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RESUMO 

 

 

VITAL, Karolinne Pires. Uma História do Direito Constitucional de Greve dos 
Servidores Públicos Brasileiros – Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC 
GOIÁS), Goiânia, 2016. 

 

Este trabalho trata da luta, ainda inconclusa, pela conquista do direito de greve por 
parte dos servidores públicos brasileiros. Assim, recolheu-se uma ampla 
documentação, sobretudo, da grande imprensa escrita, sobre o avolumar dos 
movimentos grevistas desde a década de 1960. Esse levantamento mostrou que, 
além das reivindicações pontuais, os funcionários públicos federais e os estaduais 
da unidade federativa de Goiás, reivindicaram direitos universalmente reconhecidos 
para a classe trabalhadora, tais como os direitos de sindicalização e de greve. 
Procurar-se-á mostrar como, em um momento de culminância das forças de 
resistência e manifestação pública das classes trabalhadoras contra o Regime 
Militar, de refluxo dos interesses das classes abastadas e das posições reacionárias 
e conservadoras, o direito de greve do funcionalismo público acabou sendo 
reconhecido pela Constituição Federal de 1988. Porém, essa conquista 
constitucional não chegou a ser efetivamente garantida para esta categoria de 
trabalhadores. Este é o problema central do presente trabalho: buscar compreender 
as razões pelas quais os novos direitos foram conquistados pelos servidores 
públicos. A narrativa histórica irá mostrar que, depois do processo constituinte, as 
forças do movimento trabalhista não foram suficientes para garantir, nas casas 
legislativas do país, tampouco junto ao Poder Executivo, e sequer junto às esferas 
do Poder Judiciário, o reconhecimento do direito constitucional adquirido. Feito este 
esforço de historiar o tema em âmbito nacional, dedicar-se-á um último capítulo para 
detalhar a participação do Estado de Goiás no conjunto desse processo. 

Palavras-chave: Direito de Greve; Funcionalismo Público; Constituição Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

VITAL, Karolinne Pires. A History of the Constitutional Right to Strike by Brazilian 
Civil Servants – Catholic University of Goiás (PUCGOIÁS), Goiânia, 2016. 
 

This work deals with the struggle, still unfinished, the conquest of the right to strike by 
Brazilian civil servants. So was collected extensive documentation mainly writing 
great press about the swell of strike movements since the 1960s. The survey showed 
that, in addition to specific claims, federal civil servants and state of the federal unit of 
Goias, claimed rights universally recognized to the working class, such as the rights 
to organize and strike. Search It will show how, in a moment of culmination of the 
resistance forces and public demonstration of the working class against the military 
regime, reflux of the interests of the wealthy classes and the reactionary and 
conservative positions, the right to strike of public servants over being recognized by 
the Constitution of 1988. However, this constitutional achievement was never 
effectively guaranteed for this category of workers. This is the central problem of this 
work: seeking to understand the reasons why the new rights were won by public 
servants. The historical narrative will show that after the constitutional process, the 
forces of the labor movement were not sufficient to ensure, in the legislative bodies of 
the country, either in the executive branch, and even next to the judiciary spheres, 
recognition of the constitutional right acquired. Made this effort to historicize the 
subject nationwide, dedicating shall be a final chapter to detail the participation of the 
State of Goiás in the whole of this process. 
 
 

Keywords: Right to Strike; Civil Service; Federal Constitution. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 2006 presenciamos a explosão de uma greve realizada por servidores 

públicos militares em todo País que deixou aeroportos lotados de pessoas que 

tiveram seus voos cancelados ou atrasados por mais de vinte horas.  

A greve dos controladores de voos é apenas um exemplo do que é a 

paralisação de um serviço público. A verdade é que frequentemente se ouve falar 

em greves de professores de escolas públicas, greves de técnicos e analistas 

administrativos, greves de lixeiros, até mesmo greves de policiais, de forma que, 

apesar de ainda não ser regulamentada no caso dos servidores públicos civis, e de 

ser vedada no caso dos militares, a greve no serviço público mostrou-se uma 

realidade ao longo do tempo e vem acontecendo com certa frequência.  

A legislação brasileira, até 1988, não havia conferido em momento algum o 

direito de greve aos servidores públicos em nome da essencialidade do serviço 

público por eles prestados à sociedade. 

A Lei Máxima do País concedeu um direito que careceria de legislação 

complementar, que deveria ser aprovada posteriormente, regulamentando e 

traçando formas de se exercer a greve (os direitos e deveres dos trabalhadores e 

das empresas). Ocorre que, em 1989, a legislação complementar foi aprovada para 

ser aplicada apenas aos trabalhadores celetistas e não trouxe qualquer 

especificação acerca do direito de greve dos servidores públicos. O Poder Judiciário, 

a despeito da Constituição Federal de 1988, pela omissão de legislação 

complementar, vem simplesmente julgando a greve dos servidores como ilegal. 

A Constituição vem sendo desrespeitada em nome de uma generalização da 

abrangência inadequada de um princípio. A legislação brasileira, no que tange à 

administração pública, determina que o serviço público não pode ser interrompido 

face às necessidades da coletividade. Segundo esta generalização, a continuidade 

dos serviços públicos e a supremacia do interesse público estão intimamente 

ligados, pois em ambos, pretende-se que a coletividade não sofra prejuízos em 

razão de eventual realce aos interesses particulares.  

A situação atual é que, o servidor não pode, hoje, exercer o seu direito de 

greve, em razão da ausência dessa lei. Caso o faça, a sua conduta será 

considerada ilegal, tendo em vista que o agente público só poderá fazer o que a lei 
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autoriza e determina, com a aplicação das consequentes penalidades cabíveis, 

inclusive cortes de ponto ou até exoneração do cargo.  

