
 
DIREITO DE GREVE DO SERVIDOR SOB 

FORTE ATAQUE 
 
Quando a intenção não é regular, mas sim eliminar o direito 
 

1. Uma das premissas básicas da máquina de propaganda que dá sustentação à 
ideologia econômica liberal junto à sociedade é a de que tudo que é público é ruim e tudo 
que é privado é melhor. O objetivo por trás da tese do Estado mínimo é transferir ainda 
mais recursos para grandes empresários. Afinal, estes financiam os políticos e exigem a 
sua contrapartida. O que é público tem que ser precarizado ou extinto, para que o 
mercado possa assim melhor gerir e prestar os serviços à população. 

2. Nós, servidores públicos, somos, portanto, alvos do establishment. E como 
sabemos, a forma mais concreta de resistir a tais ataques é através das greves, mesmo 
muitas vezes contra a opinião pública, sempre contra a mídia e os poderes 
"democráticos", executivo, legislativo e judiciário. 

3. A mídia se encarrega da propaganda. Quando iniciamos o mínimo movimento 
paredista, a pauta sempre foca nos transtornos causados pela paralisação, em uma 
explícita tentativa de colocar a população contra os trabalhadores que estão lutando por 
seus direitos. Nunca se pergunta ou se explicita de verdade qual o motivo das lutas, mas 
sempre são informados dados mentirosos e manipulados. Todos se recordam da forma 
como a Globo e outras emissoras discriminam negativamente nossas últimas greves por 
reposição salarial, em especial a de 2015.  

4. No último dia 15, porém (um alento para os que lutam) quando tivemos 
paralisações e atos contra a reforma da previdência em todo o país, tal estratégia resultou 
em um retumbante fracasso: a população apoiou massivamente os grevistas. Chegou a 
ficar feio para alguns repórteres que buscavam pessoas para entrevistar contrárias a 
paralisação dos metroviários, por exemplo. Mas o alento acaba por aqui, infelizmente. 

5. Além dos ataques da mídia, a ofensiva que enxergamos dos poderes executivo 
e legislativo podem prejudicar totalmente a forma de fazer greve (caso queiramos ainda 
nos mobilizar na legalidade). Há projeto de lei tramitando no senado de autoria do 
senador Aloysio Nunes, com total apoio do governo Temer, que busca regulamentar a 
greve no serviço público.  

6. Vejamos alguns itens:  
- O poder público terá 30 dias para apresentar proposta aos servidores. Só em 

caso de recusa às reivindicações poderá ser deflagrada greve. 
- Quinze dias antes do início da greve deverá ser comprovado o fracasso da 

negociação coletiva e de solução dos conflitos.  
- Serviços essenciais terão de manter em atividade 60% da força de trabalho; na 

segurança pública, o índice sobe para 80%. Nós do judiciário, com relação a greve, agora 
somos essenciais, mas nunca fomos para manter a boa qualidade do atendimento e 
consequente boa remuneração dos servidores. 

- Nos serviços não essenciais, metade dos servidores deverá permanecer 



trabalhando. 
- A deflagração de greve implica suspensão imediata do pagamento dos dias não 

trabalhados. Se houver acordo prévio, pagamento será limitado a 30%. 
7. Não bastasse tal projeto de lei, o governo Temer enviou um ofício ao autor do 

projeto, no mês passado, com algumas sugestões bem razoáveis sobre o tema: 
- Responsabilização administrativa, cível e criminal para quem coagir colega a 

participar de greve. 
- Desconto dos dias parados, exceto nos casos em que a greve for motivada por 

atraso no pagamento de salários. 
- Permissão de greve apenas a servidores públicos efetivos (quem estiver em 

estágio probatório, por exemplo, não pode aderir). 
- Contratação de empresas terceirizadas para suprir atividades afetadas pelas 

paralisações. 
- Perda de cargo ou função comissionada ao servidor grevista.  
8. Ou seja, o objetivo aqui é, na prática, acabar com a greve no serviço público, 

simples assim. São empecilhos e sanções que, caso sejam implementados, dificultarão 
enormemente a realização de greves no serviço público. 

9. Dentre tantas mazelas, devemos ter atenção especial com a proposta do 
executivo de permitir a contratação de empresas terceirizadas para "suprir atividades 
afetadas pelas paralisações". Aqui temos uma prévia do que pretende o consórcio de 
direita que atualmente comanda o Brasil: acabar com o serviço público como o 
conhecemos para abrir caminho para a terceirização. Mesmo os que defendem que o 
Estado deve ser mínimo sabem que alguns serviços só podem ser prestados pelo Estado. 
E nada melhor, para estes, do que utilizar empresas de mão de obra terceirizada para 
prestar estes serviços (de preferência de sua propriedade). Assim se transfere mais 
dinheiro para os empresários amigos, os quais remuneram mal os trabalhadores, o que 
fatalmente se refletirá na qualidade do serviço prestado, ajudando, assim, a desmoralizar 
ainda mais o serviço público. Um círculo vicioso. Certamente virá a tentativa de quebrar 
a estabilidade dos servidores, o que, somado à possível aprovação do projeto que permite 
a terceirização da atividade fim, abrirá possibilidade para a terceirização total no serviço 
público. Que beleza. 

10. Por fim, o judiciário não tem deixado de dar sua contribuição aos ataques às 
greves dos servidores públicos. Destaque para a decisão do STF, que determina que o 
poder público deve cortar o salário dos servidores que entrarem em greve, e para as 
decisões Brasil afora, como em São Paulo, no ato do último dia 15,  que houve fixação de 
pesadas multas impostas aos metroviários e rodoviários. Nós mesmos do judiciário 
vivenciamos esse tipo de arbitrariedade na última forte greve do TRE. 

11. Os ataques são pesados e vêm de todos os lados. Acreditamos que cabe ao 
sindicato explicitar, para a categoria, estes ataques, sistematicamente, a medida em que 
eles forem ocorrendo, para que os servidores saibam quem são os que querem 
desmantelar o serviço público no Brasil. O direito à greve é fundamental para a 
manutenção da democracia, não pode acabar, sob pena de, no mínimo, se agravar ainda 
mais a precariedade do serviço público. A tomada de consciência da classe trabalhadora 
começa a acontecer, como comprova o grande apoio aos atos paredistas contra a reforma 
da previdência, no dia 15 de março. Mas ainda é pouco. Necessário se faz enfrentar tais 
ataques com muita informação e muita, mas muita coragem, pois talvez a forma de se 



mobilizar que conhecemos hoje estejam com os dias contados. 
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