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RESUMO  
 
 
PEREIRA, Ademilson Aparecido. O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS E OS CONFLITOS NAS PARALIZAÇÕES DOS PROFESSORES NOS 
ANOS DE 1988 E 2015 NO ESTADO DO PARANÁ. 2018. 60 p. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Faculdade Cidade Verde, Maringá, 
2018. 
 
 
O presente trabalho tem por objetivo explanar o direito de greve para servidores 
públicos, que no caso deste trabalho tem o foco voltado para os professores do Estado 
do Paraná nos anos de 1988 e 2015. O movimento paredista foi centralizado na cidade 
de Curitiba, debaixo de grande violência exercida por policiais em cavalarias, com 
bombas de efeito moral e cães treinados a mando do governo. Foram maneiras dos 
governantes impedirem os manifestantes de alcançarem seus objetivos, melhor 
salário e previdência social. A greve é movimento legal e foi amplamente 
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, e, o massacre ocorrido nas duas 
datas marcadas pelas greves dos servidores públicos do Paraná, representa o 
autoritarismo exercido pelo Estado sobre os servidores públicos, sem respeitar os 
direitos que os respaldam, ainda que tais direitos não sejam totalmente esclarecidos 
pela Constituição Federal. Nesta pesquisa bibliográfica, foi possível a partir de uma 
análise do ponto de vista histórico das questões trabalhistas e da negociação coletiva 
do trabalho garantidas pela Constituição de 1988 como um direito fundamental do 
servidor público e pela OIT em suas convenções de nº 151 e 154, concluir que, para 
a sua eficácia não há necessidade de regulamentação. 

 
Palavras-chave: Direito Trabalhista. Greve. Movimento Paredista. Serviço Público. 
Estado Democrático. Autoritarismo. 
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ABSTRACT 
 
 

PEREIRA, Ademilson Aparecido. O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS E OS CONFLITOS NAS PARALIZAÇÕES DOS PROFESSORES NOS 
ANOS DE 1988 E 2015 NO ESTADO DO PARANÁ. 2018. 60 p. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Faculdade Cidade Verde, Maringá, 
2018. 

 
 

This coursework aims to explain the right to strike for public servants, which in the case 
of this research is focused on the State of Paraná teachers during the years of 1988 
and 2015. The wall movement was concentrated in the city of Curitiba, under great 
violence by police officers in cavalry, with bombs of moral effect and dogs trained under 
the command of the government. It was ways for rulers to prevent protesters from 
achieving their goals, as well payment and social security. The strike was a legal 
movement and widely accepted by the Federal Constitution of 1988, and the massacre 
on these two dates marked by Paraná public servants strikes represents the 
authoritarianism exercised by the state over public servants, without respecting the 
rights that support them, even if such rights are not fully clarified by the Federal 
Constitution. This bibliographical research was built on a historical analysis of labor 
issues and collective talks guaranteed by the 1988 Constitution as a public servant 
fundamental right and the ILO (International Labour Organization) in its conventions 
no. 151 and 154, to conclude that there is no need for regulation to be effective. 
 
Keywords: Labor Law. Strike. Wall Movement. Public service. Democratic State. 
Authoritarianism.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

O trabalho é um meio de se obter sustento, se adquirir bens de consumo, 

produtos e produzir riquezas, quer seja para si ou para terceiros. A legislação 

trabalhista brasileira traz consigo deveres e direitos a serem seguidos, fruto de anos 

de lutas e reivindicações da classe operária em oposição a tirania do capitalismo que 

fez ao longo da idade média um meio de punição aos menos privilegiados econômica, 

social e intelectualmente.  

No Brasil, o direito alcançado pelo trabalhador de exercer a greve foi 

conquistado a duras penas, através de um processo longo e cheio de percalços, vindo 

ser devidamente assegurado como um direito fundamental na Constituição Federal 

em 1988. Esta Lei suprema estabeleceu e garantiu que os trabalhadores buscassem 

de maneira justa e não violenta, melhorias para a classe através de reuniões, 

conversas e reivindicações. 

Todavia, em todo esse processo de aquisições e organização da Lei de Greve, 

não foi assegurado ao servidor público uma lei específica que regulamentasse esse 

direito fundamental previsto no art. 37 da Constituição Federal. Para estender essa 

garantia constitucional aos servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal, 

reconheceu legítima aplicação da Lei n. 1.711 de 28 de outubro de 1952 para esses 

profissionais. 

Diante dessa lacuna legislativa, essa monografia tem por objetivo verificar o 

cabimento ou não da legislação vigente ao movimento grevista liberado pelos 

servidores públicos, e, se a aplicação dessa Lei a essa classe trabalhadora é sinônimo 

de autoritarismo, cuja finalidade é a inibição da paralisação das atividades laborais. 

A greve é um direito fundamental dos trabalhadores exercerem coletivamente 

a reivindicação de seus interesses e se caracteriza por ser um movimento pacifico de 

enfrentamento. O Estado do Paraná, contava no quadro de servidores públicos 

(administração direta e indireta) com 198.051 pessoas no ano de 2012 segundo dados 

do IBGE. Esses trabalhadores muitas vezes sentem-se desamparados pela 

legislação, visto que, a proteção de seus direitos trabalhistas diverge da dos 

trabalhadores do setor privado ainda que haja o estatuto do servidor público.  

 Em casos particulares, o movimento paredista ganha o destaque da violência 

e truculência praticados pela parte contraria, com a finalidade de desarticular a 
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resistência da classe trabalhadora ao regime autoritário praticado pelos 

Empregadores. Nesse trabalho, analisaremos a Greve dos Professores do Estado do 

Paraná nos anos de 1988 e 2015, onde o Governador do Estado agiu de forma 

arbitrária com essa categoria profissional. 

Os movimentos grevistas de 1988 e 2015, concentraram-se em Curitiba, capital 

do Estado do Paraná e é lembrado na história paranaense como o massacre dos 

professores que lutavam por melhores condições salariais e previdenciárias. Para 

conter a paralisação, o Governo convocou um grande número de policiais, autorizando 

o uso de truculência, bombas e cães treinados a fim de inibir as manifestações, 

causando grande conflito, tumulto e principalmente ferindo muitas pessoas.  

Dada a eventual importância dos acontecimentos ocorridos com essa classe 

de servidores públicos do Estado do Paraná, este trabalho tem como tema principal, 

discorrer sobre a brutalidade do exercício da autoridade imposta por parte do Estado, 

para bloquear as manifestações, visto que a greve dos servidores é uma realidade 

atual e merece ser pesquisada. 
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2. EVOLUÇÕES LEGISLATIVAS DO DIREITO DO TRABALHO E DA GREVE NO 
BRASIL 
 

 

De origem no latim, a palavra TRABALHO deriva da palavra TRIPALIUM, que 

tem como significado “CASTIGO”, ou mais especificamente, “ três” (tri) “madeira” 

(palium), e remete a um objeto de tortura usado na Idade Média, que era constituído 

de três estacas de madeira afiadas fincadas no chão e utilizado como tronco para 

castigar escravos, e que segundo Albornoz (2017) esse instrumento de tortura era 

munido de pontas de ferro e utilizado como batedor de trigo, milho e linho para ajudar 

a rasgar e esfiapar esses alimentos. 

Em meados do século XIV a palavra trabalho passou a ser genericamente 

aceita como uma “aplicação das forças e talentos, habilidades e faculdades humanas 

para alcançar um determinado fim”, que ainda, segundo o novo dicionário Aurélio de 

Língua Portuguesa 6ª edição (pg. 1695) acrescenta: “atividade coordenada, de caráter 

físico e/ou intelectual, necessária à realização de qualquer tarefa, serviço ou 

empreendimento; o exercício dessa atividade como ocupação, oficio, profissão”. 

Devidamente mencionado o significado e origem do trabalho, passaremos à 

uma breve explicação social e também jurídica desta palavra, já que existem vários 

enfoques para tal, bem como: filosófico, cultural, religioso e psicológico. 

Para Junior (2015), o trabalho é visto socialmente como um meio de obter bens 

e oferecer produtos, o qual através deles as pessoas alcançam seu sustento 

produzindo riquezas ou apenas servindo de meio para tal, mas também pode significar 

uma maneira de castigo ou vantagem, de acordo com a visão que lhe é imposta, sendo 

que as últimas maneiras de visualizar o trabalho provêm de um aspecto filosófico. O 

conceito de trabalho em seu sentido jurídico decorre da licitude da atividade 

desenvolvida, além de compreender atividade valorada socialmente e devidamente 

remunerada.  

Assim, para que haja melhor compreensão dos direitos dos trabalhadores no 

Brasil e as leis que os asseguram, é necessário um estudo da evolução e história das 

leis e direitos envolvidos. 

As leis envolvendo o trabalho são de fato uma evolução coletiva positiva, não 

só social, mas também jurídica, pois ao longo dos anos, passamos de deveres para 

com o empregador para uma situação onde ambos os lados reconhecem seus 
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deveres e especialmente os direitos envolvidos nessa troca de esforços na realização 

de atividades remuneradas. Essa evolução impacta em muitos aspectos para ambas 

as partes envolvidas (tanto trabalhador quanto empregador), pois sem respaldo na lei, 

os trabalhadores sofriam inúmeros incidentes, tratamentos desumanos e sem direito 

a retaliação, mas agora podem desfrutar de muitas opções de normas favoráveis não 

só à classe trabalhadora, mas também aos empregadores (GONÇALVES, 2017).  

 

 

2.1 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT) 

 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) é um órgão internacional, o qual 

possui responsabilidade jurídica sobre questões trabalhistas em todo o mundo. 

Essa organização foi criada em 1919 pelo Tratado de Versalhes (que oficializou 

o fim da I Guerra Mundial) e pertence à Organização das Nações Unidas. Com sede 

em Genebra, na Suíça, a Organização conta com 183 países em sua composição, 

dentre os quais se encontra o Brasil (MEIRELES, 2011).  

Num primeiro momento, o Tratado de Versalhes rendeu 440 artigos, do quais 

13 pertenciam a OIT1 (escritos entre janeiro e abril de 1919). De acordo com Scherer 

(2014), a primeira reunião formada por uma Comissão liderada por um Norte-

Americano apresentou a seguinte questão:  

 

[...] a Liga das Nações tem por objetivo o estabelecimento da paz 

universal, e essa paz só pode ser constituída se for baseada na justiça 

social. As condições de trabalho, entretanto, existem envolvendo 

injustiça social, sofrimento e privações para um grande número de 

pessoas. Tal fato produz uma perturbação tão grande que leva a paz 

e a harmonia do mundo ao perigo. Dessa forma, uma melhoria das 

condições de trabalho seria urgentemente necessária2. 

 

A OIT surgiu da necessidade mundial de haver uma comissão responsável por 

questões trabalhistas, tanto referentes à criação de regulamentações quanto aos 

                                                 
1 O Tratado de Versalhes artigos 387 e 399 (parte XIII) apresenta questões acerca da OIT. 

2 Tratado de Versalhes 387 e 399 (parte XIII) sessão I. 1919 
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estudos, visando a promoção e também reconhecimento das necessidades dos 

trabalhadores. Por isso, é tão importante destacar a criação dessa organização 

(SASCHIDA, 2018). 

Em suma, a Organização Internacional do Trabalho exerceu um grande papel 

na elaboração e definição das legislações referentes aos direitos trabalhistas no 

século XX. Portanto, no Brasil não seria diferente, já que o Brasil participou ativamente 

da fundação da OIT e ainda participa da Conferencia Internacional do Trabalho (OIT, 

2017). 