O acórdão da 5ª Turma do STJ, no julgamento do Recurso Ordinário em 

Mandado de Segurança nº 4.574, aplicou a Lei de Greve (7.783/89) dos 

trabalhadores celetistas aos servidores públicos, confirmando que “os dias de 

ausência devem ser contados como faltas ao trabalho, propiciando, como efeito, o 

desconto de vencimentos correspondente ao período de ausência”. Portanto, o 

Estado não deverá efetuar o pagamento da remuneração dos servidores que 

tenham aderido ao movimento, pois esses servidores não trabalharam. 

Atualmente, o Supremo Tribunal Federal (STF) está mensurando a questão 

por meio de julgamentos de ações propostas por sindicatos de servidores que 

buscam dar efetividade à norma inscrita pela Constituição Federal. O STF, mesmo 

não sendo de sua alçada legislar, e procurando sanar a falta de lei específica, tem 

se posicionado em aplicar a mesma lei que rege as relações de trabalho dos 

celetistas aos servidores públicos, até o advento da norma regulamentadora. O STF 

determinou a aplicação da Lei nº 7.783/89 (exercício ao direito de greve) ao servidor 

público e ampliou a competência da Justiça do Trabalho para julgar o conflito 

coletivo do Estado com seu agente estatutário. Sendo assegurado ao servidor 

público civil – sem nada trazer acerca dos militares, a partir de 25/10/2007, a 

ratificação ao direito de greve e delimitados os seus limites no corpo do Mandado de 

Injunção nº 712. 

Cumpre ressaltar que, os ministros do STF não têm entendimento uníssono a 

respeito desse posicionamento. Em outros julgados, o STF reconheceu a 

inexistência de legislação específica e determinou que o Congresso Nacional 

regularizasse a situação, (Mandado de Injunção nº 438-2/GO), ou seja, legislasse 

sobre o exercício do direito de greve dos servidores públicos. Contudo, não houve 

nenhuma atitude do Poder Legislativo quanto ao assunto até o momento. 

É de 2001, o Projeto de Lei nº 4497, de autoria da Deputada Rita Camata 

(PMDB/ES), que visa regular o exercício de greve dos servidores públicos. Estão 

apensados a este projeto outros dez projetos, todos referentes ao mesmo assunto, 

sendo o mais recente, o Projeto de Lei nº 710/2011, proposto pelo Senador Aloysio 

Nunes (PSDB/SP). Contudo, nenhum desses projetos estão em tramitação regular 

no Congresso Nacional e, em muitas vezes, sua apreciação é substituída por outras 

pautas consideradas mais urgentes pelo Congresso. 
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Enquanto isso, a imprensa noticia inúmeras greves eclodidas nos diversos 

setores da administração pública direta e indireta. Pois, como abordaremos, a greve 

tem sido a última, e em muitas vezes, a única alternativa para que as reivindicações 

dos servidores sejam atendidas pelo Executivo. Além disso, a greve tem sido 

utilizada pelo funcionalismo público como meio de pressão ao Legislativo para que 

se atenha em elaborar, tanto a lei que regulamente o direito deles em realizar a 

greve, quanto a lei que atenda às suas reivindicações como, por exemplo, as de 

reajustes salariais. 

Procuramos mostrar, neste trabalho, o quanto a inércia do Poder Legislativo 

em reconhecer o direito de greve, até mesmo antes da Constituição de 1988, tem 

prejudicado o funcionalismo público. Ademais, a tentativa do Judiciário em apaziguar 

os servidores públicos ao procurar equipará-los aos celetistas é lesiva aos direitos 

conquistados. 

Assim, esta dissertação, dividida em três capítulos, tem por objetivo historiar a 

luta pela conquista do direito de greve e mostrar que essa luta não foi feita por outro 

meio que não o da própria greve. 

Para tanto, antes de mais nada, será preciso colocar a questão brasileira no 

interior de seu contexto moderno. O Capítulo I apresenta um breve resgate da 

história da conquista do reconhecimento do direito de greve em âmbito internacional. 

Nele, será mostrado que o direito de greve foi constituído por movimentos grevistas 

dos trabalhadores nos mais diferentes Estados Nacionais. Para isso, precisaremos 

voltar à Revolução Industrial, momento em que os trabalhadores passaram a lutar 

por seus direitos e contra a excessiva exploração da força de trabalho. Isso forçou 

os Estados a reconhecer direitos coletivos aos trabalhadores. 

O foco do estudo sobre o âmbito internacional permitirá averiguar a origem e 

o desenvolvimento do conceito de greve, bem como sua trajetória enquanto direito. 

A investigação estará atenta a três atores sociais: a classe patronal, os 

trabalhadores, com enfoque especial aos funcionários públicos, o Estado, e a como 

essas esferas vão se relacionar. 

Ainda no primeiro capítulo, procuramos apontar a importância da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), enquanto construtora das Convenções que 

traçaram as diretrizes dos direitos trabalhistas no plano internacional.  

Será importante o destaque ao papel do comunismo no movimento trabalhista 

internacional, na qualidade de elemento que esclarece o movimento dos 
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trabalhadores no Brasil. Este País não esteve imune à repressão e ao medo 

construído contra as ideias comunistas, que se disseminavam entre os movimentos 

grevistas dos outros países ocidentais. Mas foi nesse contexto que o direito de greve 

passou a ser discutido em convenções internacionais e a constar em tratados, como 

o de Versalhes (1919).  

