, nos moldes previstos na decisão, enquanto não for suprida a 

lacuna legislativa ou administrativa.115 

A posição não concretista, por muito tempo adotada pela jurisprudência 

dominante no Supremo Tribunal Federal, se firmou no sentido de atribuir ao 

mandado de injunção a finalidade específica de ensejar o reconhecimento formal da 

inércia do Poder Público em dar concreção à norma constitucional positivada. Nesse 

entendimento, não há falar em medidas jurisdicionais que viabilizem, desde logo, o 

exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa constitucionalmente prevista, 

mas, tão-somente, ciência ao poder competente para que edite a norma faltante. 

Critica-se essa posição por tornar os efeitos do mandado de injunção idênticos aos 

da ação direta de inconstitucionalidade por omissão (CF, art. 103, § 2º), apesar de 

serem institutos diversos.116 

Bittencourt Neto assevera que, uma vez sendo o mandado de injunção 

direito fundamental de natureza processual, cuja finalidade é possibilitar o exercício 

de posições jusfundamentais que dependem de lei para que se façam efetivas, o 

efeito que dele se espera é a supressão da omissão legislativa, possibilitando o 

efetivo exercício do direito. Nesse sentido, não se pode tomá-lo como instrumento 

de efeitos idênticos à ação de inconstitucionalidade por omissão, sob pena de se 

chegar à conclusão de que o dispositivo constitucional que o institui é inútil.117 

Acerca da finalidade do mandado de injunção, o autor sustenta que o writ 

serve à busca do necessário e possível equilíbrio entre a dignidade da pessoa 

humana, que se concretiza por meio da titularidade e do exercício de direitos 
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fundamentais, para o que se impõe um dever de assegurar a sua máxima eficácia, e 

o pluralismo político, vertente do princípio democrático que impõe a primazia do 

legislador democraticamente legitimado na definição das escolhas primárias a partir 

da Constituição.118 

O autor conclui que o equilíbrio possível entre dignidade da pessoa humana 

e pluralismo político torna necessário que, em determinadas hipóteses, a 

fundamentalidade dos direitos possibilite a superação da inércia do legislador 

democrático por meio de intervenção jurisdicional. Se assim não fosse, ter-se-ia a 

absoluta primazia do princípio democrático, em especial no caso dos direitos sociais, 

cuja eficácia principal, como direitos a prestações materiais, estaria inteiramente sob 

controle da maioria parlamentar. Dessa forma, o mandado de injunção é o 

instrumento instituído pela constituição que assegura a superação da omissão do 

legislador.119 

Di Pietro entende que a decisão produz efeitos apenas no caso concreto, 

fazendo coisa julgada, de modo que, se editada posteriormente norma 

regulamentadora pelo Poder competente, incidirá o preceito do art. 5º, inciso XXXVI, 

da Constituição, segundo o qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 

jurídico perfeito e a coisa julgada.120 

Bandeira de Mello assevera que este instituto não vinha conseguindo 

exercer a sua finalidade, pois o STF, certamente por discordar do preceito 

constitucional que o instituiu, lograva impedir que produzisse os efeitos para os 

quais foi concebido. De todo modo, para não fazer do processo um nada, já havia 

decidido que se o Congresso não atendesse o prazo fixado por aquela Corte, em 

mandado de injunção anterior, para regulamentar o preceito, exsurgia em favor do 

impetrante direito a ajuizar ação de perdas e danos para ressarcimento do dano 

sofrido. No entendimento do autor, decisão desta ordem não atendia o objetivo do 

inciso LXXI do art. 5º.121 
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O mandado de injunção tem, em comum com a ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão, prevista no art. 103, § 2º, da Constituição, o fato 

de ter por fundamento uma inconstitucionalidade por omissão que impede o 

exercício de determinados direitos constitucionais.122 

A ação direta tem alcance mais amplo, porque é cabível quando a omissão 

impeça a efetivação de norma constitucional, qualquer que seja ela; enquanto o 

mandado de injunção só é cabível quando haja omissão de norma regulamentadora 

necessária para tornar viável o exercício dos direitos, liberdades e preceitos 

constitucionais. Mesmo que o fundamento das duas seja o mesmo, qual seja, 

omissão de norma necessária para tornar efetivo o exercício de direito 

constitucional, a finalidade é diversa, pois, caso contrário, não haveria necessidade 

de previsão das duas medidas na Constituição e não haveria normas diversas sobre 

a competência para o mandado de injunção.123 
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5 A GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO 

 

 

5.1 Conceito e definição de serviço público 

 

 

A definição de serviço público sofreu consideráveis transformações no 

decurso do tempo, quer no que diz respeito aos elementos construtivos, quer no que 

concerne à sua abrangência. Ademais, alguns autores adotam conceito amplo, 

enquanto outros autores preferem um conceito restrito. Nas duas hipóteses, 

combinam-se, em geral, três elementos para a definição: o material (atividades que 

têm por objetivo a satisfação de necessidades coletivas), o subjetivo (prestação do 

serviço pelo Estado) e o formal (procedimento de direito público).124 

Di Pietro assevera que no Estado Liberal era válida a combinação desses 

três elementos, uma vez que o serviço público abrangia as atividades de interesse 

geral, prestadas pelo poder público sob regime jurídico publicístico. Posteriormente, 

com a ampliação do rol de atividades estatais definidas como serviços públicos, bem 

como a execução de atividades industriais que antes eram reservadas à iniciativa 

privada, o Estado percebeu que não dispunha de organização adequada à 

realização desse tipo de atividade; em consequência, passou a delegar a sua 

execução a particulares, por meio dos contratos de concessão de serviços públicos 

e, posteriormente, por meio de pessoas jurídicas de direito privado criadas para esse 

fim (empresas públicas e sociedades de economia mista), para execução sob 

regime jurídico predominantemente privado.125 

A partir dessa evolução, foram afetados o elemento subjetivo, porque não 

mais se pode considerar que as pessoas jurídicas públicas são as únicas que 

prestam serviço público, pois os particulares podem fazê-lo por delegação do Poder 

Público, e o elemento formal, uma vez que nem todo serviço público é prestado sob 

regime jurídico exclusivamente público. Assim, os três elementos tradicionalmente 
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considerados pela doutrina para conceituar serviço público não são essenciais, 

porque às vezes falta um dos elementos e até mesmo dois.126 

Exemplo de conceito amplo é o adotado por José Cretella Júnior, para quem 

serviço público é “toda a atividade que o Estado exerce, direta ou indiretamente, 

para a satisfação das necessidades públicas mediante procedimento típico do direito 

público”127. Nesse conceito, incluem-se as atividades legislativa e jurisdicional, além 

da administrativa. 