Para maior conhecimento da atuação da OIT no Brasil, vale ressaltar que ela 

opera através de Convenções, conjunto de documentos de natureza jurídica, que em 

nosso ordenamento quando internalizados são recepcionadas em nossa legislação 

na modalidade de Decreto. Conforme informação retirada do sítio eletrônico da OIT, 

as Convenções são classificadas em três categorias: as fundamentais, as prioritárias 

e as demais Convenções classificadas em 12 categorias (ARIOSI, 2004).  

Ainda segundo essa mesma autora, além das Convenções fundamentais que 

integram a declaração de princípios dos direitos do trabalho da OIT, há ainda as 

Convenções prioritárias, que são de 4 tipos, a Consulta Tripartite (1976 – de n. 144), 

a Inspeção do Trabalho (1947 – de n. 81), a Inspeção do Trabalho na Agricultura (1969 

– de n. 129) e a Política de Emprego (1964 – de n. 122).  

Por último, encontra-se na literatura as demais Convenções, que são aquelas 

classificadas em doze categorias: Direitos Humanos Básicos, Emprego, Políticas 

sociais, Administração do trabalho, Relações industriais, Condições de trabalho, 

Segurança social, Emprego de mulheres, Emprego de crianças e jovens, 

Trabalhadores migrantes, Trabalhadores indígenas e outras categorias especiais 

(ARIOSI, 2004). 

Essa diferenciação entre as Convenções se faz necessária, sendo que a 

Convenção Prioritária unifica as Declarações de Princípios Fundamentais e Direitos 

da OIT, de modo que cabe às Convenções Fundamentais fazer parte de assuntos 

importantes que precisam de tratamento diferenciado a respeito das demais 

Convenções (MEIRELES, 2011). 

Resta comentar que essas Convenções são aplicadas no Brasil exclusivamente 

pelo Presidente da República, é ele quem toma a decisão final de aceitar ou não uma 

Convenção no país que, se aceitas, antes de se tornar lei, são submetidas essas 
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convenções a um procedimento de internalização e testes, e apenas depois disso 

passam a ter o status de lei interna (CANÇADO TRINDADE, 199).  

E ainda, segundo Cançado Trindade (1999) “apenas após a publicação do 

Decreto, ou seja, antes de virar uma lei interna do país, as convenções passam a ser 

decretos e por fim, leis que passam a ter vigência no ordenamento jurídico brasileiro”. 

Assim, essas normas que atuam sobre o direito do trabalho, são maneiras da 

OIT atuar dentro de um país, sempre almejando a justiça e igualdade social (CLARA, 

2016). 

 

 

2.2 O DIREITO DO TRABALHO COMO UMA GARANTIA FUNDAMENTAL 

 

 

O Direito do Trabalho embasado em normas que antecedeu o atual 

ordenamento jurídico, surgiu aproximadamente no século XVIII, juntamente com a 

Revolução Industrial, cuja época foi marcada pela grande quantidade de oferta de 

mão-de-obra em oposição ao surgimento da utilização de máquinas no lugar de seres 

humanos para realizar o trabalho.  

Toda essa mudança na indústria, fez com que famílias rurais fossem atraídas 

para as grandes cidades, e essa nova estrutura foi vista por Karl Marx como “exército 

industrial de reserva” (SANTANA, 2017), uma vez que essas famílias rurais não eram 

acostumadas com tais “tecnologias” e eram vistos como reservas nas grandes 

cidades. 

Assim, para Junior (2015), essa mudança provocada pela Revolução Industrial, 

culminou numa grande quantidade de condições de emprego precárias, pois o número 

de pessoas vindo do interior para as grandes cidades era exorbitante, assim, sem 

conhecimento, essas pessoas se tornavam desempregadas morando na cidade, além 

de empregados sofrendo abusos de muitas formas, pessoas sem experiência com o 

novo “maquinário” (causando grandes acidentes e até mortes). 

Cassar (2010) acrescenta a essa Revolução, a seguinte informação:  as horas 

de trabalho ultrapassavam as 16 horas diárias, deixando claro aqui que havia grande 

abuso por parte dos empregadores com aqueles que migraram para os grandes 

centros em busca de emprego, nitidamente deixando claro a necessidade de leis que 

respaldassem os trabalhadores. 
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Há três fases marcantes que culminaram no Direito do Trabalho no mundo. A 

primeira fase é marcada pela época da Revolução Industrial (ocorrido na Inglaterra) 

até o Manifesto Comunista de 1848 (do alemão “Das Kommunistische Manifest” – 

escrito pelos teóricos fundadores do socialismo Karl Marx e Friedrich Engels), que 

caracterizava uma época de leis difusas.  

Na segunda fase podemos citar o momento que segue do Manifesto Comunista 

(1848) até 1919, época em que a Organização Internacional de Trabalho (OIT) foi 

criada. Essa fase é caracterizada por muitas mudanças na classe trabalhadora e uma 

das maiores alterações ocorrida se deu em relação à busca dos trabalhadores por 

seus direitos, que contribuiu diretamente para a última fase do direito do trabalho no 

mundo (GONÇALVES, 2017).  

A terceira fase, culminou da reivindicação dos trabalhadores por seus direitos 

e reconhecimento perante o Estado, que foi de 1919 até o momento em que a Carta 

Del Lavoro foi lavrada. Essa carta, de origem italiana (Carta Del Lavoro ou Carta do 

Trabalho), foi apresentada por Benito Mussolini que na época era um político 

pertencente a um partido Fascista, e continha orientações que visavam a coletividade 

e não o contrário, baseados em orientações do Estado. A partir dessa fase, surgiu 

então uma oportunidade da consolidação das Leis de Trabalho brasileiras (CLT) 

(JUNIOR, 2015).  

No Brasil, há também três fases marcantes que culminaram no Direito do 

Trabalho da maneira como o conhecemos e são elas: Independência do Brasil, a fase 

compreendida entre 1888 a 1930 e por último a Revolução de 1930 até os dias de 

hoje (JUNIOR, 2015).  

A primeira fase, foi marcada claramente pela Independência do Brasil (evento 

que perdurou entre 1821 a 1825), acrescida da abolição da escravatura com a 

promulgação da Lei Áurea, oficialmente (Lei Imperial n. 3353, sancionada em 13 de 

maio de 1888) (THEODORO et al., 2008). Nessa época, a agricultura era a base do 

cenário econômico brasileiro (que anteriormente era colônia portuguesa) e era 

caracterizada pelo mercantilismo agrícola.  

A segunda fase, variou entre os anos de 1888 e 1930, que vai exatamente do 

ano da abolição da escravatura até a Revolução de 1930. Essa época foi marcada por 

grandes manifestações de trabalhadores, que por serem desorganizados, 

apresentavam-se incoerentes e desarmonizados. Nesse período deflagrou a grande 

“Greve Geral”, que ocorreu no ano de 1917 e que recrutou milhares de trabalhadores 
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influenciados pelos movimentos ocorridos na Europa. Lá, os trabalhadores buscavam 

melhoria das condições de trabalho através de reinvindicações, o que foi “copiado” 

aqui no Brasil. Em virtude do movimento paredista, houve a intervenção do Estado 

(SANTANA, 2017).  

Devido à Greve Geral de 1917, surge o instituto da mediação, com a finalidade 

de solucionar extrajudicialmente o conflito instaurado entre o Estado e os 

trabalhadores. Nesse período, exigia-se que os trabalhadores fossem devidamente 

representados, criando oportunidades de reuniões que visavam amenizar os conflitos 

e “dar ouvidos” as propostas mais importantes, mas essa maneira de abordar as 

greves não foi positiva, tendo que ser modificada (JUNIOR, 2015). 

Finalmente a terceira fase, que surge com a Revolução de 1930 e perdura até 

os dias de hoje. Essa fase é marcada pela influência que a Revolução teve nos direitos 

trabalhistas, sendo a principal razão pela criação de muitas leis em prol dos 

trabalhadores. Graças a essa mudança, leis que cuidavam de questões trabalhistas 

foram criadas com o intuito de diminuir os conflitos entre trabalhadores e 

empregadores (SANTANA, 2017). 

Depois de tantas mudanças, a Consolidação das Leis de Trabalho visava 

justiça no trabalho, organizações sindicais, dinamismo social e jurídico adaptado a 

realidade do país. Tem marco em São Paulo (1922) as primeiras instituições sindicais, 

mas que a época não surtiu efeito desejado, assim, ao longo dos anos, mais 

mudanças vem ocorrendo e normas sendo criadas para proteger e defender os 

direitos de quem trabalha (GONÇALVES, 2017). 

 

 

2.3 DIREITO A GREVE  

 

 

A greve surgiu da necessidade das pessoas reivindicarem seus direitos através 

de movimentos coletivos, o foco nesta pesquisa será a greve realizada por 

trabalhadores, que se uniram para buscarem melhores respostas para suas 

reivindicações de mudanças no ambiente de trabalho, nasceu dessa necessidade de 

resolver problemas e solucioná-los de maneira pacífica, pois toda imposição sofrida 

pelos trabalhadores por conta do Estado e também empregadores, ao longo dos anos, 
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causou muito impacto na classe trabalhadora, e isso podemos observar ao estudar ao 

longo da história (AVELINO, 2015). 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) se preocupa tanto com o direito 

de greve dos trabalhadores, que buscou por meio das Convenções 98, 151 e 154 

estabelecer sugestões cabíveis que pudessem incentivar essa classe trabalhadora a 

unirem-se em sindicatos e realizar greves de maneira livre, pacifica, proibindo atos 

antisíndicas e discriminatórios, mas sempre de acordo com as leis (MACHADO, 2015). 

Somente após a Constituição Federal de 1988 é que os servidores públicos 

puderam começar a reunirem-se em movimento grevista e unirem-se em sindicatos, 

os direitos adquiridos vieram por conta da Carta Magna que continha no art. 37, 

incisivos VI e VII a garantia dessa classe de realizar greves de acordo com limites 

específicos (MELO, 2016).  

Podemos, ao longo do estudo, perceber que a greve está ligada a democracia, 

que muitas vezes defendia a liberdade dos trabalhadores e cidadãos, mas em 

momentos de represália, ou proibição, o Estado demonstrava autoritarismo, pois 

tentava proibir as greves interpretando-as como uma maneira de expor revolta e algo 

que poderia ameaçar a ordem estabelecida. Esses movimentos, que muitos acreditam 

ser demonstração de rebeldia, nada mais é que uma maneira da classe trabalhadora 

buscar resolver conflitos através de conversa, de atenção, e da igualdade de direitos, 

pensando sempre no coletivo e não no trabalhador individual (CURTI et al., 2017).  

Ainda, estes mesmos pesquisadores, concluíram em seus estudos que, todo 

trabalhador tem direito de participar de greves, já que foi instituído pela Constituição 

no ano de 1988, e afirma em seu art. 9°: “É assegurado o direito de greve, competindo 

aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo sobre os interesses que 

devam por meio dele defender” (CURTI et al., 2017).  

Desta maneira, esse capítulo visa contribuir para o conhecimento da greve e 

todas suas exceções, mas principalmente, seus direitos perante o Estado. 

Conhecimento esse que nos dará uma posição diante de toda história da greve no 

Brasil.  
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2.3.1 CONCEITO JURÍDICO DE GREVE 

 

 

O início do direito de greve nos foi dado há muitos séculos atrás, quando na 

Idade Média os escravos lutavam (ou pelo menos tentavam lutar) por seus direitos, 

mas sem usar a palavra “greve”, pois naquela época não havia uma relação de 

empregador e empregado, apenas escravidão e uso de pessoas como meio de 

trabalho (TRINDADE, 2015). 

