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RESUMO

A greve pode ser considerada como uma das mais importantes manifestações utilizadas pelos trabalhadores, constituindo-se como um legítimo 
instrumento para assegurar o eficaz direito de negociação coletiva com o fito de alcançar melhores salários e condições de trabalho dignas e 
compatíveis com o estado democrático de direito. Nesse diapasão, a  Constituição Federal de 1988 reconhece expressamente o exercício da greve 
como um direito fundamental para os trabalhadores em geral, englobando tanto os trabalhadores do setor privado, quanto os servidores públicos 
civis (art. 37, VI e VII), permitindo a todos o direito à livre sindicalização. Entretanto, essas permissões não foram estendidas ao militar, e embora 
seja constitucionalmente assegurado aos trabalhadores, o direito de greve não é absoluto, pois o interesse social deve ser sobreposto ao 
interesse coletivo da categoria. Nesse sentido, a Lei nº. 7.783, que disciplina o exercício do direito de greve, apresenta em seu artigo 10 a 
identificação dos serviços ou atividades essenciais nas quais não poderão existir paralisações totais, sob o risco de causar danos à sociedade. 
Desta feita, a questão que se instala é como se conciliar o direito fundamental de todo o cidadão de poder fazer greve e, neste ínterim, manter 
intacto o princípio da continuidade do serviço público essencial apesar de não ser prestado diretamente pelo Estado? Ou seja, as dificuldades de 
tratar do problema decorrem, de um lado, da necessidade de aplicação isonômica da norma constitucional, que garante o direito de greve, e, de 
outro, da necessidade de limitar esse direito, de forma a minimizar os prejuízos e danos à população decorrentes da paralisação dos serviços, 
principalmente nos casos da segurança pública. O objetivo do presente trabalho é apresentar os aspectos e implicações relevantes ao exercício do 
direito fundamental de greve nas atividades de serviço essencial, inerente a todo cidadão brasileiro conforme preceitua o artigo 9°, CF/88, assim 
como a necessidade de ponderação, conciliação e equilíbrio com o princípio da continuidade do serviço público (artigo 37, CF/88), considerado 
um dos elementos norteadores da administração pública. É de reconhecer-se que o problema é mais agudo nos casos em que estão envolvidos 
servidores públicos, principalmente no caso em comento, que se trata dos agentes penitenciários, porque a paralisação atinge atividade essencial, 
à segurança pública. Quanto à metodologia, a vertente pesquisa é dialética; quanto à sua natureza, é uma pesquisa aplicada; quanto aos 
objetivos, a pesquisa é exploratória; quanto ao procedimento técnico, a pesquisa valeu-se de dados bibliográficos, assim como de análise 
legislativa, doutrinária. Conforme o exposto pode-se concluir que a greve constitui um instrumento a serviço da cidadania, na medida em que seu 
objetivo maior consiste na reação pacífica e ordenada contra os atos que impliquem direta ou indiretamente desrespeito à dignidade da pessoa 
humana do trabalhador, considerado parte hipossuficiente na relação trabalhista. O artigo 9º da Constituição Federal considera o exercício da 
greve um direito fundamental dos trabalhadores, não podendo, portanto, admitir a distinção entre o trabalhador do setor privado e o servidor 
público, exceto nas hipóteses previstas pelo próprio ordenamento, tal como ocorre, no nosso sistema, com o servidor público militar. Com efeito, 
o posicionamento da OIT é de que o exercício da greve somente poderá ser restringido nos serviços essenciais cuja interrupção possa gerar risco a 
vida, saúde ou a segurança da população em parte ou como um todo, portanto, a greve dos agentes penitenciários é ilegal, tendo em vista que 
notoriamente a interrupção desse tão importante serviço para a sociedade gera risco a segurança e a vida.
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