Hely Lopes Meirelles define o serviço público como todo aquele prestado 

pela Administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para 

satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples 

conveniências do Estado.128 

O conceito é um pouco mais restrito do que o de Cretella Júnior, porque, ao 

fazer referência à Administração e não ao Estado, exclui as atividades legislativas e 

jurisdicionais. No entanto não distingue o poder de polícia do serviço público, ou 

seja, abrange todas as atividades exercidas pela Administração Pública.129 

Os conceitos restritos limitam o serviço público às atividades exercidas pela 

Administração Pública, com exclusão das funções legislativa e jurisdicional; e, além 

disso, o consideram como atividade administrativa distinta do poder de polícia do 

Estado. Parte-se da distinção entre atividade jurídica e atividade social.130 A 

atividade jurídica, que corresponde ao poder de polícia, atende-se à preservação do 

direito objetivo, à ordem pública, à paz e à segurança coletivas. Na atividade social, 

a Administração cuida de assuntos de interesse coletivo, visando ao bem-estar e ao 

progresso social, mediante o fornecimento de serviços e comodidades aos 

particulares. Equivale aos serviços públicos propriamente ditos.131 

Em suma, os diversos conceitos acerca do serviço público dividem-se entre 

os que incluem todas as atividades do Estado (legislação, jurisdição e execução), os 

que só consideram as atividades administrativas, excluindo jurisdição e legislação, 
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sem distinguir o serviço público do poder de polícia, e os que separam o serviço 

público das outras três atividades da Administração Pública. 

Para Di Pietro, serviço público é  

toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou 
por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às 
necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente público.

132
 

 

O ex-ministro do STF, Eros Grau, conceitua serviço público como sendo: 

a atividade explícita ou supostamente definida pela Constituição como 
indispensável, em determinado momento histórico, à realização e ao 
desenvolvimento da coesão e da interdependência social, ou, em outros termos, 
atividade explícita ou supostamente definida pela Constituição como serviço 
existencial relativamente à sociedade em um determinado momento histórico.

133
 

 

Bandeira de Mello afirma que certas atividades (consistentes na prestação 

de utilidade ou comodidade material) destinadas a satisfazer a coletividade em geral, 

são qualificadas como serviços públicos quando, em dado tempo e lugar, o Estado 

reputa que não convém relegá-las simplesmente à livre iniciativa; ou seja, que não é 

socialmente desejável fiquem tão só assujeitadas à fiscalização das atividades 

privadas, que exerce por meio do poder de polícia. Pelo relevo que lhes atribui, o 

Estado considera de seu dever assumi-las como pertinentes a si próprio (mesmo 

que sem exclusividade) e, em consequência, as coloca sob uma disciplina peculiar 

instauradora para resguardo dos interesses nelas encarnados: aquela disciplina 

corresponde ao próprio Estado, isto é, uma disciplina de Direito Público.134 

No ensinamento do jurista,  

serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material 
destinada à satisfação da coletividade em geral, fruível singularmente pelos 
administrados, que o Estado assume como pertinente a seus deveres e presta por si 
mesmo ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de Direito Público – portanto, 
consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais –, instituído 
em favor dos interesses definidos como públicos no sistema normativo.

135
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Existem determinados princípios que são inerentes ao regime jurídico dos 

serviços públicos: o da continuidade do serviço público, o da mutabilidade do regime 

jurídico e o da igualdade dos usuários. Interessa, para o presente estudo, examinar 

o princípio da continuidade do serviço público, em decorrência do qual o serviço 

público não pode parar. Constituem aplicações do princípio da continuidade: a) as 

normas que exigem a permanência do servidor em serviço, quando pede 

exoneração, pelo praz fixado em lei; b) os institutos da substituição, suplência e 

delegação; c) a proibição do direito de greve, hoje bastante relativizada, não só no 

Brasil, como também em outros países. No Brasil, o art. 37, inciso VII, da 

Constituição assegura o direito de greve aos servidores públicos, nos termos e 

limites a serem estabelecidos em lei específica.136 

Celso Antônio Bandeira de Mello cita ainda o princípio da supremacia do 

interesse público, em razão do que, tanto no concernente à sua organização quanto 

no relativo ao seu funcionamento, o norte obrigatório de quaisquer decisões 

atinentes ao serviço será as conveniências da coletividade, jamais os interesses 

secundários do Estado ou os dos que hajam sido investidos no direito de prestá-

los.137 

Sobre o assunto, Eros Grau assevera que: 

estreitamente vinculado à própria essência do serviço público, o princípio de 
sua continuidade expressa-se como exigência de funcionamento regular do 
serviço, sem qualquer interrupção além das previstas na regulamentação a 
ele aplicável. E assim é porque serviço público é atividade indispensável à 
consecução da coesão social e sua noção há de ser construída sobre as 
idéias de coesão e de interdependência social.

138 

 

Marçal Justen Filho afirma que o princípio da continuidade significa que a 

atividade de serviço público deverá desenvolver-se regularmente, sem interrupções. 

Dela derivam consequências jurídicas, entre as quais a impossibilidade de 

suspensão dos serviços por parte da Administração ou do delegatário e a 

responsabilização civil do prestador do serviço em caso de falha. A continuidade do 

serviço público também justifica a utilização do poder de coação estatal para 
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assegurar a suspensão de obstáculos a tanto ou para produzir medidas necessárias 

a manter a atividade em funcionamento.139 

No entendimento de Hely Lopes Meirelles, serviços públicos propriamente 

ditos são os que a Administração presta diretamente à comunidade, por reconhecer 

sua essencialidade e necessidade para sobrevivência do grupo social e do próprio 

Estado, em razão do que são considerados privativos do Poder Público, mesmo 

porque geralmente exigem atos de império e medidas compulsórias em relação aos 

administrados.140 

Serviços de utilidade pública são os que a Administração, reconhecendo sua 

conveniência (não essencialidade, nem necessidade) para os membros da 

coletividade, presta-os diretamente ou aquiesce em que sejam prestados por 

terceiros (concessionários, permissionários ou autorizatários), nas condições 

regulamentadas e sob seu controle, mas por conta e risco dos prestadores, 

mediante remuneração dos usuários. Tais serviços visam ao bem estar do indivíduo 

na coletividade.141 

Meirelles ainda subdivide o serviço público em serviços próprios do Estado, 

sendo aqueles que se relacionam intimamente com as atribuições do Poder Público 

(segurança, polícia, higiene e saúde públicas.) e para execução dos quais a 

Administração usa da sua supremacia sobre os administrados, por esta razão não 

podendo ser delegados a particulares, e serviços impróprios de Estado, que são os 

que não afetam substancialmente as necessidades da comunidade, mas satisfazem 

interesses comuns de seus membros, e, por isso, a Administração os presta de 

forma descentralizadas (por meio de autarquias, empresas públicas, sociedades de 

economia mista, fundações governamentais), ou delega sua prestação a 

concessionários, permissionários ou autorizatários.142 

A instituição de um serviço público depende do reconhecimento jurídico da 

pertinência daquela atividade para a satisfação dos direitos fundamentais. Costuma-
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se aludir a publicatio ou publicização para indicar o ato estatal formal necessário à 

qualificação de uma atividade como serviço público, devendo, esse ato, constar de 

lei. Assim, na ausência da publicização legislativa, a atividade não é considerada 

serviço público, presumindo-se sua qualificação como atividade econômica stricto 

sensu.143 

 

 

5.2 Servidor Público 

 

 

Servidor público é expressão empregada ora em sentido amplo, para 

designar todas as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e às entidades da 