O conceito jurídico da palavra “GREVE” é “mecanismo de auto tutela de 

interesses, é exercido direto das próprias razões, acolhido pela ordem jurídica”, 

incluindo os trabalhadores públicos; é também uma maneira de administrar a correção 

dos próprios atos, revogando os irregulares ou inoportunos e anulando os ilegais, 

mostrando os interesses; é exercer o direito de expressar os próprios ensejos e ainda, 

ser abrigado por normas de ordem jurídica (RATAYCZYK, 2015). Neste âmbito, fica a 

caráter dos trabalhadores envolvidos a maneira como usarão esse direito de buscar 

melhorias, exercendo pressão a seu favor e reivindicando o que se busca, pois caso 

esse direito seja exercido de má fé, a greve pode ser vista com maus olhos e não 

como uma reivindicação de direitos.  

A greve é mecanismo de auto tutela de interesses, é exercício direto das 

próprias razões, acolhido pela ordem jurídica. 

Uma boa definição de greve é dada pelo autor Ratayczyk (2015): “A greve é a 

suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, da prestação de serviços 

ao empregador”, e o texto da Lei 7.783/89 ainda acrescenta que “a essa paralisação 

coletiva das atividades dos trabalhadores tem como objetivo exercer pressão, visando 

â defesa ou conquista de interesses coletivos, ou com objetivos sociais mais amplos”. 

De acordo com a Constituição Federal do Brasil, greve é um direito do 

trabalhador, mas para o empregador, a greve nada mais é do que uma indisposição 

que ocasiona em prejuízos para a produção, tendo em vista que só pode ser realizada 

por trabalhadores e nunca por empregadores, por isso essa é uma maneira eficaz de 

reinvindicação por melhores condições de trabalho, até porque é um protesto 

passageiro e que não usa de meios violentos para que consigam as melhorias 

necessárias.  

Para realizar a greve, os trabalhadores envolvidos devem estar cientes que há 

leis e normas constitucionais a ser respeitadas, isso tanto é verdade que a Lei 
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7.783/1989, no art. 2º, antevê que a greve deve ser realizada pacificamente. O art. 6º, 

§ 1º, deste mesmo documento legal, determina a observância dos direitos e garantias 

fundamentais e o art. 6º, § 3º veta a ameaça ou dano à propriedade (GARCIA, 2017). 

Assim, o ato de realizar uma greve não faz com que o trabalhador envolvido possa 

ser punido por isso, mesmo que os participantes sejam servidores públicos e estejam 

em experiência (RATAYCZYK, 2015). 

Trindade (2015) apud Maurício Godinho, esclarece que a greve tem natureza 

jurídica num direito fundamental coletivo de protestar que deriva da autonomia privada 

coletiva própria das sociedades democráticas. Ainda, esta mesma autora afirma:  

 

(...) o direito de greve é amparado pela Lei, dentro de determinadas 
situações, como enuncia o Tribunal Superior do Trabalho (TST): "A 
greve, como ato jurídico, deve sujeitar-se à regulamentação legal, 
sendo, portanto abusivo o movimento deflagrado sem a observância 
dos requisitos contidos na Lei 7783/89"3. 
Entendeu o TST no sentido de que" a greve é um direito consagrado 
no texto constitucional, sendo facultado aos trabalhadores decidir 
sobre a oportunidade de desempenhá-lo. 
 

Graças ao reconhecimento da greve como um direito fundamental é que os 

trabalhadores receberam respaldo e também agregou ao ato maior “civilidade”, mas 

vale ressaltar que apenas por participar da greve, o trabalhador não comete nenhuma 

falta grave. Somente se a conduta do trabalhador for de afronta a ordem e a paz e 

adotar uma postura de atos ilegais e violentos, o Empregador pode romper seu 

contrato de trabalho motivadamente. Assim, da mesma maneira que as greves 

ganharam força, elas também possuem limites a serem respeitados para que haja 

civilidade. 

 

 

2.3.2 EVOLUÇÃO DO DIREITO DE GREVE NO BRASIL 

 

 

A greve tem seu início nas revoltas praticadas na Idade Média por pessoas 

mantidas como escravas que buscavam melhores condições e menos abuso e 

exploração por parte do senhorio. Com o passar dos anos, um acontecimento histórico 

mudaria a relação existente até então entre o escravo e seu “dono”, foi com a Lei 
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Áurea, que abolia a escravidão, no ano de 1888 que o modelo de trabalho teve 

mudanças significativas a respeito da relação empregatícia (BABOIN, 2013). 

Por volta de 1890, após a Proclamação da República, o Código Penal entrou 

em vigor no Brasil e proibiu a pratica de greves, e surge então o decreto de n° 1.162 

de 12 de dezembro deste mesmo ano que alterou a orientação precedente, não vendo 

mais a greve como um ato ilícito e criminalizado, mas punindo os casos que 

demonstravam violência (TRINDADE, 2015).  

O governo impunha medidas repressivas às pessoas como um meio de manter 

o poder totalitário e assim suprimir as revoltas que eram tão intimidadoras. Foi quando, 

em 1900, o sistema político aceitou uma visão mais liberal em relação ao indivíduo e 

não ao Estado é que a greve tornou-se um meio dos trabalhadores expressarem sua 

liberdade de reivindicar melhorias no ambiente de trabalho (TRINDADE, 2015).  

No ano de 1935, a Lei 38 (Lei de Segurança Nacional volta atrás e assume a 

greve como um ato delinquente e alguns anos depois, a Constituição (1937) 

acrescenta que além de um movimento delinquente, a greve ainda é uma maneira 

antissocial e nociva ao trabalho (NASCIMENTO, 2013).  

Em 1937, a greve ainda era considerada pela Constituição (e devido o Estado 

Novo ter sido fundado) um ato delinquente mesmo com a Justiça do Trabalho tendo 

sido instituída através do Decreto-lei de n° 1.237/39 que visava punir as greves com 

dispensa ao trabalho até prisão.  

De acordo com Nascimento (2014, p. 4), “o Código Penal de 1940, em seus 

artigos 200 e 201, a paralisação do trabalho era considerada crime, pois: 

 

Paralização de trabalho seguida de violência ou perturbação da ordem 
Art. 200 - Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, 
praticando violência contra pessoa ou contra coisa: 
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa, de quinhentos mil réis 
a cinco contos de réis, além da pena correspondente à violência. 
Parágrafo único. Para que se considere coletivo o abandono de 
trabalho é indispensável o concurso de, pelo menos, três empregados. 
Paralização de trabalho de interesse coletivo 
Art. 201 - Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, 
provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse 
coletivo: 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa, de dois contos 
a dez contos de réis”. 
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Assim, vemos que toda essa represália ao ato de praticar a greve foi ainda 

fortalecida com a publicação da Consolidação das Leis do Trabalho que continha em 

seus artigos a proibição expressa da realização de greves (artigos 722/725).  

Baboin (2013) afirma que, por conta da grande coação exercida por grupos 

políticos e sociais, o Presidente da República, o General Eurico Gaspar Dutra, 

finalmente aprovou o Decreto-Lei de n° 9.070, que aceitava o direito dos trabalhadores 

de se unirem num movimento grevista, desde que as atividades não fossem cessadas. 

Assim, embora o Decreto-Lei admitisse o direito de reunir em greve, também contava 

com muitas exceções que no final das contas, impossibilitava os trabalhadores de 

realmente atuarem em busca de seus direitos.  

E foi finalmente, a partir da Constituição de 18 de setembro de 1946 que a greve 

foi reconhecida como um direito do trabalhador, mas contendo ainda restrições. 

Infelizmente esse reconhecimento só foi devidamente aceito por norma em julho de 

1964, o que nos mostra como as leis e aplicações de normas estão longe dos textos 

Constitucionais.  

A lei que regulamentou de fato o exercício de greve no Brasil, foi a Lei n° 4.330 

de 01 de junho de 1964, que foi escrita na época em que os militares tomaram o poder 

no Brasil, após o governo ter sofrido um golpe de estado. Assim, a Lei n° 4.330 que 

veio em substituição ao Decreto-Lei de n° 9.070 ainda apresentava muitas restrições 

e grandes obstáculos em relação ao movimento grevista, dentre essas restrições, a 

exclusão dos servidores públicos nas greves e atividades essenciais (BABOIN, 2013).  

Seguindo ainda este registro histórico da greve no Brasil, a partir das 

Constituições de 1967 e 1969, os obstáculos à greve continuaram, até que com a 

Carta Magna vigente o direito de greve foi reconhecido de acordo com as leis e 

serviços que atendiam as necessidades dos trabalhadores, mas sempre com 

restrições (TRINDADE, 2015).  

No ano de 1978, no dia 17 de dezembro surge então a Lei n° 6.620 com o 

intuito de “definir os crimes contra a segurança Nacional e estabelecer as respectivas 

punições”. Constava no artigo 27 que anteparar ou estorvar os serviços essenciais 

(atividades relacionadas ao Estado ou atividades autorizadas por tal) era visto como 

um crime (NASCIMENTO, 2014).  

O auge das restrições de direito a greve se deu em 04 de agosto de 1978, 

quando o Decreto-Lei n° 1.632 entrou em vigência. Este Decreto-Lei era mais 

limitativo ainda, e versava sobre a proibição de fato de os servidores públicos se 
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unirem em movimento grevista, pois estavam ligados ao “interesse da segurança 

nacional” (BABOIN, 2013).  

E finalmente, em 1988, a Constituição Federal aprovou aos grevistas o direito 

de greve, pois se tratava então, de uma “Constituição Cidadã”, de acordo com o que 

podemos encontrar no artigo 9° e conseguintes parágrafos:  

 

Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores 
decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que 
devam por meio dele defender. 
§ 1º - A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre 
o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 
§ 2º - Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. 
Em relação aos servidores públicos, passam a ter direito de greve, 
devendo ser exercido nos termos de lei específica (art. 37, VII da 
CF/1988). Já os militares, são vedados constitucionalmente o direito à 
greve, conforme art. 142, §3º, IV da CF/1988: 
IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve (NASCIMENTO, 
2014, p. 5). 

 

Assim, vemos que a Lei de n° 7.783 do dia 28 de junho de 1989, foi a divisão 

na história da greve no Brasil, uma vez que passou a dispor do direito de greve.  

Vale lembrar que, ainda que haja respaldo nas leis, as greves devem estar de 

acordo com a lei, que em alguns casos, possui exceções, e há greve lícita, que está 

em concordata com as leis previstas e as não lícitas, que não condizem com as leis. 

As lícitas devem consentir com a Lei 7.783/89 e ignorá-las faz com que a greve não 

seja lícita (RATAYCZYK, 2015).  

Ainda, segundo Ratayczyk (2015):  

 

Por exigências legais temos, a título de exemplo, necessidade de 
prévia frustração da negociação coletiva e do recurso arbitral, bem 
como a convocação de assembleia sindical específica para definição 
da pauta de reivindicações além da efetiva paralisação coletiva dos 
serviços (art. 4º, Lei nº 7.783/89). Havendo violação de direitos, a 
greve será considerada abusiva ou ilícita (art. 6º, §§ 1º e 3º[6]). 
 

 Antes de mais nada, é interessante observar que para que aconteça a greve, 

os trabalhadores devem antes da renúncia de trabalho coletivo, examinar uma 

negociação, pois sem isso, a lei não pode respaldar esse ato. 
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2.3.3 CLASSIFICAÇÃO DAS GREVES 

 

 

Há na classificação de tipos de greves no Brasil, as seguintes espécies de 

movimentos grevistas: a greve típica, que tem como finalidade a busca por um direito 

relacionado à economia, o que significa, aumento de salário ou melhor condição de 

trabalho, sempre de acordo com as leis; a greve atípica, que está ligada a vários 

motivos diferentes, bem como religioso, social, político ou apenas por apoio e 

solidariedade; e ilícitas ou abusivas, que em muitos casos são atribuídas as greves 

atípicas (GANDON, 2018). 