No Capítulo II, apresentamos um breve histórico das greves nacionais dos 

servidores públicos desde a década de 1930 até a década de 1980. Este percurso, 

ainda que feito de modo abreviado, irá mostrar que, em razão da natureza essencial 

e da sua ligação intrínseca com o Estado, o serviço público nunca alcançou uma 

autonomia política comparável àquela conquistada pelos trabalhadores da economia 

privada. Mas, em contraponto, a forte movimentação política sindical do 

funcionalismo público (a que se soma adesão do movimento estudantil, o caráter 

coordenador da CUT, a articulação com partidos de esquerda), na década de 1980, 

de maneira geral e no período constituinte de modo particular, merecerá uma 

atenção privilegiada, já que as conquistas da Constituição de 1988, parecem ligadas 

a esta mobilização. 

Observamos também os movimentos realizados pelos servidores, sua forma 

de organização, a razão pela qual passaram a reivindicar do Estado melhorias para 

a categoria. Por outro lado, são as próprias fontes pesquisadas, sobretudo as 

notícias da grande imprensa que mostram a resposta dos poderes públicos: o 

descaso ou, mesmo, a repressão, com prisões dos grevistas, com cortes de ponto 

ou, pior, exonerações. A própria legislação brasileira travava o movimento grevista 

dos servidores. 

O Capítulo II ainda abordará o período posterior à nova Constituição para 

mostrar como o Poder Executivo tem se omitido em respeitar e reconhecer o direito 

de greve ao funcionalismo público; o poder legislativo tem sistematicamente se 

omitido em fazer a legislação complementar necessária; e o Poder Judiciário tem 

reagido de maneira reacionária e desrespeitosa com a Constituição e com o 

movimento social. 

No Capítulo III discutimos o surgimento do movimento grevista dessa 

categoria analisando o cenário político do Estado de Goiás, sem deixar de mostrar 

se houve ou não influência dos movimentos grevistas do funcionalismo público 

regional no processo de legalização do direito de greve com a elaboração da 

Constituição. 
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O problema básico, na origem e no fundamento da pesquisa que gerou esta 

dissertação, é o descompasso entre a conquista do direito de greve na Constituição 

e o fato de que este direito não tenha sido ainda regulamentado, nas proximidades 

do aniversário de três décadas da nova Carta Magna. 

A conquista do direito de greve dos servidores teria representado um 

momento de culminância das forças de resistência contra o Regime Militar e de 

refluxo dos interesses das classes abastadas, das posições reacionárias e 

conservadoras, em relação ao avanço de direitos legais das classes trabalhadoras. 

Esse refluxo esteve ligado à própria pressão pelas eleições diretas para presidente e 

pelas movimentações sociais em relação à Constituinte. Mas, passado o momento 

constituinte, o que explica que o processo de implantação e regulamentação da 

Constituição arrasta-se em relação a inúmeras conquistas populares (e há outras 

conquistas populares em relação às quais a Constituição continua letra morta)? O 

que foi avanço constitucional do direito de greve dos trabalhadores públicos, na 

Constituição, após ela, retroagiu, não apenas no âmbito legislativo, mas também no 

âmbito judiciário e do Poder Executivo. Efetivamente, o direito constitucional de 

greve do trabalhador público não é respeitado por nenhum dos poderes da 

República, supostamente passada a limpo pela Constituição de 1988. 

Na busca de enfrentar esse problema, optou-se não por buscar já formuladas 

soluções teóricas, mas preferiu-se o caminho do trabalho miúdo de compulsar os 

arquivos. Foram procurados os sindicatos de categorias específicas de servidores 

públicos federais representados em Goiânia, bem como os sindicatos de servidores 

públicos estaduais de Goiás. Privilegiou-se sindicatos que mostraram mais poder de 

mobilização nas últimas décadas. Obteve-se, aí, documentos emanados pelos 

sindicatos e/ou movimentos grevistas e outros da sociedade civil que, em diferentes 

momentos manifestaram-se sobre as greves. 

Depois, procurou-se os arquivos do Congresso Nacional, tanto o do Senado 

quanto o da Câmara dos Deputados. 

Além da recuperação de leis e normativas específicas sobre o direito de greve 

do período em análise, que são fontes bem disponíveis, o material a que mais e 

melhor se obteve acesso foi o da grande imprensa jornalística diária impressa. 

Enfim, trabalhamos com fontes historiográficas textuais: periódicos ou 

boletins, publicados por movimentos sindicais ou associações; jornais e informes, 

produzidos por jornais de grande circulação nacional e regional; entrevistas 
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publicadas em jornais regionais; publicações de cunho memorialístico, além de 

dissertações, teses e pesquisas acadêmicas referentes ao tema. 
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CAPÍTULO I 
 

BREVE HISTÓRIA DO DIREITO DE GREVE  
 

 

Este capítulo abordará, brevemente, a nível internacional, como o instituto da 

greve e o movimento sindical surgiram prospectados pelos trabalhadores da 

iniciativa privada para, então, podermos compreender melhor a aplicação desse 

instituto à categoria no Brasil. 

Tratamos ainda, o tema, abordando acontecimentos históricos de repressão 

aos movimentos sindicais de trabalhadores e, também, o posicionamento do 

Governo brasileiro ao editar leis voltadas hora para coibir, hora para legalizar o 

exercício da greve.   

