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PARECER RESUMIDO 

GREVE NO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAUCAIA – 

SINDSEP CAUCAIA, entidade sindical de primeiro grau, inscrita no CNPJ sob o nº 

01.122.527/0001-51, com sede na Rua Engenheiro João Alfredo, nº 371, Centro - 

CEP 61.600-050 - Caucaia/CE, considerando a deflagração de Greve Geral dos 

servidores da Secretaria de Educação, vem elaborar sucinto parecer acerca do 

direito de greve dos profissionais contratados: 

 

A Constituição Pátria, desde o preâmbulo, 

reconhecendo a instituição de um Estado Democrático de Direito que se 

embasa na seguridade ao exercício de direitos sociais e individuais, 

destacando liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, 

igualdade, a justiça e cidadania, procura, assim, a construção de uma 

sociedade fraterna pluralista e sem preconceitos. 

 

Os arts. 9º e 37, VII, todos da CF/88, claramente, 

prevêem o direito de greve no serviço público, senão observe: 

 

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. 
 

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: 
[...] 
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VII - o direito de greve será exercido nos termos e 
nos limites definidos em lei específica; (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998); 

 

Pelos dispositivos ut supra, resta patente o direito 

de greve no âmbito do serviço público, embora isso cause desconforto a 

Administradores Públicos e a certa parcela do Judiciário, não há como 

se negar tal direito! 

 

Como vemos é inegável o direito de greve enquanto 

mecanismo de solução de conflitos que não puderam ser resolvidos pela 

via negocial prévia. 

 

Ratificando a tese defendida, vejamos trechos do 

julgamento do já citado Writ of Injunction nº 708-0-DF do STF: 

 

“ 4. DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

CIVIS. REGULAMENTAÇÃO DA LEI DE GREVE DOS 
TRABALHADORES EM GERAL (LEI No 7.783/1989). 
FIXAÇÃO DE PARÂMETROS DE CONTROLE JUDICIAL 
DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE PELO 
LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL.  
 
4.1. A disciplina do direito de greve para os trabalhadores 
em geral, quanto às "atividades essenciais", é 
especificamente delineada nos arts. 9o a 11 da Lei no 
7.783/1989. Na hipótese de aplicação dessa legislação geral 
ao caso específico do direito de greve dos servidores 
públicos, antes de tudo, afigura-se inegável o conflito 
existente entre as necessidades mínimas de legislação para 
o exercício do direito de greve dos servidores públicos civis 
(CF, art. 9o, caput, c/c art. 37, VII), de um lado, e o direito 
a serviços públicos adequados e prestados de forma 
contínua a todos os cidadãos (CF, art. 9o, §1o), de outro. 
Evidentemente, não se outorgaria ao legislador qualquer 
poder discricionário quanto à edição, ou não, da lei 
disciplinadora do direito de greve. O legislador poderia 
adotar um modelo mais ou menos rígido, mais ou menos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art37vii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art37vii
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restritivo do direito de greve no âmbito do serviço público, 
mas não poderia deixar de reconhecer direito 
previamente definido pelo texto da Constituição. 
Considerada a evolução jurisprudencial do tema perante 
o STF, em sede do mandado de injunção, não se pode 
atribuir amplamente ao legislador a última 
palavra acerca da concessão, ou não, do direito 
de greve dos servidores públicos civis, sob pena 
de se esvaziar direito fundamental positivado. 
Tal premissa, contudo, não impede que, futuramente, o 
legislador infraconstitucional confira novos contornos 
acerca da adequada configuração da disciplina desse 
direito constitucional.” (STF, MI 708-0-DF, Data de 
Julgamento: 25.10.2007, Min. Rel. Gilmar Mendes) 

 

Nessa mesma linha de entendimento veja-se o 

conteúdo do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 

3.235 Alagoas, pelo STF, especificamente quanto à greve no 

estágio probatório: 
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Para finalizar e encerrar o tema temos o conteúdo 

da súmula 316 do STF: 

 

Súmula 316 
A simples adesão a greve não constitui falta 
grave. 
 

Como se vê o direito de greve é uma garantia 

constitucional que não pode ser olvidada pelo legislador. 

 

Pelo visto é imperioso ao Município 

reconhecer o direito de greve, mesmo para os servidores em 

estágio probatório, não podendo ser o exercício regular de um 

direito apenado de qualquer forma. 

 

Caucaia – Ce, 07 de março de 2018. 

 

          ANNA NATHÁLIA CAVALCANTE DE CARVALHO 

Advogada – OAB/CE 20.648 

 