Quanto ao tamanho da greve, ela pode ser considerada greve global, quando 

consegue abranger todos os funcionários de uma certa categoria profissional; greve 

parcial, quando abrange determinadas empresas ou setores das empresas em 

questão e por fim, a greve de empresa, que abrange apenas os trabalhadores internos 

desta empresa ou alguns setores específicos (NASCIMENTO, 2014).  

As classificações de greve são várias, mas ainda podemos citar dentro dos atos 

que podem ser considerados greves, os lícitos e os ilícitos.  

Os atos lícitos não são encarados como greves por não haver renúncia do 

trabalho, mas levam o nome de greve, e são eles: greve de advertência, quando os 

trabalhadores advertem o empregador sobre uma possível greve; greve de 

rendimento, também conhecido como greve branca e “operação tartaruga”, quando 

os trabalhadores exercem seus deveres de maneira mais vagarosa possível 

(NASCIMENTO, 2014) 

Esses atos não param por aí, ainda podemos citar a greve de zelo, quando os 

trabalhadores realizam o serviço levando em consideração todas as regras e leis 

relacionadas ao trabalho, fazendo com que haja maior lentidão na realização das 

tarefas; greve de horas extras, quando os trabalhadores não fazem horas a mais do 

que o exigido normalmente; protesto, quando os trabalhadores se juntam através de 

manifesto, independente de reivindicações ou não e por último, os atos instrumentais 

a greve, quando “atos propriamente sindicais realizados antes ou no curso do 

movimento, por exemplo, propagando de adesão à greve, manifestações públicas e 

piquetes ou passeata ocorrem (GOMES, 2014, p.16)”.  

E por fim, os atos ilícitos, que assim como os anteriormente citados, não se 

enquadram no conceito de greve, pois estes, levam consigo um caráter mais violento 
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e que vão contra os preceitos de paz e negociação que a greve defende. E são eles, 

segundo Cernov (2011, p.27, 28 apud Gomes, 2014, p.17) a invasão e ocupação, que 

é considerada crime de acordo com as leis e é decorrente da ocupação do local de 

trabalho, mesmo após anuncio de greve; boicote, que ocorre quando os funcionários 

“sugerem” que os consumidores não contraiam produtos ofertados pela empresa em 

questão; sabotagem, quando há emprego de violência através de vandalismo, por 

isso, também é considerado um crime, e é realizado para que os equipamentos 

utilizados na empresa deixem de funcionar, fazendo com que a produção caia ou até 

seja totalmente parada e o lockout, que é realizado neste caso pelo empregador, 

tentando inviabilizar o trabalho para os empregados, mas esse último caso é 

considerado proibido por lei.  

Desta maneira, vemos que a greve tem mais “faces” do que as que 

conhecemos, e avaliar tais ramificações, faz com que tenhamos mais argumentos 

para posteriores discussões acerca desta maneira de reunir reivindicações 

coletivamente. 
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3. DIREITO DE GREVE DO SERVIDOR PÚBLICO 

 

 

O direito de greve para o servidor público no Brasil está vinculado a Lei n° 7.783 

sancionada no ano de 1989, tal lei regulamenta a greve para trabalhadores em esfera 

da iniciativa privada. Para os servidores públicos, esse direito está previsto no inciso 

VII do art. 37 da Constituição Federal de 1988 que se encarrega de versar acerca da 

Administração Pública (Capítulo VII, do Título III). Mesmo a lei tendo uma diferença 

em relação a greve do servidor público, que os faz sempre estar dispostos a suprir os 

interesses de um todo, a própria lei não pode conferir abuso aos direitos fundamentais 

dessa classe que no final das contas, também são trabalhadores (DAMIA, 2010). 

Existe um grande descordo em relação a greve e o funcionalismo público, pois 

como foi citado anteriormente, os funcionários públicos devem suprir as 

necessidades de um todo antes de buscarem as suas necessidades como 

trabalhadores, e sobre esse assunto, Medauar (2011, p. 301, apud PIRES, 2014, 

s.p.) discorre que: 

 

A Constituição Federal remete a disciplina da greve dos servidores a 
uma lei específica, que estabelecerá os termos e limites desse 
direito. No entanto, passados vários anos desde a promulgação da 
Constituição Federal, não foi editada a referida lei. Daí terem surgido, 
pelo menos três entendimentos: a) a ausência de lei não elimina esse 
direito, que o servidor poderá exercer; b) a ausência de lei impede o 
servidor de exercer o direito de greve; c) a ausência de lei não tem o 
condão de abolir o direito reconhecido pela Constituição Federal, 
devendo-se, por analogia invocar preceitos da lei referente à greve 
dos trabalhadores do setor privado (Lei nº 7.783/1989), em especial  
quanto aos serviços essenciais. 
 

O sistema jurídico brasileiro segue a segunda orientação, onde o inciso VII do 

art. 37 não é auto aplicável. Mas ainda segundo Medauar (2011, p. 301, apud PIRES, 

2014, s.p.): 

 

No entanto, várias greves de servidores vêm ocorrendo desde a 
promulgação da Constituição Federal de 1988, sem que as 
autoridades administrativas se valessem da orientação 
jurisprudencial para instaurar processos disciplinares contra seus 
participantes. Essa é a realidade, e mais adequado parece levá-la 
em conta para adotar o terceiro entendimento.  
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O assunto, quando se trata de greve do funcionário público, se depara com 

grande polemica, mas deve ser devidamente estudado tanto do ponto de vista social 

quanto jurídico, pois os servidores não contam com apoio jurídico de fato, sendo que 

realizar greves é um direito fundamental, tanto desta classe quanto de qualquer outra 

classe de trabalhadores.  

 

 

3.1 EXCESSO DE AUTORIDADE OU SOBERANIA DO GOVERNO, LOGO, QUAL A 

DIFERENÇA DE UMA DITADURA? 

 

 

Todo esse desenvolvimento da história e também definições de greve são 

importantes para a compreensão do direito de greve no Brasil. Ao longo do trabalho, 

será apresentado um estudo de caso e suas particularidades. É interessante ressaltar 

que do ponto de vista de Baboin (2013), quando as leis envolvendo o direito de greve 

eram feitas de maneira aberta como podemos ver no texto do Decreto-Lei de n° 9.070 

do ano de 1946, houve grandes exceções em relação ao movimento.  

Na Constituição de 1988 a falta de barreiras apresentada aos trabalhadores 

para executar a greve como maneira de demonstrar seus interesses, foi interpretada 

como uma liberdade aberta. Mesmo o ato de greve ser reconhecido como um direito 

ainda há grande ofensiva a este movimento.  

Os acometimentos contra os atos de greve sempre são realizados com o intuito 

de abreviar ou mesmo cessar o direito de greve, fazendo com que seja mais fácil de 

conter os trabalhadores, pois poucos são os que apoiam a eliminação do direito de 

greve. Os que assim fazem, querem garantir uma possível prevenção de ações 

(BABOIN, 2013).  

Ainda, Baboin (2013) afirma que “a lógica econômica liberal acredita que a 

greve como direito pode ser enquadrada e limitada”, não atrapalha a “aparência 

democrática da sociedade”. É nítido nessas palavras, ver que, caso o direito de greve 

seja abolido, o governo estaria assumindo uma posição de ditadora e assim ter que 

enfrentar possíveis desordens coletivas de trabalho, que neste caso, seriam ilegais e 

trariam mais problemas. 
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Para o setor privado, a lei contida no art. 9° da Constituição Federal do ano de 

1988 garante ao setor o privilégio do direito de greve (CURTI et al., 2017), como se 

pode observar:  

 

Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores 
decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que 
devam por meio dele defender.  
§ 1º - A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre 
o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 
§ 2º - Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. 

 

Em analogia, encontra-se o art. 37 que de alguma forma buscou garantir para 

os servidores públicos tal privilégio, como segue:  

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  
VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos 
em lei específica. 

 

Fica claro que o setor privado teve segurança garantida para ser aplicado 

imediatamente com o surgimento da Lei 7.783/89, resultando numa “norma 

constitucional de eficácia plena (Curtis et al., 2017). E segundo o mesmo autor, essa 

segurança alcançada para o setor privado não seguiu para o servidor público, uma 

vez que, nas palavras do autor “tal omissão do poder legislativo prejudicou muito e 

por muito tempo o direito que o constituinte procurou assegurar para o servidor 

público”  

Do ponto de vista jurídico, a partir das considerações na Carta Magna, art. 37, 

incisivo VII, há dúvidas se a greve dos servidores públicos segue a direção da 

doutrina de eficácia limitada ou de eficácia contida. A primeira direção está ligada ao 

direito de “eficácia limitada”, que o nome já diz, só ocorrerá caso haja uma 

delimitação nas leis envolvendo os servidores públicos, pois “a norma constitucional 

não é autoaplicável, como chegou a entender o STF (MI-20/DF, Rel. Min. Celso de 

Mello, DJ de 22.11.1996, Tribunal Pleno, p. 45-69)” (MELO, 2017).   

A segunda direção está ligada ao direito de “eficácia contida”, que tem como 

característica, a execução imediata da lei, até que se estabeleça uma especificidade 

nessas condições (GOMES, 2014).  
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Para Curti et al. (2017), o direito da greve, deveria seguir uma regulamentação 

infraconstitucional, já que foi editada a lei 7.783/89 que fazia menção a liberação da 

greve no setor privado, mas deixou para trás o setor público. Assim, o STF, fazendo-

se posicionar a favor dos servidores públicos e não omitir a legislação para essa 

classe no sentido de igualar os direitos dos servidores públicos ao privado, 

determinou que a greve era um direito de ambos, visto que o serviço público não 

tinha uma regulamentação a seu favor. Com o objetivo de garantir tal 

posicionamento, o Supremo denominou então esse processo de Regulamentação 

Judiciária Provisória. 

Todo esse conteúdo histórico, nos esclarece que esses atos de greve no Brasil 

não são inteiramente respeitados, pois para muitos governantes e empregadores, o 

direito de greve é mais uma maneira de causar grande confusão social, muito 

desconforto e em algumas situações, prejuízos financeiros. Para Siqueira (2016), o 

direito de greve é “um processo contínuo de luta”. Mas sendo a greve um direito, um 

entrave nessa manifestação do direito, traz mais exceções do que quando era vista 

como uma liberdade, fazendo com que a luta constante para melhorias seja ainda 

grandiosa. 

 

 

3.2 RESPONSABILIDADES DO ESTADO PERANTE AS GREVES  

 

 

Para darmos início no processo de entendimento das responsabilidades do 

Estado perante as greves, devemos dar atenção as pesquisas encontradas a respeito 

dos direitos dos seres humanos, que são envolvidos nos procedimentos para que 

tenhamos melhor opinião formadora.  

Antes de mais nada é importante deixar registrado que direitos fundamentais 

dos seres humanos diz respeito aqueles “reconhecidos e positivados na esfera do 

direito constitucional positivado de determinado Estado”, enquanto direitos humanos 

está mais relacionado ao direito em “relação aos documentos de direito internacional” 

(SARLET, 2012, p. 29).  

Para Tasca (2017), no ano de 1988 a Constituição Federal do Brasil se utilizou 

do termo direitos fundamentais para basear suas decisões. E o Estado deixa entender 

que garante a todos a sua aplicação total, mas em muitos casos, o Estado não o aplica 
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e infringe essa efetivação. E isso tudo vai de encontro com os direitos humanos, pois 

deveria ser considerado a efetivação dos direitos sem ao menos ter uma positivação, 

deveria ocorrer um processo de maneira natural.  