Logo, no Capítulo I nos pautamos na Encíclica Rerum Novarum de 15 de 

maio de 1891, escrita pelo Papa Leão XIII; no Tratado de Versalhes (1919); nas 

Convenções da OIT (1 a 151); em recortes dos Jornais A Gazeta, Avante de 

Portugal, Folha de São Paulo, Diário Carioca, O Globo e Correio Braziliense; em 

folhetos circulados pela Igreja e Apostolado Positivista do Brasil; em notícias 

publicadas pelo boletim do Sindicato dos Gráficos, Folha dos Bancários, pela 

APEOSP e pelo Sindicato dos Bancários da Bahia.  

Ainda utilizamos a legislação aplicada ao tema; recorte do movimento 

operário publicado pela Editora Escrita de São Paulo em 1980; entrevistas feita a 

Getúlio Vargas em 1946, disponível no CEDOC da FGV; reportagens feitas com o 

presidente José Sarney; com os senadores Marco Maciel, José Fogaça e Fernando 

Henrique; com os deputados Ibsen Pinheiro e Plínio Salgado pela TV Globo. Além 

de utilizarmos como fontes: Orlando Teixeira da Costa; A. N. Codato; Marcelo 

Badaró Mattos; Eric Hobsbawn; Wolfragang Abendroth; Arnaldo Sussekind; Vogel 

Neto; Hermínio Linhares; Everaldo Dias; Yara Aun Khoury; Luiz Roberto Lopez; José 

Ibrahim e Paulo Bonavides. 

 
1.1 Breve traçado do direito de greve e normativas no cenário mundial. 

 

Antes de adentrarmos na História brasileira a fim de visualizarmos o traçado 

histórico acerca do tema, necessitamos, primeiramente, entender o que é a greve e, 

de forma sintética, verificar quando, na História mundial, surgiram o movimento 
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sindical e a greve. Observamos também, neste capítulo, que os movimentos da 

classe proletária em busca de melhores condições de trabalho culminou em 

paralisações do trabalho, que funcionavam como pressão pela concessão por parte 

das empresas às reivindicações e, ainda, pela legislação de normas que tutelassem 

os direitos trabalhistas.  

Apenas com a Revolução Industrial que o instituto da greve ganhou estrutura 

ao se formar, efetivamente, um movimento profissional (formado pelo proletariado). 

A concentração das massas proletárias, advinda do nascimento da 
indústria, associada à precariedade de sua situação socioeconômica frente 
aos patrões, impulsionada pela difusão das doutrinas socialistas, 
contribuíram para a formação das associações profissionais, que exaltaram 
a greve como forma de educar os trabalhadores, de reivindicar e de obter 
melhorias das condições de trabalho

1
.  

A partir de então começamos a perceber a disseminação das ideias 

marxistas: a riqueza produzida por meio do trabalho do proletariado deve pertencer 

a todos. A exploração que passou a existir ao colocar máquinas no lugar de 

trabalhadores traçou o manifesto (de que toda a riqueza produzida pelo trabalhador 

deve pertencer a ele) e a busca por conscientização do proletariado por reivindicar 

leis igualitárias e melhor distribuição do capital2. 

Então, essa classe de trabalhadores passou a se organizar “pelo seu lugar no 

sistema historicamente determinado de produção social, pelo seu papel na 

organização social do trabalho e, por conseguinte, pelos meios de obtenção e pelo 

volume da parte da riqueza social de que dispõem”3. Logo, o processo de formação 

social tem origem na luta de classes dentro do modo de produção. É por meio dessa 

luta que os atos humanos adquirem efeito e significado histórico. Pois, a cada novo 

interesse ou novas tendências econômicas do Estado esses atos vinham 

acompanhados de conflitos de determinada categoria. 

Na França em 1791, foi promulgada a Lei Chapellier que proibia qualquer tipo 

de agrupamento profissional. Da mesma forma, o Código Napoleônico (1810) 

passou a prever detenção e multa aos trabalhadores infratores4.  

                                                
1
 BARROS, 2004, p. 1.305. 

2
 MARX, 1988, p. 121-141. 

3
 LÊNIN, 1977, t. 1, p. 38. 

4
 BARROS, idem. 
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Não foi diferente na Inglaterra com o Combination Act (Ato Combinado) 

promulgado em 1799. Tal ato considerava qualquer movimento grevista crime de 

conspiração contra a monarquia5.  

Contudo, a sociedade evoluiu passando a aceitar que todos possuem direito 

de se expressarem, inclusive os trabalhadores insatisfeitos. Assim, da proibição 

passou-se a tolerar, como direito legítimo, as manifestações grevistas, conforme a 

Lei de Francis Palace, na Inglaterra em 1824 e, na França, em 1864, com a 

reformulação do Código Penal de 18106.  

Ainda, em 1890, com sede na Suíça, criou-se a Associação Internacional para 

Proteção Legal dos Trabalhadores, buscando uma regulamentação internacional dos 

direitos laborais, criação esta proveniente de diversas reuniões, conferências, 

congressos e tratados que buscavam resolver questões atinentes aos direitos dos 

trabalhadores, além de questões sindicais. 

Em 15 de maio de 1891, foi escrita a Encíclica Rerum Novarum (das coisas 

novas) pelo Papa Leão XIII informando a todos os bispos sobre as condições de 

trabalho dos operários e mais, demonstrando preocupação com o avanço político-

econômico que a sociedade estava tomando, principalmente em relação à 

concentração de riquezas. 