Administração Indireta, com vínculo empregatício, ora em sentido menos amplo, que 

exclui os que prestam serviços às entidades com personalidade jurídica de direito 

privado.144 

Servidor público é espécie dentro do gênero agentes públicos. A expressão 

agentes públicos designa genérica e indistintamente os sujeitos que servem ao 

Poder Público como instrumentos expressivos de sua vontade ou ação, ainda 

quando o façam apenas ocasional ou episodicamente.145 Dividem-se basicamente 

em três grupos: a) agentes políticos; b) servidores estatais, abrangendo servidores 

públicos e servidores das pessoas governamentais de Direito Privado; e c) 

particulares em atuação colaboradora com o Poder Público.146 

Para Hely Lopes Meirelles agentes políticos são os componentes do 

Governo nos seus primeiros escalões, incluindo-se nessa categoria tanto os Chefes 

do Poder Executivo federal, estadual e municipal, e seus auxiliares diretos, os 

membros do Poder Legislativo, como também os da Magistratura, Ministério Público, 

Tribunais de Contas, representantes diplomáticos e demais autoridades que atuem 
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com independência funcional no desempenho das atribuições governamentais, 

judiciais ou quase judiciais, estranhas ao quadro do funcionalismo estatutário.147 

Tais agentes possuem vínculo de natureza política com o Estado, e não 

profissional. Exercem o múnus público. O que os qualifica para o exercício das 

correspondentes funções não é a habilitação profissional, a aptidão técnica, mas a 

qualidade de cidadãos, membros da civitas e, por isto, candidatos possíveis à 

condução dos destinos da sociedade.148 

No entendimento de Bandeira de Mello, servidor público é a designação que 

abrange todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho profissional com as 

entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos públicos da União, 

Estados, Distrito Federal, Municípios, respectivas autarquias e fundações de Direito 

Público, entretendo com o Estado e com as pessoas de Direito Público da 

Administração indireta relação de trabalho de natureza profissional e caráter não 

eventual sob vínculo de dependência.149 

Zanella Di Pietro classifica servidores públicos, em sentido amplo, as 

pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e às entidades da Administração 

Indireta, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres 

públicos. Subdividem-se em servidores estatutários, que se sujeitam a regime 

estatutário e ocupam cargos públicos, e os empregados públicos, contratados sob o 

regime da legislação trabalhista e que ocupam emprego público, além dos 

servidores temporários, contratados por tempo determinado para atender à 

necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, 

da Constituição, sem estarem vinculados a cargo ou emprego público.150 

Os da primeira categoria submetem-se a regime estatutário, estabelecido em 

lei, modificável unilateralmente pela administração, desde que respeitados os 

direitos já adquiridos pelo servidor. Trata-se, pois de uma situação jurídica 

previamente definida, que não podem ser modificadas por meio de contrato por se 
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tratar de normas de ordem pública, cogentes, não derrogáveis pelas partes.151 

Tratando-se de cargo efetivo, seus titulares podem adquirir estabilidade e estarão 

sujeitos a regime peculiar de previdência social.152 Os da segunda categoria são 

contratados sob regime da legislação trabalhista, que é aplicável com as alterações 

decorrentes da Constituição Federal. Embora sujeitos à CLT, submetem-se a todas 

as normas constitucionais referentes a requisitos para investidura, acumulação de 

cargos, vencimentos, entre outras previstas no Capítulo VII, do Título III, da 

Constituição.153 Não adquirem estabilidade constitucional, nem podem ser 

submetidos ao regime de previdência peculiar, como os titulares de cargo efetivo e 

os agentes políticos.154 

A constituição de 1988 previu, na redação original, regime jurídico único para 

os servidores da Administração Direta, autarquias e fundações públicas (art. 39). A 

partir da Emenda Constitucional n. 19, de 04.06.98, a exigência deixou de existir, de 

modo que cada esfera de governo poderá instituir o regime estatutário ou o 

contratual, com a possibilidade de conviverem os dois regimes na mesma entidade 

ou órgão, não havendo necessidade de que o mesmo regime adotado para a 

Administração Direta seja igual para as autarquias e fundações públicas. 

O regime jurídico aplicável aos servidores públicos se caracteriza pelas 

características funcionais inerentes ao direito público. As competências próprias de 

direito público são instrumento de satisfação das necessidades coletivas. No caso 

do servidor estatutário, são afastadas as características e inúmeras garantias 

próprias do direito privado, na medida em que sejam incompatíveis com atividades 

necessárias à realização dos fins estatais. Em contrapartida, o servidor público é 

investido de garantias de outra natureza, que não existem no âmbito do direito 

privado.155 

O vínculo trabalhista somente se instaura mediante um contrato de trabalho, 

enquanto o vínculo estatutário é iniciado por meio de um ato administrativo unilateral 

do Estado. Como decorrência, o conteúdo dos direitos e deveres reflete a vontade 
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consensual entre as partes. A alteração desses direitos e deveres pressupõe, como 

regra, que haja consenso entre Estado e emprego público. Isso não equivale a 

afirmar que o vínculo de emprego público, por apresentar natureza trabalhista, seja 

informado exatamente pelos mesmos princípios que regem a relação entre 

particulares, em cujo âmbito a autonomia de vontade é muito mais ampla.156 

 

 

5.3 Aplicabilidade e eficácia da norma constitucional 

 

 

A vertente tradicional costuma repartir as normas constitucionais em duas 

categorias básicas: normas programáticas ou diretivas e normas preceptivas. 

Entendia-se que somente as normas preceptivas eram dotadas de eficácia 

vinculante. Enquanto que as primeiras, não dispondo de verdadeiro valor normativo, 

acabariam reduzidas a simples noções, idôneas para exprimir a filosofia do poder, 

não propriamente o fundamento jurídico da ordem constitucional. A doutrina 

reconheceu, posteriormente, a preceptividade da norma programática, ou seja, a sua 

eficácia jurídica.157 

Os juristas italianos distinguiram normas programáticas e normas 

preceptivas em virtude do destinatário, do objeto e da natureza da norma. Quanto ao 

destinatário, seriam programáticas as normas dirigidas ao legislador e preceptivas 

aquelas endereçadas aos cidadãos e ao juiz. Quanto ao objeto da norma, as 

programáticas são aquelas que têm eficácia sobre os comportamentos estatais e 

preceptivas aquelas que recaem sobre relações privadas. Quanto à natureza da 

norma, as programáticas se caracterizariam pelo seu alto teor de abstração e 

imperfeição (normas incompletas que demandam operações integrativas), e as 
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perceptivas por serem normas concretas e completas, suscetíveis de imediata 

aplicação e dotadas de incontrastável juridicidade.158 

Os constitucionalistas americanos distinguiram as disposições 

constitucionais em auto-aplicáveis ou auto-executáveis (self executing provisions) e 

não auto-aplicáveis e não auto-executáveis (not self executing provisions).159 

Ruy Barbosa não ignorou o assunto, tanto que escreveu: 

Executáveis por si mesmas, ou auto-executáveis (...), são, portanto, as 
determinações para executar as quais não se haja mister de constituir ou 
designar uma autoridade, nem criar ou indicar um processo especial, e 
aquelas onde o direito instituído se ache armado por si mesmo, pela sua 
própria natureza, dos seus meios de execução e preservação. Mas nem 
todas as disposições constitucionais são auto-aplicáveis. As mais delas, 
pelo contrário, não o são. A Constituição não se executa por si mesma: 
antes requer a ação legislativa, para lhe tornar efetivos os preceitos.