Ainda, Tasca (2017), se mostra pouco contente com o que encontramos em 

nossa democracia, visto que o Estado se baseia no capitalismo, no materialismo, na 

imposição de normas e leis que se torna contrário ao que deveria apresentar, que 

deveria ser uma democracia cidadã, como foi denominada a Constituição Federal no 

ano de 1988, mas que “além de tratar o tema nos artigos 5° até o 17°, obrigou sua 

aplicabilidade de forma imediata”.  

Com essas informações em mãos, José Afonso da Silva (2009, p. 180 apud 

Tasca, 2017) afirma:  

 

A eficácia e aplicabilidade das normas que contêm os direitos 
fundamentais dependem muito do seu enunciado, pois se trata de 
assunto que está em função do direito positivo. A Constituição é 
expressa sobre o assunto, quando estatui que as normas definidoras 
dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Mas 
certo é que isso não resolve todas as questões, porque a Constituição 
mesma faz depender de legislação ulterior a aplicabilidade de algumas 
normas definidoras de direitos sociais, enquadrada dentre os 
fundamentais.  

 

Ainda, sugere que: 

 

Por regra, as normas que consubstanciam os direitos fundamentais 
democráticos e individuais são de eficácia contida e aplicabilidade 
imediata, e tal disposição legal está ligada as normas dos direitos 
sociais, enquanto as que definem os direitos econômicos e sociais 
tendem a sê-lo também na Constituição vigente, mas algumas, 
especialmente as que mencionam uma Lei integradora, são de 
eficácia limitada, de princípios programáticos e de aplicabilidade 
indireta (TASCA, 2017). 
 

 Vemos então a ineficácia do Estado em aplicar certos direitos em pratica, por 

conta dessa democracia voltada para o capitalismo, como citado anteriormente. E 

neste âmbito, vamos expor algumas informações a respeito desse Estado.  

Por conta de toda modificação após a revolução industrial, em relação aos 

direitos do trabalho, deu-se início a teorias que explicavam o Estado e seu 

posicionamento diante de tais mudanças. Havia então a teria do Estado Social e do 

Estado Liberal. O Estado Liberal, seria um Estado relacionado com os direitos e 

liberdades são arquitetados “como um direito de defesa”, isso quer dizer que o Estado 
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não interfere nos direitos individuais das pessoas (AMARAL, 2014, p. 42 apud, Tasca, 

2017).  

 Ao aplicarmos essa denominação ao Direito do Trabalho, Tasca (2017) ainda 

confirma que não seria favorável tal tipo de teoria, visto que o Estado, por menos que 

interferisse, não ajudaria nas conquistas que hoje temos, não faria tantas mudanças 

positivas, muito pelo contrário, coisas negativas aconteceriam, bem como salários 

pequenos, mulheres e crianças trabalhando por menos do que o necessário para uma 

vida digna, horas de trabalho extensas, entre outras coisas.  

 Agora, a teoria de Estado Social, traz em sua essência: 

 

A liberdade adquirindo uma certa dimensão social, já não se falando 
mais em relação a questão relativa ao uso razoável de um direito 
fundamental, mas a impossibilidade de o particular poder usufruir as 
situações de vantagem (TASCA, 2017). 

 

 Assim, Tasca (2017, p. 335) deixa claro quando sugere que: 

 

O Estado Liberal vai em sentido contrário as intenções dos princípios 
constitucionais do trabalho, esquece que o ser humano é o centro das 
atenções quando se fala em Estado Democrático de Direito, o 
pensamento liberal tenta anular os conhecimentos e as conquistas de 
anos de luta, de batalha pelo social positivado, foge aos preceitos da 
verdadeira democracia quando assim manejada em conjunto com o 
bem estar social da população, considerando que todos são 
trabalhadores e, todos dão sua parcela de participação para a 
construção deste Estado contemporâneo.  

  

 Seguindo essa linha de raciocínio, o Estado Social nunca teria chance de se 

estabelecer, visto que as pessoas são individuais e buscam atender ao desejo 

capitalista e materialista, não se importando com o coletivo.   

E, por último, ficam aqui expostos os limites que a greve deve respeitar, pois 

segundo Melo (2016) “não existe direitos absolutos” no Estado Democrático de 

Direitos, pois mesmo sendo um direito realizar greves, o Estado deve priorizar o direito 

do cidadão, que é: viver, ter direito a saúde, liberdade, estar seguro, entre outras 

coisas; assim, mesmo com o direito de buscar por melhorias e resolver conflitos por 

meio das greves, o Estado tenta manter esses direitos básicos a vida das pessoas.  

  Por isso, Melo (2016), faz uma lista dos limites que a greve deve respeitar, e 

são eles: nos serviços considerados essenciais, no atendimento das necessidades da 

população (como energia, água, etc.), na limitação da greve do servidor público e 
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proibição do militar, o que ainda segundo o autor “não desnaturam a essência do 

direito fundamental da greve, mas apenas colocam como instrumento de defesa dos 

trabalhadores em harmonia com os demais cidadãos, o que é normal num regime 

democrático”. 
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4. ESTUDO COMPARATIVO DAS GREVES DE 1988 E 2015 NO ESTADO DO 

PARANÁ  

 

 

Primeiramente, essas duas greves ocorridas no ano de 1988, no governo de 

Álvaro Dias e no ano de 2015, governo de Beto Richa, foram a opção de pesquisa 

deste trabalho pela coerção e violência a qual se deu todo o movimento desses 

servidores públicos nos anos previstos.  

Para Corrêa (2016), esses atos de greve acontecidos no estado do Paraná, 

tendo como protagonistas os professores paranaenses sofreram abusos parecidos 

por conta da violência imputada em ambas, onde cavalaria e bombas de gás 

lacrimogêneo, neste último caso, na greve de 2015, resultaram de repressão por parte 

do governo.  

Fanes (2015) explica que a greve de 1988 ocorreu porque os professores 

buscavam reivindicar as melhorias no salário mínimos que o então governador Álvaro 

Dias havia concordado em melhorar em greves anteriores (1986), mas abdicava de 

cumprir; esse massacre, como era chamado por muitos jornais locais, aconteceu em 

meio a uma passeata realizada pelos professores enquanto se encaminhavam para o 

Palácio do Governo, na Praça Nossa Senhora de Salete, Centro Cívico, na cidade de 

Curitiba.  

Esse ato que ficou marcado na história do Paraná e também do Brasil em 

relação à classe dos professores, se repetiu no ano de 2015 buscando reivindicar 

direitos que foram difundidos em protestos anteriores, mas que neste caso estava 

caindo por terra, e era principalmente pauta deste movimento o plano de carreira e a 

forma de ingresso ameaçados pelo governo. O governador, Beto Richa, não retirou 

tais conquistas, mas quis adicionar a um projeto de lei, que na época foi considerado 

polêmico, que os servidores públicos deste estado contribuíssem com o dinheiro do 

fundo de previdência para colaborar com as contas do Estado (FANES, 2015). Esse 

absurdo não foi bem recebido pelos professores, e lá foram eles para as ruas buscar 

seus direitos.  

O ato de greve aconteceu no Centro Cívico, assim como a greve do ano de 

1988, e também teve como protagonista de um massacre, os professores. A polícia 

com sua cavalaria, com bombas de gás lacrimogêneo, com balas de borracha e 
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também cães, avançou sobre os protestantes. Assim, ambas as greves se tornaram 

marco na luta dos professores do estado do Paraná por seus direitos.  

 

 

4.1 A GREVE DE 30 DE AGOSTO DE 1988  

 

 

Os anos antecedentes a 1988 foi marcado por especificamente 4 greves que 

tinham como protagonistas os professores do estado do Paraná, o que levou a tantas 

reivindicações posteriormente e acarretou no dia 30 de agosto de 1988, o dia que 

seria conhecido como um marco da luta dos professores por direito.  

Os fatos aqui redigidos são baseados em relatos compilados de noticiários, 

depoimentos, jornais locais e história num geral, realizados por pesquisadores. A 

greve que culminou na “violenta” represália do dia 30, teve seu início no dia 05 de 

agosto de 1988, durante o governo de Álvaro Dias (gestão que compreendia 1987 – 

1991) e ocorreu na cidade de Curitiba, a capital do Paraná. O citado governador foi 

inadimplente com os ajustes antes firmados por ele, que diziam respeito ao aumento 

de salário base de três salários mínimos (FANES, 2015).  

Foram vinte e cinco dias de conversas sem chegar a uma negociação com 

Álvaro Dias, e cansados de não chegarem a um acordo foram as ruas juntos em 

passeata, num número aproximado de vinte mil docentes rumo ao Centro Cívico de 

Curitiba (BOTELHO et al., 2015). Em abril, os docentes se reuniram na Assembleia 

Legislativa para acompanhar os deputados estaduais do Paraná em uma sessão e 

acabaram se alojando naquele lugar porque não conseguiram resolver os conflitos e 

serem atendidos (FANES, 2015).  

A Associação dos Profissionais de Educação Pública do Paraná (APP – 

SINDICATO) se pronunciou da seguinte forma em relação a decisão de os 

professores alojarem-se diante da Assembleia:  

 

Nós fomos para dentro da Assembleia, numa mobilização, para fazer 
com que a bancada majoritária, que era na época do MBD (sic), 
assumisse nossas reivindicações e aprovasse uma proposta de 
reajuste salarial. Fomos para dentro da Assembleia, só que lá dentro 
ocorreu um ligeiro conflito e a bancada do governo, na época do MBD 
(sic), retirou-se e ignorou a nossa presença lá. Ao se retirarem, eu fiz 
a proposta de que nós não devíamos sair dali. Até que nós 
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pudéssemos ter as reivindicações atendidas (MIRANDA, 2014 apud 
FANES, 2015). 

 

 Dentre os 25 dias totais de movimento, 14 deles foram passados em frente a 

Assembleia Legislativa em alojamento, e de acordo com a docente Isolde Benilde, que 

fazia parte da presidência da APP naquele ano, tais fatos são relevantes:  

 

Já nos primeiros dias, a temperatura do ar-condicionado da 
Assembleia alternava entre o frio extremo e momentos de calor 
sufocante. Um dia, um dos colegas passou mal e foi levado ao 
hospital, aí descobrimos que ele comeu algo que fora contaminado. 
Quando um dos professores recebeu uma blusa salpicada de lã de 
vidro, nós tivemos certeza dos riscos que corríamos (BENILDE, 2014 
apud FANES, 2015). 
 

Segundo a professora Isolde, o Governo, liderado por Álvaro Dias mais os 

deputados a par de todo movimento, estavam tentando prejudicar essa busca pelo 

direito, assim, todas as sessões pertinentes que seriam realizadas na Assembleia 

foram desmarcadas, pois de acordo com o governo, os docentes atrapalhavam essas 

reuniões. Uniram-se ao movimento, professores de muitas cidades do Paraná, mas o 

maior número de participantes ainda era em Curitiba, a capital do estado, onde a 

associação dos professores reuniu caravanas que levavam mais gente para se juntar 

em reivindicação, inclusive pais, alunos e quem mais quisesse ajudar, pois até então, 

nada havia sido feito para mudar os acordos quebrados pelo governador (FANES, 

2015).  

E foi no dia 30 de agosto que todas as tentativas de acordo terminou em 

massacre. Neste dia, 30 mil pessoas (de acordo com a APP – sindicato) estavam 

reunidas por uma só causa, pais, alunos, professores, pessoas dispostas a lutar pela 

classe de docentes e por direitos já debatidos antes, mas sem uma posição de 

cumprimento, chegaram as ruas numa passeata rumo ao Palácio do Iguaçu, onde fica 

a sede do Governo do Estado do Paraná. O conflito se deu, pois os policiais já 

aguardavam os manifestantes prontos com bombas e homens em seus cavalos 

(FANES, 2015).  