(omissis) É por isto que, Veneráveis Irmãos, o que em outras ocasiões 
temos feito, para bem da Igreja e da salvação comum dos homens, em 
Nossas Encíclicas sobre a soberania política, a liberdade humana, a 
constituição cristã dos Estados e outros assuntos análogos, julgamos dever 
repetir hoje e pelos mesmos motivos, falando-vos da Condição dos 
Operários. (...) É difícil, efectivamente, precisar com exatidão os direitos e 
os deveres que devem ao mesmo tempo reger a riqueza e o proletariado, o 
capital e o trabalho. (...) O século passado destruiu, sem as substituir por 
coisa alguma, as corporações antigas que eram para eles uma protecção; 
os princípios e o sentimento religioso desapareceram das leis e das 
instituições públicas, e assim, pouco a pouco, os trabalhadores, tem-se visto 
entregues à mercê de senhores desumanos e à cobiça duma concorrência 
desenfreada (...), praticada por homens ávidos de ganância e de insaciável 
ambição. A tudo isso deve acrescentar-se o monopólio do trabalho e dos 
papéis de crédito, que se tornaram o quinhão dum pequeno número de ricos 
e de opulentos, que impõem assim um jugo quase servil à imensa multidão 
de proletários. (...) Os socialistas instigam nos pobres o ódio invejoso contra 
os que possuem propriedade e, ainda que o interesse por bens particulares 
deve ser suprimida, assegurando que os bens de um indivíduo qualquer 
devem ser comuns a todos, e que a sua administração deve voltar para o 
Estado. (...) Mas semelhante teoria prejudicaria o operário se fosse posta 
em prática, pois é sumamente injusta, por violar os direitos legítimos dos 
proprietários, viciar as funções do Estado e tender para a subversão 
completa do edifício social. (...) O erro capital na questão presente é crer 

                                                
5
 BARROS, 2004. 

6
 Idem. 
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que as duas classes são inimigas natas uma da outra, como se a natureza 
tivesse armado os ricos e os pobres para se combaterem mutuamente num 
duelo obstinado. (...) Elas tem imperiosa necessidade uma da outra: não 
pode haver capital sem trabalho, nem trabalho sem capital

7
. 

Dessa forma, a Encíclica trouxe uma série de fatos e consequências acerca 

das manifestações operárias que vinham ocorrendo. Condenando o comunismo e o 

empobrecimento, bem como a perturbação de todas as classes ao propor uma 

igualdade de riquezas em que, na verdade, para o Pontífice, seria de nudez, 

indigência e miséria.  

Assim, declarou-se, oficialmente (ao menos aos países católicos), através 

dessa Encíclica o repúdio à teoria socialista e a toda sua articulação por ser 

contrária aos direitos dos indivíduos de possuir ou ter algo, bem como perturbando e 

desvirtuando as funções do Estado e a paz social. Aduziu que as classes dependem 

uma da outra e que existem obrigações a serem cumpridas tanto pelos 

trabalhadores quanto pelos patrões. 

Cumpre ressaltar que, dentre as reivindicações contidas nas seis primeiras 

convenções da OIT, estava a liberdade do movimento sindical e operário 

mencionado na Rerum Novarum supracitada, no final do século XIX e no começo do 

século XX8.  

Portanto, as forças trabalhistas e, em contrapartida, a ascensão do socialismo 

por parte das classes abastadas, culminaram por desencadear atitudes do Estado 

afim de que este se posicionasse por meio de repressões aos movimentos grevistas 

(inicialmente), e normativas que oscilavam hora em proibir as paralisações, hora em 

negá-las. 

 

1.2 Normativas internacionais sobre o direito de greve 

 

Assim, procurando uma “paz social” mundial e que harmonizasse as classes 

de trabalhadores e as mais abastadas, com intuito de apaziguar o posicionamento 

reacionário dos trabalhadores (muitas das vezes inflamados contra o sistema de 

governo) e abrandar os empresários (justificando-se as pequenas concessões 

trabalhistas), em 1919, com a Conferência Sindical Internacional em Berna e com o 

                                                
7
 LEÃO XIII, Papa, 1891. 

8
 OIT, Convenções da OIT e outros instrumentos de direito internacional público e privado relevantes 

ao direito do trabalho. Organizador Edson Beas Rodrigues Jr. São Paulo: LTR, 2013. 
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Tratado de Versalhes, entendeu-se, convictamente, que a paz mundial e 

permanente somente se estabeleceria por meio da justiça social e, 

consequentemente, com a internacionalização dos direitos trabalhistas. Momento 

em que se criou a Organização Internacional do Trabalho – OIT, que passa, 

enquanto órgão internacional, a tutelar e defender os direitos sociais e trabalhistas, 

por meio de convenções e recomendações, constituindo como valores e princípios 

básicos o trabalho como fonte de liberdade e dignidade9.  
Logo, a OIT foi criada por representantes diplomáticos de países – aqui tidos 

como signatários –, que se comprometeram e assumiram a responsabilidade de 

cumprir ou fazer cumprir as convenções e/ou recomendações dentro do 

ordenamento jurídico daquele país10.  

A OIT, criada nesse ano11, surgiu com seis convenções ratificando 

reivindicações pugnadas pelo movimento sindical: limitação da jornada de trabalho 

para oito horas diárias e 48 semanais; proteção à maternidade; luta contra o 

desemprego; limitação da idade mínima de 14 anos para trabalho em indústrias; o 

direito de greve dos trabalhadores; e, a proibição de trabalho noturno para mulheres 

e menores de 18 anos. 