160
 

 

Crisafulli distingue três espécies de normas constitucionais: as normas 

programáticas, as normas imediatamente preceptivas ou constitutivas e as normas 

de eficácia diferida. As normas programáticas de Crisafulli têm valor jurídico, ou seja, 

eficácia obrigatória, sendo portanto preceptivas e até mesmo imediatamente 

preceptivas, a seu modo, isto é, “apenas nos confrontos dos órgãos estatais, pelo 

menos do legislador, a quem prescrevem certos comportamentos para a disciplina a 

ser dada às matérias que constituem seu objeto mediato ou indireto”. Sustenta, 

assim, a tese de que as normas programáticas propriamente ditas têm eficácia 

imediata sobre os comportamentos estatais, obrigando e vinculando o poder 

discricionário dos órgãos do Estado.161 

José Afonso da Silva elabora uma classificação própria e autônoma das 

normas constitucionais, vistas pelo aspecto de sua eficácia e aplicabilidade: normas 

constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata, normas constitucionais de 

eficácia contida e aplicabilidade imediata, sujeitas porém a restrição, e normas 

constitucionais de eficácia limitada ou reduzida. 
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Para o autor, a classificação pura e simples das normas constitucionais em 

auto-aplicáveis e não auto-aplicáveis não corresponde à realidade das coisas e às 

exigências da ciência jurídica, nem às necessidades práticas de aplicação das 

constituições, pois sugere a existência, nestas, de normas ineficazes e destituídas 

de imperatividade. O autor sustenta que nem as normas ditas auto-aplicáveis 

produzem por si mesmas todos os efeitos possíveis, pois são sempre passíveis de 

novos desenvolvimentos mediante legislação ordinária, nem as ditas não auto-

aplicáveis são de eficácia nula, pois produzem efeitos jurídicos e têm eficácia, ainda 

que relativa ou reduzida.162 

Nesse sentido, versa: 

Cada norma constitucional é sempre executável por si mesma até onde 
possa, até onde seja suscetível de execução. O problema situa-se, 
justamente, na determinação desse limite, na verificação de quais os efeitos 
parciais e possíveis de cada uma.

163
 

 

Partindo da premissa de que não há norma constitucional alguma destituída 

de eficácia, pode-se concluir que todas elas irradiam efeitos jurídicos, importando 

sempre uma inovação da ordem jurídica preexistente à entrada em vigor da 

constituição a que aderem e a nova ordenação instaurada. O que se admite é que a 

eficácia de certas normas constitucionais não se manifesta na plenitude dos efeitos 

jurídicos pretendidos pelo constituinte enquanto não se emitir uma normação jurídica 

ulterior pelo legislador ordinário, prevista ou requerida.164 

Assim, se todas têm eficácia, a distinção deve ater-se à circunstância pela 

qual se diferenciam, ou seja, tão-só quanto ao grau de seus efeitos jurídicos. Antônio 

da Silva entendeu insuficiente separá-las em normas constitucionais de eficácia 

plena, que seriam aquelas de imediata aplicação, e normas constitucionais de 

eficácia limitada (distinguindo-se estas ainda em normas de legislação normas 

programáticas).165 Havia a necessidade de discriminar ainda mais, a fim de fazer-se 

uma separação de certas normas que prevêem uma legislação futura, mas não 
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podem ser enquadradas entre as de eficácia limitada. Em vez, pois, de dividir as 

normas constitucionais, quanto à eficácia e aplicabilidade, em dois grupos, o autor 

entendeu mais adequado considerá-las sob tríplice características, discriminando-as 

em três categorias166: 

I – normas constitucionais de eficácia plena; 

II – normas constitucionais de eficácia contida; 

III – normas constitucionais de eficácia limitada ou reduzida. 

Na primeira categoria incluem-se todas as normas que, desde a entrada em 

vigor da constituição, produzem todos os seus efeitos essenciais (ou têm a 

possibilidade de produzi-los), uma vez que o legislador criou, desde logo, uma 

normatividade para isso suficiente, incidindo direta e imediatamente sobre a matéria 

que lhes constitui objeto. O segundo grupo também se constitui de normas que 

incidem imediatamente e produzem (ou podem produzir) todos os efeitos queridos, 

mas prevêem meios ou conceitos que permitem manter sua eficácia contida em 

certos limites, dadas as circunstâncias. Ao contrário, as normas do terceiro grupo 

são todas as que não produzem, com a simples entrada em vigor, todos os seus 

efeitos essenciais, porque o legislador constituinte não estabeleceu, sobre a matéria, 

uma normatividade para isso bastante, deixando essa tarefa ao legislador ordinário 

ou a outro órgão do Estado.167 

Na constatação do autor, pode-se dizer que as normas de eficácia plena 

sejam de aplicabilidade direta, imediata e integral sobre os interesses objeto de sua 

regulamentação jurídica, enquanto as normas de eficácia limitada são de 

aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, porque somente incidem totalmente 

sobre esses interesses após uma normatividade ulterior que lhes autorize eficácia, 

conquanto tenham uma incidência reduzida e surtam outros efeitos não-essencias, 

ou melhor, meios e condicionantes. As normas de eficácia contida também são de 

aplicabilidade direta, imediata, mas não integral, porque sujeitas a restrições 

previstas ou dependentes de regulamentação que limite sua eficácia e 

aplicabilidade. 
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Michel Temer entende que todas as normas constitucionais são dotadas de 

eficácia. Algumas, eficácia jurídica e eficácia social; outras, apenas eficácia jurídica: 

Eficácia Social se verifica na hipótese de a norma vigente, isto é, com potencialidade 
para regular determinadas relações, ser efetivamente aplicada a casos concretos. 
Eficácia jurídica, por sua vez, significa que a norma não está apta a produzir efeitos 
na ocorrência de relações concretas; mas já produz efeitos jurídicos na medida que 
em sua simples edição resulta na revogação de todas as normas anteriores que com 
ela conflitam. Embora não aplicada a casos concretos, é aplicável juridicamente no 
sentido negativo (...). Isto é: retira eficácia da normatividade anterior. É eficaz 
juridicamente, embora não tenha sido aplicada concretamente.