A violência causou ferimentos em muitas pessoas, dentre elas os professores, 

houve pessoas queimadas pelas bombas de efeito moral, fraturas, tumulto por todo 

lado (FANES, 2015), como mostra a imagem a seguir. 
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Fonte: Leandro Taques (Disponível em: <https://laislainy.wordpress.com/2015/04/29/o-

imoral-efeito-das-bombas/>) 

 

Além das muitas fotos e arquivos encontrados sobre o fatídico dia, a violência 

conta com relatos de participantes, como é o caso de Gouvea (2014, apud FANES, 

2015): 

 

Primeiro chegaram os cachorros com os militares, depois os cavalos, 
que entravam no meio das barracas e iam derrubando as barracas e 
passando por cima das pessoas que estavam lá dentro, como forma 
de protesto. Era muita gritaria, muita gritaria. Lembro também que as 
professoras molhavam o lenço e colocavam no nariz, por causa do gás 
lacrimogêneo. Foi uma coisa assim bem brutal, foi uma coisa brutal, 
emocionante e horripilante.  
 

Para muitos, aqueles acontecimentos são únicos na história da luta de 

professores em busca de direitos no Brasil e podemos adicionar mais relatos 

marcantes de pessoas que fizeram parte daquele momento. Benilde (2014 apud 

FANES, 2015) acrescenta: 

 

Nós estávamos acostumados a reivindicar, acostumados a insistir, 
mas acabar chegando em uma sala de reuniões e conversando com 
os governantes. Nessa ocasião, e nessa gestão de governo também, 
nós não fomos nem recebidos. O assédio dos militares, da polícia 
militar, dos cavalos, dos cães adestrados, chegando até nós sem uma 
explicação razoável, foi uma grande decepção. As pessoas foram 
feridas fisicamente e moralmente. Saíram literalmente escorrendo 
sangue da praça. 
 



37 

 

 

Esses fatos detalhados em discursos, mostram como o Estado detém o poder 

e muitas vezes o utiliza da pior forma possível; vale lembrar que as greves não 

acabaram naquele dia, mesmo tendo acontecido tanta violência explicita. O 

governador, Álvaro Dias se posicionou aberto a debates apenas se os docentes 

voltassem para salada de aula, caso contrário, nada seria mudado e muitos desses 

professores perderiam seus empregos. Dessa maneira, a greve enfraqueceu e os 

professores optaram por retornar ao trabalho no dia 20 de setembro, numa reunião na 

cidade de Maringá (FANES, 2015).  

Após tanta luta e nenhum acordo, o Governo do Estado do Paraná fez uma 

declaração para o povo elucidando o ocorrido e Álvaro Dias se pronunciou no jornal 

O Estado do Paraná:  

 

Alguns professores, aqueles que ainda insistem nessa greve injusta, 
tentando dar alento a um movimento que já nasceu errado, e agora 
sem apoio da base está morrendo, acabaram de criar uma situação 
que muito envergonha o Paraná, reconhecido nacionalmente pela 
civilidade, cultura e educação de seu povo (Jornal O Estado do 
Paraná, 1988 apud FANES, 2015). 
 

 

Fica clara a intenção do governador de colocar totalmente a culpa de todo o 

ocorrido nos grevistas insatisfeitos com o não cumprimento do acordo antes feito entre 

Estado e professores. Álvaro Dias ainda deflagra que nunca esteve fechado para 

possíveis conversas com os responsáveis pela manifestação diante de toda situação 

nacional financeira que estava em déficit (FANES, 2015).  

E ainda, segundo Fanes, (2015), em relação a violência praticada pelos 

policiais, o governador acrescenta que todas as medidas tomadas foram para 

defender o local em que ocorreu o manifesto, pois é um lugar que acima de tudo, 

representa a democracia, e que tudo foi iniciado pelos grevistas. Segundo Álvaro Dias: 

“a ação do governo não foi desproporcional, uma vez que, desde o início, os 

professores estavam “mal-intencionados” e tinham objetivos externos aos da maioria 

dos professores”.  

Tudo que foi exposto nos mostra como o governo utilizou de má fé para com 

os professores e tentou coloca-los como vilões numa situação em que fica clara toda 

barbárie cometida por este mesmo governo. Esse movimento, em vez de ficar malvisto 
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pelo povo, se tornou na verdade uma bandeira a ser levantada, um acontecimento 

que mostra que a luta não acabou e muitas outras virão pela frente.  

 

 

4.2 A GREVE DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 

 

No dia 09 de fevereiro do ano de 2015 os manifestantes do que viria a ser uma 

das greves mais violentas do Estado do Paraná, se reuniram para dar início a 

reivindicações pertinentes a uma lei que transferia o Fundo de Previdências destes, 

para saldar dívidas do Estado. Essa decisão acarretou na paralisação de milhares de 

alunos. Ainda em março as aulas voltaram, mas como não houve comprometimento 

do Governo com as propostas, a greve voltou com toda força tendo o apoio então de 

professores universitários estaduais, no dia 27 de abril de 2015 (CORRÊA, 2016). 

E foi no dia 29 de abril de 2015 que a segunda maior greve dos professores 

teve grande impacto na história das greves no estado do Paraná, pois a primeira foi 

em 1988. A greve aconteceu no mesmo lugar que há cerca de 20 anos ocorreu outra 

greve que culminou em muitos feridos, o estopim para todo o alvoroço se deu porque 

os manifestantes não puderam participar de uma reunião que tratava justamente da 

lei que eles reivindicavam (CORRÊA, 2016). 

Neste novo cenário de violência, durante o governo de Beto Richa, 213 pessoas 

foram machucadas por bombas de borracha, de gás lacrimogêneo, por jatos de agua 

e cães treinados. Um massacre que tinha como intuito vetar a luta dos docentes em 

busca de melhores condições previdenciárias (FANES, 2015).  

A violência estará sempre na memória daqueles que participaram de um 

movimento em busca de melhorias, a imagem a seguir mostra a professora curitibana 

Luci Mara Pereira, que foi atingida na cabeça (região da nuca) por um artefato vindo 

de um helicóptero e acabou na UTI, por assim como tantos outros docentes, lutar por 

direitos e mais do que tudo, por reconhecimento, mais do que por remuneração. 
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Fonte: Arquivo pessoal de Luci Mara Pereira (concedido ao autor da monografia).  

 

O Sindicato dos Professores Públicos do Estado (APP- sindicato) relata mais 

uma vez o acontecido no dia 9 de fevereiro de 2015, data que teve início as 

manifestações grevistas no Paraná por conta dos seguintes ajustes:  

 

Retirada ou rejeição dos projetos de lei PLC 06/2015 e o 60/2015 (a 
nomenclatura que receberam as duas mensagens enviadas pelo 
governador à Assembleia Legislativa do Paraná na última semana); 2. 
Pagamento imediato dos salários em atraso (PSS, 1/3 de férias, 
auxílio alimentação, conveniadas); 3. Retomada das negociações 
sobre os temas educacionais e a organização escolar; 4. Retomada 
do Porte das Escolas (tendo como referência mínima dezembro de 
2014). Pontos imediatos para negociação: 1. Retomada imediata dos 
projetos educacionais e programas 2.  Abertura e reabertura de 
turmas/matrículas, contra a superlotação das salas de aulas; 3. 
Nomeados de todos (as) os (as) concursados (as); 
(www.appsindicato.org.br, Notícias, 07 fev. 2015, apud BOTELLHO et 
al., 2015) 

 

Todas as conquistas e lutas travadas estavam “em jogo” nesta nova greve que 

contou com o apoio e aprovação de mais de 7 mil professores, mas que no final das 

contas, resultou em mais um ato de violência por parte do Governo/Estado (BOTELHO 

et al., 2015). 

A pressão, através de um grande número de participantes, desta greve foi tanta 

que a Secretaria de Segurança Pública (SESP) não lançou mão de “força extrema da 
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PM”, pois segundo a mesma, junto aos manifestantes se encontravam grupos de 

pessoas dispostas a destruir patrimônio público e privado na linha de frente.  

           Muitas entrevistas mostram que tais informações são invalidas e que o inicio 

de todo o massacre se deu por conta dos policiais. Os cargos de Secretário Estadual 

da Educação, Comandante da PM e Secretário da Segurança ficaram sem seus 

atuantes, pois diante de tanta barbárie, pediram demissão dos respectivos cargos 

Fernando Xavier, César Kogut e Fernando Francischini (FANES, 2015).  

Apenas um dia depois de toda a violência em busca de direitos, Corrêa (2016) 

expõe o seguinte:  

 
(...) a lei da previdência é sancionada e 8,5 bilhões de reais é retirado 
da previdência dos servidores e transferido para o caixa do governo. 
Mesmo com a derrota, a greve continuou e os professores passam a 
reivindicar aumento de salários, ou melhor, pedem ao menos a 
correção inflacionária, de 8,17%.  

  

Essas transações duram mais ou menos um mês, mas o Governo não tem 

sucesso ao apresentar uma proposta aos professores e Fanes (2015) registra os 

seguintes acontecimentos:  

 

Em junho de 2015, os professores pediam o reajuste salarial imediato 
de 8,17%, repondo a inflação do período. O governo do Estado 
ofereceu um reajuste parcelado: a inflação medida entre maio e 
dezembro de 2014 concederia um aumento de 3,45%, que seriam 
divididos em três parcelas nos meses de setembro (1,15%), outubro 
(1,15%) e novembro (1,15%). Já a inflação de 2015, estimada pelo 
governo em 8,5%, seria paga em janeiro de 2016. A data-base seria 
alterada para janeiro a partir de então. Os professores recusaram essa 
proposta.  

 

Diante de todas negociações, recusa por parte dos professores, no final de 

tudo, o Governo teve poder sobre a classe de docentes e esses, sem sucesso, 

retornaram a rotina de sala de aula.   

 

 

4.3 COMENTÁRIOS A RESPEITO DAS GREVES E O “MASSACRE” 

 

 

Destacamos o movimento grevista de 1988, justamente porque em 2015 ele 

voltou a significar e produzir efeitos de sentido. As duas greves se assemelham, pela 
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maneira como os professores foram reprimidos, pelo fato do governador do estado, 

Beto Richa, fazer parte do mesmo partido político (PSDB) do ex-governador Álvaro 

Dias, e também porque os professores retomam as aulas sem conquistas 

significativas (CORREA, 2016). 

Estudiosos acreditam que os procedimentos utilizados por ambos 

governadores são semelhantes e não é por coincidência. Para Egg (2015), toda essa 

maneira de agir diante de pessoas buscando seus direitos, faz parte de: 

 

(...) um grupo político forjado no autoritarismo, num estado que tem o 
mando centralizado em grupos políticos que ocupam cargos 
relevantes no executivo, legislativo e judiciário, com ligações 
umbilicais com as grandes propriedades rurais, as grandes empresas 
e o domínio de órgãos de imprensa (escrita, radiofônica e televisiva). 
Uma ação, cheia de truculência provavelmente podendo ser 
interpretada como os últimos estertores de um modo de fazer política 
que não serve para um país democrático no século XXI.  Esse discurso 
da violência e da aniquilação do oponente político, da maneira como 
vem sendo empregado por este grupo, acaba justificando todo tipo de 
truculência. Quando pessoas com esta motivação têm a polícia nas 
mãos, o resultado é o que vimos. A agressão policial foi preparada 
com antecedência, pois os policiais já estavam instruídos que seriam 
atacados por manifestantes, “arruaceiros”, e black blocks.  