Cumpre ressaltar aqui, que as convenções criadas durante as Conferências 

Internacionais da OIT de nada têm valor se os representantes diplomáticos 

(signatários) não ratificarem esses direitos sociais internacionais na normativa 

interna de cada país12.  Ou seja, cabe a cada país, pautando-se em seus interesses 

políticos internos e sua plataforma governamental, comungar ou não com as 

convenções internacionais e, mais, aderi-las às leis internas, fazendo parte (a partir 

da adoção) da normativa interna, devendo geri-las, aplicá-las e sancionar, se for o 

caso, em conformidade com a norma internacional. O que para a maioria dos países 

era tido como uma forma de supressão de sua autonomia frente a uma normativa 

que, em tese, tiraria sua soberania de governo. 

Mesmo assim, logo após a criação da OIT e ao signar as convenções 

internacionais, a Inglaterra deixou de considerar a greve como crime inserindo tal 

                                                
9
 ABENDROTH, 1977, p. 36. 

10
 Tratado de Versalhes, 1919, 1ª convenção OIT apud Sussekind, Arnaldo. Direito Internacional do 

Trabalho. São Paulo: LTR, 2005, p. 51-52. 
11

 Acervo da OIT, disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/content/hist%C3%B3ria>. Acesso em: 13 
fev. 2013. 
12

 Idem. No acervo da OIT consta que o Brasil está entre os membros fundadores e que participa da 
Conferência Internacional do Trabalho desde 1919. 

http://www.oitbrasil.org.br/content/hist%C3%B3ria
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direito em sua Constituição. Da mesma forma procederam a França13 e a Itália14 ao 

consagrarem em suas constituições o direito à greve. 

Nos Estados Unidos, bem antes da criação da OIT, mediante o Sherman Act 

(1890) – ato de regulação que procurava assegurar a concorrência entre as 

empresas e, assim, garantir que nenhuma delas se tornasse autossuficiente para 

ditar as normas do mercado e explorar, exacerbadamente, o trabalhador – já 

tolerava a paralisação grevista e havia liberdade na negociação das reivindicações 

da classe operária. Contudo, mesmo após as Convenções da OIT, em 1947, a Lei 

Taft-Hartley, declarou resistência aos sindicatos e, em situações específicas, vedava 

o movimento grevista: 

Os sindicatos não podem: se recusar a negociar; coagir funcionários a se 
sindicalizarem; impor contribuições discriminatórias ou taxas excessivas; 
forçar empregadores a contratar apenas funcionários sindicalizados; realizar 
greve com objetivo de influenciar a escolha de uma unidade de negociação; 
realizar boicotes secundários contra companhias que estão em negociação; 
envolver em greves de solidariedade com a apoio a outros sindicatos; 
contribuir com candidatos a cargos federais. (...) Além disso, autorizou o 
presidente dos Estados Unidos a determinar o adiamento de greves de 
setores considerados essenciais à economia ou à segurança nacional

15
.  

 

Com o índice elevado de greves na década de 1940, a OIT em 1948, edita a 

Convenção 87, recomendando que cada país signatário deveria conceder liberdade 

aos trabalhadores para se sindicalizarem e que não deveriam ser perseguidos por 

tal razão. 

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, convocada 
em S. Francisco pelo conselho de administração do Secretariado 
Internacional do Trabalho, onde reuniu em 17 de junho de 1948, na sua 
trigésima sessão. Após ter decidido adoptar, sob a forma de convenção, 
diversas propostas relativas à liberdade sindical e à proteção do direito 
sindical, questão que constitui o sétimo ponto na ordem do dia da sessão. 
(...) Art. 2º – Os trabalhadores e as entidades patronais, sem distinção de 
qualquer espécie, tem o direito, sem autorização prévia, de constituírem 
organizações da sua escolha, assim como o de se filiarem nessas 
organizações, com a única condição de se conformarem com os estatutos 
destas últimas. Art. 3º – As organizações de trabalhadores e de entidades 
patronais tem o direito de elaborar os seus estatutos e regulamentos 
administrativos, de eleger livremente os seus representantes, organizar a 
sua gestão e a sua atividade e formular o seu programa de ação. Parágrafo 
único – As autoridades públicas devem abster-se de qualquer intervenção 
susceptível de limitar esse direito ou de entravar o seu exercício legal. (...) 
Art. 11 – Os membros da Organização Internacional do Trabalho para os 

                                                
13

 Atentando à normativa da OIT, tanto na constituição de 1946, quanto na de 1958, os franceses 
ratificaram o direito de greve. 
14

 Também ratificou a convenção da OIT e inseriu o direito de greve na Constituição de 1947. 
15

 VOGEL NETO, p. 53-56. 
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quais a presente convenção esteja em vigor, comprometem-se a tomar 
todas as medidas necessárias e apropriadas a assegurar aos trabalhadores 
e às entidades patronais o livre exercício do direito sindical

16
. 

Logo, percebe-se que o Estado, pressionado pelos trabalhadores elaborava 

normas que reconheciam ou permitiam o direito a greve dos trabalhadores. 

Entretanto, na prática, o que se via era totalmente o contrário. A “tolerância” 

praticada pelo Estado americano em relação a greve era praticada com colisões 

entre grevistas e policiais, dissipando movimentos com prisões dos líderes grevistas. 

Mesmo com o “dever” estipulado na Convenção da OIT do que cada 

signatário deveria legislar, a prática da legalização e aplicação em cada País estava 

ainda longe de ocorrer. Tanto é que, a OIT não normatizava como aquela convenção 

funcionaria em cada País ou ainda em âmbito internacional. Ou seja, o avanço 

normativo internacional do direito de greve dos trabalhadores ainda não progredia 

quanto à regulamentação desse direito em cada País. 