168
 

 

Para Maurício Godinho Delgado, regras de eficácia plena têm aplicação 

imediata e integral, independendo de legislação posterior para o alcance de sua 

operatividade. São preceitos que não necessitam da intermediação do legislador 

infraconstitucional para que alcancem imediata aptidão para regência de situações 

concretas.169 Desse teor é a norma do art. 1º da Constituição: “A República 

Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos (...)”.170 

De eficácia contida são aquelas regras constitucionais cuja eficácia seja 

redutível ou restringível por diploma infraconstitucional, conforme autorizado pela 

própria Constituição. Essas regras jurídicas têm aplicabilidade imediata, mas podem 

ter seu alcance reduzido pelo legislador infraconstitucional, segundo comando 

oriundo da própria Constituição. São, em geral, as normas que enunciam direitos 

com o preceito suplementar “na forma que a lei estabelecer”. Observe-se: não sendo 

editada a legislação complementar regulamentadora, a norma constitucional (e seu 

princípio subjacente) firma-se em vigor.171 O jurista Temer lança significativo 

exemplo: art. 5º, XIII, CF/88 („É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer‟). E conclui: 

não editada legislação regulamentadora, o princípio do livre exercício é pleno – e 

não inexistente, como resultaria da leitura proposta pela matriz tradicional.172 

                                                           
168

 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 14. ed. São Paulo: Malheiros,1998. p. 23. 
169

 DELGADO, Maurício Godinho. Direito Coletivo do Trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 2008. p. 189. 
170

 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 14. ed. São Paulo: Malheiros,1998. p. 24. 
171

 DELGADO, Maurício Godinho. Direito Coletivo do Trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 2008. p. 189-
190. 
172

 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 14. ed. São Paulo: Malheiros,1998. p. 24. 



54 
 

Segundo o autor, a norma de eficácia contida possui importante efeito 

esterilizante negativo sobre as normas infraconstitucionais que lhe sejam antitética 

ou incompatíveis. A simples circunstância de esse tipo de norma invalidar a 

continuidade ou emergência de preceitos antagônicos ou incompatíveis já lhe 

confere substantiva eficácia no contexto da ordem jurídica.173 

Por fim, normas de eficácia limitada são aquelas regras constitucionais que 

dependem da emissão de normatividade posterior para alcançar plena eficácia. Tais 

normas têm eficácia jurídica imediata, embora seja significativamente limitada essa 

eficácia. Cabe ao legislador ordinário integrar a eficácia de tais normas, mediante lei 

que lhes confira aptidão de execução em termos da regulamentação dos interesses 

constitucionalmente visados. Embora sua eficácia seja menos intensa do que a 

característica aos dos tipos anteriores das normas constitucionais, tais preceitos 

também não estão destituídos de uma relativa eficácia jurídica, uma vez que estão 

aptos a obstar a edição de normas infraconstitucionais de sentido antitético ou 

incompatível ao incorporado no preceito constitucional vigorante, invalidando tais 

normas antagônicas. Esse efeito esterilizante negativo sobre a normatividade 

antagônica ou incompatível traduz-se, portanto, na eficácia mínima de que se 

reveste qualquer preceito constitucional vigorante.174 

Temer lança como o exemplo o disposto no art. 18, § 3º, da Constituição: 

“Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se 

anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante 

aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do 

Congresso Nacional, por lei complementar”.175 

O contraponto das duas vertentes teóricas enfocadas demonstra que a regra 

geral da vertente moderna é a eficácia imediata inconteste das normas contidas em 

uma Carta Constitucional, ao passo que a regra geral da vertente tradicional é a 

ausência de eficácia jurídicas imediatas dessas mesmas normas.176 

 

 

                                                           
173

 DELGADO, Maurício Godinho. Direito Coletivo do Trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 2008. p. 190. 
174

 DELGADO, Maurício Godinho. Direito Coletivo do Trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 2008. p. 190. 
175

 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 14. ed. São Paulo: Malheiros,1998. p. 25. 
176

 DELGADO, Maurício Godinho. Direito Coletivo do Trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 2008. p. 191. 



55 
 

5.4 Evolução do entendimento do STF quanto à eficácia do mandado de 

injunção e à greve no serviço público 

 

 

A carta de 1988, de forma pioneira no país, garantiu ao servidor público civil 

o direito à livre associação sindical (art. 37, VI). Em coerência, também referiu-se ao 

movimento paredista no âmbito da administração pública, observada a seguinte 

regra: “o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei 

complementar” (art. 37, VII).177 Posteriormente, a Emenda Constitucional n. 19, de 

04.06.1998, alterou a expressão lei complementar do inciso VII por lei específica. 

Decorrido mais de 20 anos da promulgação da Carta Constitucional, o 

Congresso Nacional ainda não editou a lei específica necessária à regulamentação 

do direito de greve dos servidores públicos. Durante esse período, o STF alterou, 

gradativamente, o seu posicionamento acerca da eficácia do Mandado de Injunção. 

Inicialmente, as decisões emanadas pela corte eram no sentido de atribuir ao inciso 

VII do art. 37 eficácia limitada, aderindo, assim, à corrente doutrinária não 

concretista. Assim, o STF entendia que era vedado aos servidores públicos o 

exercício do direito de greve até que sobreviesse a norma regulamentadora prevista 

na Constituição. 

Nesse sentido, o MI 20-DF, Rel. Min. Celso de Mello, ADIn 339-RJ, de 

17.07.1990, e também o MI 438-GO, de 11.11.1994. Com tais decisões, o direito de 

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

editada até a presente data a respectiva lei regulatória.178 

No julgamento do MI 20-DF179, de relatoria do Ministro Celso de Mello, 

interposto pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, o Supremo Tribunal 
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Federal sustentou que o preceito constitucional que reconhece o direito de greve ao 

servidor público tratava-se de norma de eficácia limitada, desprovida de auto-

aplicabilidade, em virtude de que, para atuar plenamente, dependia de edição de lei 

complementar, conforme exigência constitucional. Assim, o exercício do direito 

público subjetivo de greve outorgado aos servidores civis só seria possível após a 

edição da lei complementar.180 

Entretanto, no julgamento do Mandado de Injunção n. 20, alguns Ministros 

do Supremo posicionaram-se a favor da aplicação da Lei Geral de Greve aos 

servidores públicos, enquanto não fosse editada a lei complementar, desde que 

realizadas as necessárias adequações. Essa foi a orientação do ministro Marco 

Aurélio, que sustentou: 

(...) não me limito a determinar seja oficiado ao Legislativo comunicando essa mora. 
Mais do que ninguém, o Legislativo sabe que está em mora. Vou adiante, sentindo-
me muito à vontade em fazê-lo porque, muito embora não se confira ao Supremo 
Tribunal Federal – ao contrário do que ocorreu em relação à Justiça do Trabalho, 
aos Tribunais Regionais do Trabalho e ao Tribunal Superior do Trabalho – o poder 
normativo, encontro no inciso LXXI do artigo 5º base para, julgando o mandado de 
injunção, chegar à fixação das condições indispensáveis ao exercício do direito de 
greve. Tomo de empréstimo, Senhor Presidente, o teor da Lei nº 7.783/89, 
consideradas as adaptações necessárias, e a primeira delas corre à conta da 
competência para julgar a controvérsia coletiva que deu motivo à greve que, na 
dicção desta Corte, não é da Justiça do Trabalho, mas da Justiça Federal.  

  

Posição semelhante foi defendida pelo Ministro Carlos Velloso, que afirmou: 

(...) passo a fazer aquilo que a Constituição determina que eu faça, como juiz: 
elaborar a norma para o caso concreto, a norma que viabilizará, na forma do 
disposto no art. 5º, LXXI, da Lei Maior, o exercício do direito de greve do 
servidor público. 
A norma para o caso concreto será a lei de greve dos trabalhadores, a Lei nº 
7.783, de 28.06.89. É dizer, determino que seja aplicada, no caso concreto, a lei 

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

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

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

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

quando o excessivo e irrazoável retardamento na efetivação da prestação legislativa - não obstante a 

ausência, na Constituição, de prazo pré-fixado para a edição da necessária norma regulamentadora - 

vem a comprometer e a nulificar a situação subjetiva de 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. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Mi 20/DF. Relator: Min. Celso de 

Mello. j. 19 maio 1994. v.u. DJ 22 nov. 1996) 
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que dispõe sobre o exercício do direito de greve dos trabalhadores em geral, 
que define as atividades essenciais e que regulamenta o atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade. 