 

Para Corrêa (2016), tudo estava previsto e preparado para acontecer da 

maneira que aconteceu, pois o respeito que o Estado tem pelo servidor público, no 

caso, os professores, é mínima. Tudo que vai contra o governo, não é bem visto.  

Esses movimentos contra, fizeram pessoas reviverem os tempos de ditadura, 

em que os trabalhadores não podiam lutar por seus direitos, que deviam servir o 

Estado e serem submissos, mas o que o Governo não esperava era o apoio dos 

docentes recebido de várias instituições importantes nacionalmente, como: Ordem 

dos Advogados do Brasil, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Colégio 

Brasileiro de Ciências do Esporte e tantas outras (SILVA e BERNARTT, 2014).   

E segundo Giacoia Junior (2018, p. 61): 

 

Temos aqui, portanto, uma imbricação essencial entre soberania, 
direito e violência, que põe em questão a interpretação de legitimidade 
do poder político que não mais institui ou assegura a aplicação do 
direito, mas depõe o direito, juntamente com sua realização na figura 
do Estado. 
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Esta afirmação apenas segue corroborando com as afirmações anteriores de 

que tudo que ocorreu, em relação a brutalidade nas greves, era algo previsto. 

Contudo, o direito de manifestar-se é amparado por lei e desde que os motivos 

da busca por esses direitos sejam lícitos, essa busca terá continuidade, para que tudo 

que foi alcançado até o momento, não seja perdido. Botelho et al. (2015). 

Ainda concluem que esses dois acontecimentos mostrou a força que a classe 

docente possui e a importância de lutar continuamente por melhorias e a valorização 

dos professores, tornando atrativa a formação e a carreira docente. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

A presente pesquisa teve como objetivo dar embasamento histórico, desde o 

surgimento da utilização da palavra trabalho até o ponto culminante na história do 

Paraná, onde professores que buscaram reivindicar seus direitos referentes ao 

trabalho, utilizando como meio o movimento grevista, foram brutalmente massacrados 

pelo Estado que se diz democrático.  

Para melhor compreensão do assunto, foi necessário o aprofundamento dos 

conceitos envolvidos na história do trabalho, na legislação que envolve esse ambiente 

e também os direitos referentes a greve, que foi um direito conquistado a duras penas. 

No primeiro capítulo, como pudemos ver, o trabalho tem por definição um meio 

social de obter bens, ou ainda, um meio social de valor atribuído, foi necessária toda 

essa explanação, para melhor entendimento dos direitos e legislações envolvendo o 

trabalho. Analisou-se a evolução do trabalho como sendo um direito e respaldado por 

regulamentos e promoção do estudo das necessidades dos trabalhadores.  

Ainda neste capítulo, foi delineada a história do trabalho no mundo 

concomitantemente com o Brasil, sendo dividido em três fases mundiais: a primeira 

fase que consistiu na época da Revolução Industrial,  a segunda fase, marcada pelo 

Manifesto Comunista, mesma época da criação da Organização Internacional do 

Trabalho e terceira fase, que resultou na Carta Del Lavoro – responsável pela 

reivindicação dos trabalhadores por seus direitos reconhecidos perante o Estado; e 

no Brasil, também por existir três fases, sendo elas: primeira fase, marcada pela 

Independência do Brasil e também Lei Áurea, segunda fase, marcada pela Revolução 
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de 1930 e suas intensas manifestações por parte dos trabalhadores, e finalmente a 

terceira fase, marcada ainda pela Revolução de 1930 e acontece até os dias atuais.  

Uma vez que o objetivo central desta monografia é o de avaliar as leis que 

respaldam os servidores públicos referentes aos movimentos grevistas, foi necessário 

tratar no início do mesmo, todo o histórico legislativo envolvendo o trabalho e os 

direitos referentes a ele.  

No segundo capítulo, foi estudado a evolução do direito de greve e seus 

aspectos importantes para entendimento das greves acontecidas nos anos de 1988 e 

2015 no estado do Paraná, realizada por servidores públicos em busca de direitos 

justos. Considerou—se todo o cenário mundial e especialmente brasileiro atual, o qual 

foi necessário para compreensão das grandes lutas travadas para consolidar o direito 

dos servidores públicos de unirem-se coletivamente e reivindicarem melhorias.  

Ao final do capitulo, pode-se perceber como todas as conquistas referentes ao 

direito de greve é muito recente no Brasil, resulta de muitos anos de batalha da classe 

trabalhadora e mesmo com toda evolução por meio da Constituição Federal de 1988, 

a classe trabalhadora de servidores públicos não acompanhou essa evolução como a 

classe de trabalhadores privados.  

O terceiro capitulo se prestou a delinear mais profundamente a greve nos 

servidores públicos e exceções envolvendo essa classe, o que resulta em repressão 

e falta de respeito por parte do Estado, pois é vista como confusão social e causa de 

grande desconforto. Em seu último item, vemos que o Estado se torna impotente em 

aplicar certos direitos em pratica, graças a democracia capitalista pregada. E há uma 

delimitação para exercício da greve, dentro desse Estado democrático, que visa 

priorizar o direito de cidadão a vida, a saúde, a liberdade e a segurança, mas que em 

teoria, também busca melhorias na classe trabalhadora por meio de resolução de 

conflitos.  

E por fim, em seu último capítulo, esta monografia se atem a comparação da 

brutalidade de eventos que deveriam resultar de toda teoria de Estado democrático, 

mas que mostra mesmo que o Estado usou de todo poder para manter autoridade e 

infligir aos servidores públicos do Paraná um massacre regado a sangue e excesso 

de autoridade.  

No comparativo entre os protestos ocorridos em Curitiba, capital do estado, na 

praça do Centro Cívico, ocorreu as duas maiores greves, em se tratando de 

brutalidade, do estado. Servidores públicos reivindicando salários melhores e em 
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outro momento (2015) protestando contra uma lei referente a Previdência Social. 

Cavalos, bombas de gás lacrimogênio, bombas de efeito moral, policiais da tropa de 

choque, e cães treinadores fizeram parte da cena de horror vivido por manifestantes 

em busca de seus direitos.  

Portanto, depois de todas as considerações feitas, conclui-se que o Estado 

exerce autoridade em excesso sobre os servidores públicos, sem respeitar os direitos 

que os respaldam, ainda que tais direitos não sejam totalmente esclarecidos pela 

Constituição Federal.  
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ANEXOS 

 

 

Convenções fundamentais que integram a declaração de princípios dos direitos 

do trabalho da OIT. 

 

 

”Nº 29 - Trabalho Forçado (1930): dispõe sobre a eliminação do 
trabalho forçado ou obrigatório em todas as suas formas. 
Admitem-se algumas exceções, tais como o serviço militar, o 
trabalho penitenciário adequadamente supervisionado e o 
trabalho obrigatório em situações de emergência, como guerras, 
incêndios, terremotos, etc. 
Nº 87 - Liberdade Sindical e Proteção do Direito de 
Sindicalização (1948): estabelece o direito de todos os 
trabalhadores e empregadores de constituir organizações que 
considerem convenientes e de a elas se afiliarem, sem prévia 
autorização, e dispõe sobre uma série de garantias para o livre 
funcionamento dessas organizações, sem ingerência das 
autoridades públicas. 
 Nº 98 - Direito de Sindicalização e de Negociação Coletiva 
(1949): estipula proteção contra todo ato de discriminação que 
reduza a liberdade sindical, proteção das organizações de 
trabalhadores e de empregadores contra atos de ingerência de 
umas nas outras, e medidas de promoção da negociação 
coletiva. 
Nº 100 - Igualdade de Remuneração (1951): preconiza a 
igualdade de remuneração e de benefícios entre homens e 
mulheres por trabalho de igual valor. 
Nº 105 - Abolição do Trabalho Forçado (1957): proíbe o uso de 
toda forma de trabalho forçado ou obrigatório como meio de 
coerção ou de educação política; como castigo por expressão 
de opiniões políticas ou ideológicas; a mobilização de mão-de-
obra; como medida disciplinar no trabalho, punição por 
participação em greves, ou como medida de discriminação [...].
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Convenções (OIT) ratificadas e em vigor no Brasil. 

 

 

Convenção: 6 
Trabalho Noturno dos Menores na Indústria   
Adoção OIT: 1919 
Ratificação Brasil: 26/04/1934 
Status: Em vigor 
Nota: Instrumento pendente de revisão 
 
Convenção: 11 
Direito de Sindicalização na Agricultura  
Adoção OIT: 1921 
Ratificação Brasil: 25/04/1957 
Status: Em vigor 
Nota: Instrumento em situação provisória 
 
Convenção: 12 
Indenização por Acidente do Trabalho na Agricultura   
Adoção OIT: 1921 
Ratificação Brasil: 25/04/1957 
Status: Em vigor 
Nota: Instrumento em situação provisória 
 
Convenção: 14 
Repouso Semanal na Indústria  
Adoção OIT: 1921 
Ratificação Brasil: 25/04/1957 
Status: Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado 
 
Convenção: 16 
Exame Médico de Menores no Trabalho Marítimo  
Adoção OIT: 1921 
Ratificação Brasil: 08/06/1936 
Status: Em vigor 
Nota: Instrumento pendente de revisão 
 
Convenção: 19 
Igualdade de Tratamento (Indenização por Acidente de Trabalho)   
Adoção OIT: 1925 
Ratificação Brasil: 25/04/1957 
Status: Em vigor 
Nota: Instrumento em situação provisória 
 
Convenção: 21 
Inspeção dos Emigrantes a Bordo dos Navios  
Adoção OIT: 1926 
Ratificação Brasil: 18/06/1965 
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Status: Em vigor 
Nota: Deixado de lado (não é pertinente no contexto atual) 
 
Convenção: 22 
Contrato de Engajamento de Marinheiros  
Adoção OIT: 1926 
Ratificação Brasil: 18/06/1965 
Status: Em vigor 
Nota: Instrumento pendente de revisão 
 
Convenção: 26 
Métodos de Fixação de Salários Mínimos   
Adoção OIT: 1928 
Ratificação Brasil: 25/04/1957 
Status: Em vigor 
Nota: Instrumento em situação provisória 
 
Convenção: 29 
Trabalho Forçado ou Obrigatório   
Adoção OIT: 1930 
Ratificação Brasil: 25/04/1957 
Status: Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado 
 
Convenção: 42 
Indenização por Enfermidade Profissional (revista)   
Adoção OIT: 1934 
Ratificação Brasil: 08/06/1936 
Status: Em vigor 
Nota: Instrumento desatualizado. 
 
Convenção: 45 
Indenização por Enfermidade Profissional (revista)   
Adoção OIT: 1935 
Ratificação Brasil: 22/09/1938 
Status: Em vigor 
Nota: Instrumento em situação provisória 
 
Convenção: 53 
Certificados de Capacidade dos Oficiais da Marinha Mercante   
Adoção OIT: 1936 
Ratificação Brasil: 12/10/1938 
Status: Em vigor 
Nota: Instrumento em situação provisória 
 
Convenção: 80 
Revisão dos Artigos Finais   
Adoção OIT: 1946 
Ratificação Brasil: 13/04/1948 
Status: Em vigor 



51 

 

 

 
Convenção: 81 
Inspeção do Trabalho na Indústria e no Comércio   
Adoção OIT: 1947 
Ratificação Brasil: 11/10/1989 
Status: Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 88 
Organização do Serviço de Emprego  
Adoção OIT: 1948 
Ratificação Brasil: 25/04/1957 
Status: Em vigor 
Nota: Instrumento em situação provisória. 
 