Cumpre destacar que a OIT, até então, não havia tratado de quaisquer 

direitos em relação aos servidores públicos, na verdade, os excluía: “Art. 6º – A 

presente convenção não trata da situação dos funcionários públicos e não poderá, 

de qualquer modo, ser interpretada no sentido de prejudicar os seus direitos ou 

estatuto”17. 

A OIT, verificando a falha em relação a omissão nas convenções de como 

cada país signatário deveria proceder para assegurar o direito de greve, em 1966, 

com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – instituído 

pela XXI Assembleia Geral da ONU –, delimitou como cada país signatário deveria 

proceder18:  

Artigo 22 
§ 1º. Toda pessoa terá o direito de associar-se livremente a outras, inclusive 
o direito de constituir sindicatos e de a eles filiar-se, para proteção de seus 
interesses. 
§ 2º. O exercício desse direito estará sujeito apenas às restrições previstas 
em lei e que se façam necessárias, em uma sociedade democrática, ao 
interesse da segurança nacional, da segurança e da ordem públicas, ou 
para proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades das 
demais pessoas. O presente artigo não impedirá que se submeta a 
restrições legais o exercício desses direitos por membros das forças 
armadas e da polícia. 
§ 3º. Nenhuma das disposições do presente artigo permitirá que os 
Estados-partes na Convenção de 1948 da Organização Internacional do 

                                                
16

 OIT, 2014. 
17

 Idem. 
18

 CARVALHO, 2005, p. 56. 
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trabalho, relativa à liberdade sindical e à proteção do direito sindical, 
venham a adotar medidas legislativas que restrinjam – ou a aplicar a lei de 
maneira a restringir – as garantias previstas na referida Convenção

19
. 

Enquanto as normativas aos trabalhadores da iniciativa privada eram 

reguladas, aos servidores públicos nada era tutelado ou regulamentado. Assim, ao 

verificar tal erro, em 07 de junho de 1978, a OIT promulga a Convenção 151 que 

tratou, pela primeira vez, do direito de sindicalização e relações de trabalho na 

Administração Pública: 

Considerando as disposições da Convenção Relativa à Liberdade Sindical e 
à Proteção do Direito Sindical, 1948, da Convenção Relativa ao Direito de 
Organização e Negociação Coletiva, 1949, e da Convenção e da 
Recomendação Relativas aos Representantes dos Trabalhadores, 1971; 
recordando que a Convenção relativa ao Direito de Organização e 
Negociação Coletiva, 1949, não abrange determinadas categorias de 
trabalhadores da função pública; (...) considerando a expansão considerável 
das atividades da função pública em muitos países e a necessidade de 
relações de trabalho sãs entre as autoridades públicas e as organizações 
de trabalhadores na função pública; (...) considerando os problemas 
específicos levantados pela delimitação da esfera de aplicação de um 
instrumento internacional e pela adoção de definições para efeitos deste 
instrumento, em virtude das diferenças existentes em numerosos países 
entre o trabalho no setor público e no setor privado, assim como as 
dificuldades de interpretação que surgiram a propósito da aplicação aos 
funcionários públicos das pertinentes disposições da Convenção Relativa ao 
Direito de Organização e Negociação Coletiva, 1949, e as observações 
através das quais os órgãos de controle da OIT chamaram repetidas vezes 
a atenção para o fato de certos Governos aplicarem essas disposições de 
modo a excluir grandes grupos de trabalhadores da função pública da 
espera de aplicação daquela convenção. 

(...) 

Art. 1º – A presente Convenção aplica-se a todas as pessoas empregadas 
pelas autoridades públicas, na medida em que lhes não sejam aplicáveis 
disposições mais favoráveis de outras convenções internacionais do 
trabalho. 

§ 1º – A legislação nacional determinará a medida em que as garantias 
previstas pela presente Convenção se aplicarão aos trabalhadores da 
função pública de nível superior, cujas funções são normalmente 
consideradas de formulação políticas ou de direção ou aos trabalhadores da 
função pública, cujas responsabilidades tenham um caráter altamente 
confidencial. 

§ 2º – A legislação nacional determinará a medida em que as garantias 
previstas pela presente convenção se aplicarão às forças armadas e à 
polícia

20
. 
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 XXI Assembleia Geral das Nações Unidas, também conhecida como 16/12/66. 
20

 OIT, 2014. 
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Assim, a Convenção 151 da OIT estendeu aos servidores públicos, quaisquer 

sejam suas áreas de atuação, os mesmos direitos e garantias conferidos aos demais 

trabalhadores. Contudo, ressaltou que caberá a cada País legislar sobre 

procedimentos específicos e regulamentar os limites desses direitos, desde que 

observada a presente Convenção. 

Porém, há que se destacar que as convenções não obrigavam que cada país 

signatário deveria legislar internamente imediatamente após a publicação da 

Convenção. Tampouco, tinham as convenções efeito coercitivo-punitivo aos países 

signatários se não o fizessem, se tratava apenas de uma orientação jurídica 

“uníssona” acerca da melhor medida para cada País tomar sobre o tema abordado 

por cada convenção. Logo, cada País era livre para escolher que medidas utilizariam 

para legislar em seu País, acrescendo ou não os preceitos delimitados nas 

convenções da OIT. 

Portanto, indagamos qual a razão de se criar um órgão para direcionar um 

posicionamento “único e sólido” em tese se, na prática, não será seguido por seus 

signatários? 