 

A despeito do entendimento da Suprema Corte, ocorreram, com frequência, 

greves no serviço público, sendo que o poder Executivo, grande parte das vezes, 

não apelou para sua ilegalidade. Na opinião de Maurício Godinho Delgado, tal 

postura por parte do Executivo traduz certo pensar cultural de que o direito teria 

efetiva validade, compatível com os quadros da democracia implantada no país.181 

As decisões seguintes em mandados de injunção mostraram evolução no 

posicionamento do STF no sentido de dar maior eficácia ao writ. Menciona-se a 

decisão proferida no MI 283-DF182, em que a corte reconheceu a mora do legislativo 

e estabeleceu prazo para edição da norma regulamentadora do preceito 

constitucional, ressalvando que, em caso de persistência da lacuna, ao titular do 

direito seria facultada indenização por perdas e danos. 
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No julgamento do MI 232-RJ183, o STF, além de declarar a mora do 

Congresso Nacional, arbitrou prazo para regulação do dispositivo constitucional, ao 

fim do qual, subsistindo a lacuna, o requerente passaria gozar a imunidade 

previdenciária184 requerida. 

Observa-se que, embora a Corte tenha evoluído no seu posicionamento 

quanto à viabilidade de impetração do mandado de injunção para efetivação dos 

direitos constitucionalmente assegurados, mas pendentes de regulamentação, ainda 

não se havia tornado eficaz de imediato a plenitude do exercício dos aludidos 

direitos. Nesse sentido, manifesta-se Flávia Piovesan: 

(...) embora as decisões do MI 232-1 e do MI 232-5 expressem um avanço na 
orientação jurisprudencial do Supremo, ainda não expressam a real potencialidade 
do mandado de injunção, que permite ao próprio Poder Judiciário assegurar ao 
impetrante o exercício imediato de direitos, liberdades e prerrogativas 
constitucionais, no caso concreto.

185
 

 

Em 25 outubro de 2007, no julgamento dos mandados de injunção 670, 708 

e 712186, sendo este último objeto da análise do presente trabalho, o STF passou a 

considerar eficaz o preceito constitucional examinado, com a aplicação, no tocante à 

área pública, até que se edite lei específica, do diploma normativo genérico sobre o 

movimento paredista (Lei n. 7.783/89).  
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cumprimento da obrigação de legislar decorrente do artigo 195, par.7., da Constituição, sob pena de, 
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requerida. 
 (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. MI 232/RJ. Relator: Min. Moreira Alves. j. 01 agosto 
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5.5 Análise do Mandado de Injunção n. 712  

 

 

O Supremo Tribunal Federal julgou o mandado de injunção interposto pelo 

Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do Pará (SINJEP). 

Buscava o sindicato autor assegurar o direito de greve para seus afiliados, por meio 

da supressão da lacuna legislativa, mediante regulamentação do direito de greve no 

serviço público, aplicando-se a Lei n. 7.783/89, que rege o direito de greve na 

iniciativa privada. 

Por maioria, nos termos do voto do Relator, ministro Eros Grau, conheceu-se 

do mandado de injunção e solucionou-se a omissão legislativa com a aplicação da 

Lei n. 7.783/89, naquilo em que coubesse ao serviço público, observadas suas 

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

supriu a omissão legislativa e viabilizou o preceito constitucional, representando uma 

mudança de postura do STF quanto à eficácia do mandado de injunção, uma vez 

que até então adotava-se a posição não-concretista nos julgados. 

Da decisão divergiram os ministros Ricardo Lewandowsk, Joaquim Barbosa 

e Marco Aurélio, que, diante das características peculiares do serviço público, 

estabeleciam condições para a aplicação da Lei Geral de Greve, bem como 

limitavam a decisão à categoria representada pelo sindicato.  

Relembre-se que no MI n. 20 ficou assentado que a regra do inciso VII do 

art. 37 da Constituição possuía eficácia limitada, dependendo, assim, sua 

aplicabilidade da edição de regulamento ulterior, para plena concreção do preceito 

constitucional. 

O ministro Eros Grau, que em ocasiões anteriores sustentou que o preceito 

possuía eficácia contida, entendeu que seria irrelevante discutir a aplicabilidade das 

normas constitucionais no presente caso, pois, de uma ou de outra forma, a solução 

a ser dada seria no sentido de viabilizar o exercício do direito de greve aos 

servidores públicos civis. 

  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109060/lei-de-greve-lei-7783-89
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Nesse sentido, o ministro pondera: 

Havendo, portanto, sem qualquer dúvida, mora legislativa na regulamentação do 
preceito do art. 37, VII, a questão que se coloca é a seguinte: presta-se, esta corte, 
quando se trate da apreciação de mandados de injunção, a emitir decisões 
desnutridas de eficácia? 
Esta é a questão fundamental a considerarmos. Já não se trata de saber se o texto 
normativo de que se cuida – art. 37, VII – é dotado de eficácia. Importa verificarmos 
é se o Supremo Tribunal Federal emite decisões ineficazes, decisões que se bastam 
em solicitar ao Poder Legislativo que cumpra o seu dever (...). Ou, alternativamente, 
se o Supremo Tribunal Federal deve emitir decisões que efetivamente surtam efeito, 
no sentido de suprir aquela omissão, reiteradas vezes, como se dá no caso em 
pauta, reitera e inúmeras vezes repetida.  

 

Eros Grau afirmou ser a greve a arma mais eficaz de que dispõem os 

trabalhadores como meio para obtenção de melhoria em suas condições de vida, 

consubstanciando um poder de fato, motivo pelo qual a previsão constitucional de 

greve recebe concreção imediata, como direito fundamental de natureza 

instrumental. Assim, em se tratando dos trabalhadores em geral, a lei não pode 

restringir o direito de greve, senão protegê-lo, sendo constitucionalmente 

admissíveis todos os tipos de greve (reivindicatórias, de solidariedade, políticas, de 

protesto etc), não obstante sejam observadas os serviços e atividades essenciais e 

o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, bem como sejam 

sujeitos às penas da lei os responsáveis por eventuais abusos cometidos no 

exercício do direito de greve. 

O ministro salientou que na relação estatutária do emprego público não se 

manifesta tensão entre trabalho e capital, tal como se realiza no campo da 

exploração da atividade econômica pelos particulares. Assim, em tese, aos 

interesses dos trabalhadores não correspondem, antagonicamente, interesses 

individuais dos capitalistas, senão o interesse social. A greve no serviço público não 

compromete, diretamente, interesses egoísticos do detentor de capital, mas sim os 

interesses dos cidadãos que necessitam da prestação do serviço público. Outra 

particularidade do serviço público é que se trata, pois, de instrumento de provisão de 

serviços públicos, cuja continuidade há de ser assegurada a fim de se preservar a 

coesão e a interdependência social. 