Convenção: 89 
Trabalho Noturno das Mulheres na Indústria (Revista)   
Adoção OIT: 1948 
Ratificação Brasil: 25/04/1957 
Status: Em vigor 
Nota: Instrumento em situação provisória 
 
Convenção: 92 
Alojamento de Tripulação a Bordo (Revista)   
Adoção OIT: 1949 
Ratificação Brasil: 08/06/1954 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento em situação provisória. 
 
Convenção: 94 
Cláusulas de Trabalho em Contratos com Órgãos Públicos   
Adoção OIT: 1949 
Ratificação Brasil: 18/06/1965 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 95 
Proteção do Salário   
Adoção OIT: 1949 
Ratificação Brasil: 25/04/1957 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 97 
Trabalhadores Migrantes (Revista)  
Adoção OIT: 1949 
Ratificação Brasil: 18/06/1965 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
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Convenção: 98 
Direito de Sindicalização e de Negociação Coletiva   
Adoção OIT: 1949 
Ratificação Brasil: 18/11/1952 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 99 
Métodos de Fixação de Salário Mínimo na Agricultura   
Adoção OIT: 1951 
Ratificação Brasil: 25/04/1957 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento em situação provisória 
 
Convenção: 100 
Igualdade de Remuneração de Homens e Mulheres Trabalhadores por Trabalho de 
Igual Valor   
Adoção OIT: 1951 
Ratificação Brasil: 25/04/1957 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado 
 
Convenção: 102 
Normas Mínimas da Seguridade Social  
Adoção OIT: 1952 
Ratificação Brasil: 15/06/2009 
Status:  Em vigor 
Nota: Aceita as partes II-X 
 
Convenção: 103 
Amparo à Maternidade (Revista)   
Adoção OIT: 1952 
Ratificação Brasil: 18/06/1965 
Status:  Em vigor 
Nota: Com exceção dos trabalhos a que se refere o artigo 7, parágrafo 1, b) e c). 
 
Convenção: 104 
Abolição das Sanções Penais no Trabalho Indígena  
Adoção OIT: 1955 
Ratificação Brasil: 18/06/1965 
Status:  Em vigor 
Nota: Deixado de lado (não é pertinente no contexto atual). 
 
Convenção: 105 
Abolição do Trabalho Forçado   
Adoção OIT: 1957 
Ratificação Brasil: 18/06/1965 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
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Convenção: 106 
Repouso Semanal no Comércio e nos Escritórios   
Adoção OIT: 1957 
Ratificação Brasil: 18/06/1965 
Status:  Em vigor 
Nota: O Governo declarou que a Convenção se aplica também as pessoas 
empregadas nos estabelecimentos especificados no artigo 3, parágrafo 1, a), c) e d) 
 
Convenção: 111 
Discriminação em Matéria de Emprego e Ocupação  
Adoção OIT: 1958 
Ratificação Brasil: 26/11/1965 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 113 
Exame Médico dos Pescadores   
Adoção OIT: 1959 
Ratificação Brasil: 01/03/1965 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento pendente de revisão. 
 
Convenção: 115 
Proteção Contra as Radiações  
Adoção OIT: 1960 
Ratificação Brasil: 05/09/1966 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 116 
Revisão dos Artigos Finais  
Adoção OIT: 1961 
Ratificação Brasil: 05/09/1966 
Status:  Em vigor 
 
Convenção: 117 
Objetivos e Normas Básicas da Política Social  
Adoção OIT: 1962 
Ratificação Brasil: 24/03/1969 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento em situação provisória. 
 
Convenção: 118 
Igualdade de Tratamento entre Nacionais e Estrangeiros em Previdência Social   
Adoção OIT: 1962 
Ratificação Brasil: 24/03/1969 
Status:  Em vigor 
 
Convenção: 119 
Proteção das Máquinas   



54 

 

 

Adoção OIT: 1963 
Ratificação Brasil: 16/04/1992 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento pendente de revisão 
 
Convenção: 120 
Higiene no Comércio e nos Escritórios  
Adoção OIT: 1964 
Ratificação Brasil: 24/03/1969 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado 
 
Convenção: 122 
Política de Emprego  
Adoção OIT: 1964 
Ratificação Brasil: 24/03/1969 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 124 
Exame Médico dos Adolescentes para o Trabalho Subterrâneo nas Minas   
Adoção OIT: 1965 
Ratificação Brasil: 21/08/1970 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 125 
Certificados de Capacidade dos Pescadores   
Adoção OIT: 1966 
Ratificação Brasil: 21/08/1970 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento pendente de revisão. 
 
Convenção: 126 
Alojamento a Bordo dos Navios de Pesca  
Adoção OIT: 1966 
Ratificação Brasil: 12/04/1994 
Status:  Em vigor 
 
Convenção: 127 
Peso Máximo das Cargas   
Adoção OIT: 1967 
Ratificação Brasil: 21/08/1970 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento pendente de revisão. 
 
Convenção: 131 
Fixação de Salários Mínimos, Especialmente nos Países em Desenvolvimento   
Adoção OIT: 1970 
Ratificação Brasil: 04/05/1983 
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Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 132 
Férias Remuneradas (Revista)  
Adoção OIT: 1970 
Ratificação Brasil: 23/09/1998 
Status:  Em vigor 
Nota: Duração especificada das férias: 30 dias. Aceitou as disposições do artigo 15, 
parágrafo 1, a) e b). 
 
Convenção: 133 
Alojamento a Bordo de Navios (Disposições Complementares)  
Adoção OIT: 1970 
Ratificação Brasil: 16/04/1992 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento em situação provisória. 
 
Convenção: 134 
Prevenção de Acidentes do Trabalho dos Marítimos  
Adoção OIT: 1970 
Ratificação Brasil: 25/07/1996 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento pendente de revisão. 
 
Convenção: 135 
Proteção de Representantes de Trabalhadores   
Adoção OIT: 1971 
Ratificação Brasil: 18/05/1990 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 136 
Proteção Contra os Riscos da Intoxicação pelo Benzeno   
Adoção OIT: 1971 
Ratificação Brasil: 24/03/1993 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento pendente de revisão. 
 
Convenção: 137 
Trabalho Portuário   
Adoção OIT: 1973 
Ratificação Brasil: 12/08/1994 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento em situação provisória. 
 
Convenção: 138 
Idade Mínima para Admissão  
Adoção OIT: 1973 
Ratificação Brasil: 28/06/2001 
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Status:  Em vigor 
Nota: Idade mínima especificada: 16 anos. 
 
Convenção: 139 
Prevenção e Controle de Riscos Profissionais Causados por Substâncias ou 
Agentes Cancerígenos   
Adoção OIT: 1974 
Ratificação Brasil: 27/06/1990 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 140 
Licença Remunerada para Estudos  
Adoção OIT: 1974 
Ratificação Brasil: 16/04/1992 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 141 
Organizações de Trabalhadores Rurais  
Adoção OIT: 1975 
Ratificação Brasil: 27/09/1994 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 142 
Desenvolvimento de Recursos Humanos   
Adoção OIT: 1975 
Ratificação Brasil: 24/11/1981 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 144 
Consultas Tripartites sobre Normas Internacionais do Trabalho  
Adoção OIT: 1976 
Ratificação Brasil: 27/09/1994 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 145 
Continuidade no Emprego do Marítimo   
Adoção OIT: 1976 
Ratificação Brasil: 18/05/1990 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 146 
Relativa às Férias Anuais Pagas dos Marítimos  
Adoção OIT: 1976 
Ratificação Brasil: 24/09/1998 
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Status:  Em vigor 
Nota: Duração especificada das férias anuais: 30 dia 
 
Convenção: 147 
Normas Mínimas da Marinha Mercante   
Adoção OIT: 1976 
Ratificação Brasil: 17/01/1991 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 148 
Contaminação do Ar, Ruído e Vibrações   
Adoção OIT: 1977 
Ratificação Brasil: 14/01/1982 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 151 
Direito de Sindicalização e Relações de Trabalho na Administração Pública  
Adoção OIT: 1978 
Ratificação Brasil: 15/06/2010 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 152 
Segurança e Higiene dos Trabalhos Portuários  
Adoção OIT: 1979 
Ratificação Brasil: 18/05/1990 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 154 
Fomento à Negociação Coletiva   
Adoção OIT: 1981 
Ratificação Brasil: 10/07/1992 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 155 
Segurança e Saúde dos Trabalhadores   
Adoção OIT: 1981 
Ratificação Brasil: 18/05/1992 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 159 
Reabilitação Profissional e Emprego de Pessoas Deficientes   
Adoção OIT: 1983 
Ratificação Brasil: 18/05/1990 
Status:  Em vigor 
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Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 160 
Estatísticas do Trabalho (Revista)  
Adoção OIT: 1985 
Ratificação Brasil: 02/07/1990 
Status:  Em vigor 
Nota: De acordo com o artigo 16, parágrafo 2, da Convenção, os artigos 7 a 10, 12, 
13 e 15 da parte II foram aceitos. 
 
Convenção: 161 
Serviços de Saúde do Trabalho  
Adoção OIT: 1985 
Ratificação Brasil: 18/05/1990 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 162 
Utilização do Amianto com Segurança   
Adoção OIT: 1986 
Ratificação Brasil: 18/05/1990 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 163 
Bem-Estar dos Trabalhadores Marítimos no Mar e no Porto  
Adoção OIT: 1987 
Ratificação Brasil: 04/03/1997 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 164 
Proteção à Saúde e Assistência Médica aos Trabalhadores Marítimos  
Adoção OIT: 1987 
Ratificação Brasil: 04/03/1997 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado 
 
Convenção: 166 
Repatriação de Trabalhadores Marítimos   
Adoção OIT: 1987 
Ratificação Brasil: 04/03/1997 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 167 
Sobre a Segurança e Saúde na Construção   
Adoção OIT: 1988 
Ratificação Brasil: 19/05/2006 
Status:  Em vigor 
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Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 168 
Promoção do Emprego e Proteção Contra o Desemprego  
Adoção OIT: 1988 
Ratificação Brasil: 24/03/1993 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 169 
Sobre Povos Indígenas e Tribais  
Adoção OIT: 1989 
Ratificação Brasil: 25/07/2002 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 170 
Segurança no Trabalho com Produtos Químicos   
Adoção OIT: 1990 
Ratificação Brasil: 23/12/1996 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 171 
Trabalho Noturno   
Adoção OIT: 1990 
Ratificação Brasil: 18/12/2002 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 174 
Sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores  
Adoção OIT: 1993 
Ratificação Brasil: 02/08/2001 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 176 
Sobre segurança e saúde nas minas  
Adoção OIT: 1995 
Ratificação Brasil: 18/05/2006 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 178 
Relativa à Inspeção das Condições de Vida e de Trabalho dos Trabalhadores 
Marítimos   
Adoção OIT: 1996 
Ratificação Brasil: 21/12/2007 
Status:  Em vigor 
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Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 182 
Sobre Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil e Ação Imediata para sua 
Eliminação   
Adoção OIT: 1999 
Ratificação Brasil: 02/02/2000 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 185 
Sobre os Documentos de Identidade da gente do mar (Revista)  
Adoção OIT: 2003 
Ratificação Brasil: 21/01/2010 
Status:  Em vigor 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
Convenção: 189 
Convenção e Recomendação sobre Trabalho Decente para as Trabalhadoras e os 
Trabalhadores Domésticos  
Adoção OIT: 2011 
Ratificação Brasil: 31/01/2018 
Status: Em vigor (no Brasil a Convenção entrará em vigor a partir de 31/01/2019) 
Nota: Instrumento atualizado. 
 
 
 


