
Sem combustível, sem aulas, sem transporte público, sem água, sem alimentos, sem remédios... Uma 
semana de greve e muitos brasileiros estão privados de muitas coisas, mas foram as greves que 
garantiram muitos avanços e conquistas em nossa sociedade como apesentadoria, férias e melhores 
condições de trabalho. Reflita sobre essa situação e escreva sua redação sobre o tema: 

GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA O BRASIL. 

 
 
Texto 1 
 
O direito de greve é garantido pela Constituição Federal do Brasil, através do seu artigo 9º, sendo um 
direito social de todo e qualquer trabalhador, cabendo aos próprios trabalhadores exercerem a 
oportunidade desse direito, bem como definirem os interesses que serão defendidos pela greve. É 
obrigação de a lei definir quais serão os serviços essenciais e dispor sobre o atendimento das necessidades 
inadiáveis da sociedade.  
Assim, a greve é uma garantia constitucional do servidor público civil, devendo ser exercida em sua 
plenitude, sem punições ou restrições quando exercida dentro da legalidade, sendo necessário que haja 
coerência e boa-fé nas negociações, preservando sempre o princípio da dignidade da pessoa humana em 
relação aos vencimentos e respectivos aumentos remuneratórios, de forma a capacitar o servidor a 
sustentar sua família, e ter boas condições de saúde, educação e lazer, acompanhando-se a inflação e, 
consequentemente, viabilizando sua participação ativa no mercado de consumo, levando-se em conta 
ainda a enorme carga tributária brasileira que consome, e muito, os rendimentos de qualquer cidadão.  

Caso se tratem de serviços essenciais, um mínimo de 30% do contingente deverá trabalhar na forma de 
rodízio, para evitar prejuízos maiores, quer ao Estado, quer à população. Já para o empregado público, a 
greve terá efeitos imediatos, dentre eles a não percepção de seu salário.  

Nessa linha, haverá uma grande desigualdade de forças caso o salário do empregado seja cortado durante 
a greve, eis que o Estado tem mecanismos de sobrevivência durante o movimento (o Estado, ao contrário 
de uma empresa, não quebra), podendo, inclusive, postergar uma negociação até o ponto dos empregados 
públicos em greve não poderem mais manter o movimento grevista, em razão da perda de seus 
rendimentos e, consequentemente, de seu sustento.  

Oportuno registrar que muitas das pessoas que hoje abominam a greve não se recordam que as garantias 
jurídicas de natureza social que possuem aposentadoria, auxílio-doença, licenças, férias, limitação da 
jornada de trabalho etc, além de direitos políticos como o voto e a representação democrática das 
instituições públicas advieram da organização e da reivindicação dos movimentos operários.  

Negar aos trabalhadores o direito ao salário quando estiverem exercendo o direito de greve equivale, na 
prática, a negar-lhes o direito de exercer o direito de greve, e isto não é um mal apenas para os 
trabalhadores, mas para a democracia e para a configuração do Estado Social de Direito do qual tantos 
nos orgulhamos!  

Ora, se a greve é um direito fundamental não se pode conceber que o seu exercício implique o sacrifício 
de outro direito fundamental, o da própria sobrevivência. Lembrando-se que a greve traduz a própria 
experiência democrática da sociedade capitalista, não se apresenta honesto impor um sofrimento aos 
trabalhadores que lutam por todos, que, direta ou indiretamente, se beneficiam dos efeitos da greve.  

Vale acrescentar que no que se refere aos servidores públicos, ao qual a Constituição brasileira assegurou 
o direito de greve, por tradição histórica, o não desconto de salários em caso de greve se incorporou ao 
patrimônio jurídico dos servidores. Qualquer alteração neste sentido, portanto, além de ilegal, conforme 
acima demonstrado, representa um grave desrespeito aos princípios do não retrocesso social e da 
condição mais benéfica, até porque as experiências democráticas no sentido da construção da cidadania 
devem evoluir e não retroceder.  



Em suma: só há direito à greve com garantia plena à liberdade de reivindicação por parte dos 
trabalhadores, pois, afinal, os trabalhadores em greve estão no regular exercício de um direito, não se 
concebendo que o exercício desse direito seja fundamento para sacrificar o direito à própria 
sobrevivência, que se vincula ao efetivo recebimento de salário.  

FONTE:  

http://www.webartigos.com/articles/3031/1/O-Direito-De-Greve-Do-Servidor-
Público/pagina1.html#ixzz1KegtYWaI 
Texto 2 
Limitações ao Direito de Greve 

A Constituição impõe limites a esse direito, tendo em vista que, antes de tudo, a nossa Lei Maior assegura 
o direito à vida, à liberdade, à segurança (art. 5º). De acordo com Sergio Pinto Martins “a greve não é um 
direito absoluto. 
A legislação impõe limitações ao exercício de greve quanto às atividades essenciais. 

Tais atividades, de acordo com a Constituição Federal devem ser conceituadas e determinadas pela 
legislação específica. A lei nº 7.783/89 descreve taxativamente, em seu art. 10, as atividades ou serviços 
essenciais: 

• Tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e 
combustíveis; 

• Assistência médica e hospitalar; 

• Distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; 

• Funerários; 

• Transporte Coletivo; 

• Captação e tratamento de esgoto e lixo; 

• Telecomunicações; 

• Guarda uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares; 

• Controle de tráfico aéreo; 

• Compensação bancária. 
Ainda a respeito das atividades essenciais, cabe o atendimento das necessidades inadiáveis da população, 
previsto no artigo 9, parágrafo primeiro da CF e na Lei da Greve que dispôs: “os sindicatos, os 
empregados e os trabalhadores ficam obrigados de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação 
dos serviços indispensáveis aos atendimento das necessidades da comunidade” (art. 11, Lei n. 7.7783/89). 
 
	