Assim, entendeu Eros Grau, que a lei n. 7.783/89 não se presta, sem 

determinados acréscimos, bem como algumas reduções do seu texto, a regular o 

exercício do direito de greve pelos servidores públicos, uma vez que este reclama, 

em determinados aspectos, regulação peculiar, mesmo porque “serviços ou 
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atividades essenciais” e “necessidades inadiáveis da coletividade” não se 

superpõem a “serviços públicos”, e vice-versa. 

Sobre o argumento de que a corte estaria a legislar, o que afrontaria a 

independência e a harmonia entre os poderes e a separação dos poderes, o ministro 

o considerou insubsistente, pois, ao formular supletivamente a norma 

regulamentadora de que carece o art. 37, VII, da Constituição, não se estaria 

exercendo função legislativa, porém normativa, ou seja, de produção de normas 

jurídicas. 

Para o ministro, o Poder Judiciário, no mandado de injunção, produz norma. 

Interpreta o direito, na sua totalidade, para produzir a norma de decisão aplicável à 

omissão. Tal atribuição, prevista constitucionalmente, não se trata de um simples 

poder, mas de um dever-poder.  

Em suma, o ministro entendeu incumbir ao Tribunal, se concedida a 

injunção, remover o obstáculo decorrente da omissão, definindo a norma adequada 

à regulamentação do caso concreto, norma enunciada como texto normativo, sujeito 

a interpretação pelo seu aplicado. 

Na opinião de Godinho Delgado, embora a Corte Máxima tenha se valido, 

basicamente, de fundamento diverso, concernente à omissão do poder legislativo 

em regular a matéria, na verdade tratou-se de reconhecer a real eficácia do direito 

constitucional instituído.187 

Uma vez, como mencionado anteriormente pelo ministro, não se aplique 

plenamente a Lei n. 7.783/89, tornou-se necessária a definição pela Corte dos 

parâmetro a serem observados para o exercício da greve pelos servidores públicos, 

definindo-se medidas a serem adotadas no sentido de se assegurar a continuidade 

da prestação do serviço público, para, somente assim, conferir eficácia ao disposto 

no art. 37, VII. 

Diante disso, o ministro considerou deva ser aplicada a norma consistente 

do conjunto integrado pelos artigos 1º ao 9º, 14, 15 e 17 da Lei n. 7.783/89, 

introduzindo, no art. 3º e seu parágrafo único, no art. 4º, no parágrafo único do art. 
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 DELGADO, Maurício Godinho. Direito Coletivo do Trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 2008. p. 192. 
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7º, no art. 9º e seu parágrafo único e no art. 14, alterações necessárias ao 

atendimento ao atendimento da peculiaridade da greve nos serviços públicos.188 

Da análise das alterações proposta pelo ministro, verifica-se foi autorizada 

aos servidores públicos, em virtude do princípio da continuidade do serviço público, 

a cessação parcial do trabalho, e não coletiva, como disposto na redação da Lei 

Geral de Greve, bem como que foi incluída como hipótese de abuso do direito de 

greve o comprometimento da continuidade na prestação do serviço público.  

Com efeito, no entendimento do ministro Eros Grau, enquanto o Congresso 

Nacional não editar a lei específica de greve no serviço público, aplicar-se-á a 

legislação atinente aos celetistas, atentando-se às modificações antes referidas, 

necessárias ao atendimento das especificidades do serviço público, no sentido de se 

assegurar a sua continuidade, bem como o atendimento aos serviços essenciais e 

às necessidades inadiáveis da comunidade.  

O princípio da continuidade tem contraponto com a garantia da greve no 

serviço público. Se esta exceção não fosse possível nem desejável, o legislador 

constitucional não teria estabelecido em seu corpo o direito de greve. Portanto, 

interpretar a Constituição em favor do serviço público e contra o direito de greve é 

um exagero hermenêutico.189 

O ministro Gilmar Mendes, em seu voto, observou que a falta de 

regulamentação da greve no serviço público contribui para que sejam realizadas 

                                                           
188

 Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada 
a cessação parcial do trabalho. 
Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados 
serão notificados, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, da paralisação. 
Art. 4º Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, assembléia 
geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação parcial da prestação 
de serviços. 
Art. 7º [...] 
Parágrafo único. É vedada a rescisão de contrato de trabalho durante a greve, exceto na ocorrência 
da hipótese prevista no art. 14. 
Art. 9º Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade 
patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o 
propósito de assegurar a regular continuidade da prestação do serviço público. 
Parágrafo único. É assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar 
diretamente os serviços necessários a que se refere este artigo. 
Art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, em 
especial o comprometimento da regular continuidade na prestação do serviço público, bem como a 
manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do 
Trabalho. 
189

 SILVA, Antônio Álvares da. Greve no serviço público depois da decisão do STF. São Paulo: 
LTr, 2008. p. 122. 
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greves sem qualquer controle jurídico, dando ensejo a negociações heterodoxas e 

ausências que comprometem a prestação do serviço público, sem qualquer base 

legal.  

Diante disso, sustentou que o exercício do direito de greve não pode ficar 

submetido a juízo de oportunidade e conveniência do Poder Legislativo, tendo em 

vista que ao legislador não é dado escolher se concede ou não o direito de greve, 

podendo tão-somente dispor sobre a adequada configuração da sua disciplina. 

Dessa forma, a conduta omissiva do Legislativo deve ser submetida à apreciação do 

Judiciário, de forma a garantir, minimamente, direitos constitucionais reconhecidos 

(CF, art. 5º, XXXV). 

Nesses termos, o ministro votou pelo conhecimento do mandado de injunção 

e, no mérito, acolheu a pretensão no sentido de aplicação da Lei n. 7.783/89 

enquanto não houver saneamento da omissão com a edição da Lei específica para 

os servidores públicos. 

Ressaltou, por fim, que, diante dos imperativos da continuidade do serviço 

público, não afastou, com a decisão, a faculdade ao juízo competente impor regime 

de greve mais severo quando a greve ocorrer em serviços ou atividades essenciais. 

O ministro Celso de Mello, em seu voto, aduziu que o mandado de injunção 

trata-se de poderoso instrumento de neutralização da inércia legiferante e da 

abstenção normatizadora do Estado, sendo um meio de reação jurisdicional, 

fundada e autorizada pelo texto da Carta Política, a impedir o desrespeito ao texto 

da Lei Fundamental, seja por omissão e inércia do Poder Público. 

Sustentou que a jurisprudência formada no Supremo Tribunal Federal no 

sentido de que a finalidade do writ resumia-se à mera declaração, pelo Poder 

Judiciário, da ocorrência de omissão inconstitucional não mais podia prevalecer, sob 

pena de se esterilizar a função juspolítica para o qual foi concebido, como 

instrumento de concretização das cláusulas constitucionais frustradas, em sua 

eficácia, por omissão legislativa, a fim de impedir que se degrade a Constituição à 

condição de subalterna de estatuto subordinado à vontade ordinária do legislador 

comum. 
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Asseverou o ministro que a inércia do Poder Público qualifica-se como 

processo informal de mudança da Constituição, cujo desprestígio representa um dos 

mais graves aspectos da patologia constitucional, refletindo inaceitável desprezo por 

parte das instituições governamentais à autoridade suprema da Lei Maior. 

Por essas razões, o ministro Celso de Mello acompanhou os votos dos 

ministros Eros Grau e Gilmar Mendes, a fim de viabilizar, nos termos e com as 

ressalvas realizadas, o exercício de greve pelos servidores públicos civis, até que 

seja suprida a lacuna normativa do inciso VII, do art. 37, da Constituição. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

A greve é uma das formas de negociação direta dos conflitos coletivos. Pode 

ser conceituada como a suspensão coletiva, temporária e pacífica, de prestação de 

serviços a empregador, com o objetivo de exercer pressão por melhores condições 

de trabalho e remuneração. 

O direito de greve passou por uma longa evolução histórica até ser 

reconhecido pelas constituições democráticas. Num primeiro momento, esse direito 

fundamental foi assegurado apenas aos trabalhadores da iniciativa privada, e 

somente com a promulgação da atual Constituição foi estendido aos servidores 

públicos civis. 

Todavia, o inciso VII do artigo 37 da Constituição prevê que o direito de 

greve será exercido pelos servidores públicos nos termos e nos limites definidos em 

lei específica, a qual ainda não foi editada. Essa falta de regulamentação dividiu a 

doutrina acerca da eficácia do referido dispositivo constitucional. Para alguns 

autores, tal inciso possui eficácia limitada, ou seja, depende da edição de lei 

específica para surtir todos os seus efeitos jurídicos. Já outros autores entendem 

que esse dispositivo possui eficácia contida, podendo o direito de greve ser exercido 

mesmo antes da edição da lei regulamentadora. 

Em virtude dessa celeuma, vários sindicatos de servidores públicos 

impetraram mandado de injunção, a fim de assegurar o exercício do direito de greve 

aos seus associados, aplicando analogicamente a Lei n. 7.783∕89, que regula o 

direito de greve dos funcionários da iniciativa privada. 

O mandado de injunção é um remédio constitucional inédito, inserido na 

Constituição de 1988. Pode ser utilizado sempre que a falta de norma 

regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e 

das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, conforme 

dispõe o inciso LXXI do artigo 5º da Carta Magna. 

Com efeito, a falta de regulamentação de determinada norma, em virtude da 

ausência de vontade política do legislador ordinário em editá-la, não pode inviabilizar 
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o exercício dos direitos constitucionalmente assegurados. Logo, o mandado de 

injunção é o instrumento adequado para defender direitos constitucionais que 

pendem de regulamentação, como o direito de greve. 

Inicialmente, a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal na decisão 

dos mandados de injunção que tratavam do assunto foi a de que o inciso VII do 

artigo 37 da Constituição possui eficácia limitada, não podendo o direito de greve ser 

exercido antes da edição de lei específica. Logo, o Supremo limitava-se a constatar 

a mora do Poder Legislativo e a dar ciência às autoridades competentes. 

Enquanto isso, o Poder Público entendia que o exercício do direito de greve 

estava proibido aos servidores públicos. Já estes acreditavam que a greve poderia 

ser exercida livremente, sem observarem o princípio da continuidade dos serviços 

públicos, até que viesse a norma regulamentadora. Nesse contexto, os mais 

prejudicados pelas paralisações era a população em geral, beneficiária dos serviços 

públicos. 

Contudo, revendo o posicionamento anteriormente adotado, na decisão dos 

Mandados de Injunção n. 670-ES, n. 708-DF e n. 712-PA, o Supremo entendeu que 

o inciso VII do artigo 37 da Constituição possui eficácia contida. Assim, pacificou o 

entendimento de que o direito de greve pode ser exercido mesmo antes da edição 

de lei específica. Para tanto, aplica-se analogicamente aos servidores públicos civis, 

no que couber, a Lei Geral de Greve. 

O Supremo dotou tal decisão de eficácia erga omnes, ou seja, a partir desse 

julgamento a Lei Geral de Greve aplica-se a todas as greves de servidores públicos 

civis, e não só às dos membros dos sindicatos impetrantes, até que sobrevenha a lei 

específica regulamentando a matéria. 

Acertada a posição do Supremo ao dar efetividade ao direito de greve dos 

servidores públicos civis, reconhecendo no mandado de injunção um remédio 

constitucional a sanar omissões do Poder Legislativo. 

  



68 
 

 
 

REFERÊNCIAS 
 
 
 
ACKEL FILHO, Diomar. Writs Constitucionais: “habeas corpus”, mandado de 
segurança, mandado de injunção, “habeas data”. São Paulo: Saraiva, 1988. 148 p. 
 
 
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2009. 1102 p. 
 
 
BITTENCOURT NETO, Eurico. Mandado de injunção na tutela de direitos 
sociais. Salvador: jusPodivm, 2009. 177 p. 
 
 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 20. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007. 809 p.  
 
 
DELGADO, Maurício Godinho. Direito Coletivo do Trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 
2008. 235 p. 
 
 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 22. ed. São Paulo: Atlas, 
2009. 864 p. 
 
 
GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988: 
interpretação e crítica. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. 391 p. 
 
 
HINZ, Henrique Macedo. Direito Coletivo do Trabalho. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2009. 209 p. 
 
 
JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2006. 851 p. 
 
 
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito do Trabalho: Direito Coletivo e 
Direito Internacional do Trabalho. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2008, volume 2. 180 p. 
 
 
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2007 
 
 



69 
 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 35. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009. 839 p. 
 

 
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
1012 p. 
 
 
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria do 
direito do trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho. 24. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009. 1415 p. 
 
 
OLIVEIRA, Francisco Antônio de. Mandado de Injunção: da inconstitucionalidade 
por omissão, enfoques trabalhistas, jurisprudenciais. 2. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2004. 307 p. 
 
 
PÉREZ DEL CASTILHO, Santiago. O direito de greve. São Paulo: LTr, 1994. 432 p. 
 
 
PIOVESAN, Flávia. Proteção judicial contra omissões legislativas: ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção. 2. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2003. 208 p. 
 
 
RUSSOMANO, Mozart Victor. Princípios gerais de direito sindical. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1997. 298 p. 
 
 
SANTOS, Ronaldo Lima dos. Sindicatos e ações coletivas: acesso à justiça 
coletiva e tutela dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. 2. ed. 
São Paulo: LTr, 2008. 493 p. 
 
 
SILVA, Antônio Álvares da. Greve no serviço público depois da decisão do STF. 
São Paulo: LTr, 2008. 184 p. 
 
 
SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 3. ed. São 
Paulo: Malheiros, 1999. 270 p. 
 
 
______. Curso de direito constitucional positivo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 
2007. 928 p. 
 
 
SOUZA, Ronald Amorim e. Greve & Locaute. São Paulo: LTr, 2007. 245 p. 
 

 



70 
 

SÜSSEKIND, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 
2002. 644 p. 
 
 
TÁCITO, Caio. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 1975. 369 p. 
 
 
TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 14. ed. São Paulo: 
Malheiros,1998. 212 p. 
 