Na verdade, se existem normas elas devem ser cumpridas. Até mesmo 

porque elas foram criadas pelo Estado. Porém, o que se vê é que o Estado não tem 

interesse político em cumpri-la. Tanto é, que, para se mostrar um país democrático e 

voltado aos interesses sociais ele se torna signatário da OIT assumindo 

compromisso internacional “figurativo” de criar normas ou políticas que privilegiem os 

direitos sociais, mas internamente, e por saber que a OIT não ferirá sua soberania 

política, assume postura diversa. 

Cabe destacar também, no que tange às normativas internacionais que, estas 

foram criadas com a intenção de permitir que as greves fossem (e sejam) feitas 

mediante o princípio básico da liberdade de expressão sem, contudo, violar a 

dignidade do outro, seja empregador ou trabalhador.  

Ou seja, as normativas internacionais e o reconhecimento da greve, enquanto 

um direito do cidadão, surgiram com a função de autorizar que ele se utilize dela 

como meio de reivindicar melhorias salariais, mas com limites que não ultrapassem 

as raias do exagero, chegando à vandalismos e depredações de patrimônio alheio, 

para o que se pretende reivindicar com a greve, sejam feitas por funcionários 

públicos ou não.  
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Isso não quer dizer que, com as convenções da OIT as greves diminuíram ou 

deixaram de existir no cenário mundial. Ao contrário. Contudo, as reivindicações 

passaram a ser analisadas e verificadas se atendiam ou não as normativas internas 

de cada País, tudo em conformidade com a Convenção 151 da OIT. Isso demonstra 

que as Convenções, Tratados e Pactos internacionais contribuíram para a 

legalização e normatização do direito de greve em vários países e, não foi diferente 

no Brasil, conforme veremos. 

 

1.3 Breve traçado de greves de outros trabalhadores e normativas gerais sobre 

o assunto no Brasil até o final da década de 80. 

 

Concomitantemente com o cenário internacional, a Revolução Industrial 

também foi um marco no Brasil que era, até então, predominantemente agrícola. E 

com ela vieram, além dos avanços industriais e econômicos, reflexos duros de 

resistência ao movimento grevista por parte, não só das classes abastadas, mas 

também da Igreja Católica que procurava ponderar – em conformidade com seus 

interesses – entre os direitos e deveres dos fiéis-trabalhadores e o interesse dos 

governantes.  

Tanto é, que em 19 de maio de 1906, a Igreja e Apostolado Positivista do 

Brasil escreveu um folheto em que considerou a greve, feita pela Companhia 

Paulista de vias férreas e fluviais, como crime e deveria ser punida como tal. Mas, ao 

mesmo tempo, ressaltou que a greve é direito dos trabalhadores e que eles não 

deveriam ser tratados como escravos. Porém, a Igreja se manteve atrelada ao 

Governo ao manter o discurso de que a este caberia resguardar o bem público e 

intervir sempre que a ordem republicana fosse ameaçada. 

Em outra oportunidade, a Igreja e Apostolado Positivista do Brasil lançou 

outro folheto em 22/09/1908, retratando agora, a greve nas docas do porto de 

Santos21, rechaçando o movimento e aduzindo que não se justificava a paralisação. 

O que se via com as greves, portanto, era que a Igreja, de forma paliativa, 

procurava acalmar os ânimos pontuando que deveria ser usada em último recurso, 

“que só é licito recorrer para evitar desgraças ainda maiores”22. E com isso, 

                                                
21

 Folheto do Jornal do Comércio era distribuído principalmente com notas e artigos do Apostolado 
Positivista do Brasil aconselhando e instruindo posições a serem seguidas pelos párocos e fiéis. 
22

 Idem. 
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prevalecia o argumento de que a sociedade como um todo era responsável pela 

ocorrência das greves, sob o discurso de que “os responsáveis por ela não são 

unicamente os seus promotores diretos; são também todos os que a não previnem 

ou a entretêm”.  

Até então, o cenário era: trabalhadores reivindicando melhores condições de 

trabalho por meio de paralisações e de outro lado, empregadores, Governo e Igreja 

opositores a isso, ou seja, os trabalhadores não tinham respaldo algum. Mesmo 

assim, as greves persistiam aqui e ali como relatamos. 

A primeira greve geral, documentada por meio de jornais de grande 

circulação23 no Brasil, ocorreu na cidade de São Paulo, em julho 1917, com a 

paralisação da indústria e do comércio. O que se tem notícia é que a mão de obra 

italiana e espanhola (que substituía a mão de obra escrava) buscava melhores 

condições de trabalho24.  

Especialmente em decorrência da 1ª Guerra Mundial, o Brasil exportou 

grande parte dos alimentos para os países combatentes o que, a partir de 1915, 

afetou o abastecimento nacional, havendo uma inflação abrupta e poucos produtos 

disponíveis no mercado. Além disso, o custo de vida aumentava 

desproporcionalmente ao salário, acarretando o crescimento do trabalho infantil a 

fim de aumentar a renda familiar. 

A greve geral de 1917, foi um movimento espontâneo do proletariado sem a 
interferência, direta ou indireta, de quem quer que seja. Foi uma 
manifestação explosiva, consequentemente de um longo período da vida 
tormentosa que até então levava a classe trabalhadora. A carestia do 
indispensável à subsistência do povo trabalhador tinha como aliada a 
insuficiência dos ganhos; a possibilidade normal de legítimas reivindicações 
de indispensáveis melhorias de situação esbarrava com a sistemática 
reação policial; as organizações dos trabalhadores eram constantemente 
assaltadas e impedidas de funcionar; os postos policiais superlotavam-se de 
operários, cujas residências eram invadidas e devassadas; qualquer 
tentativa de reunião de trabalhadores provocava a intervenção brutal da 
Polícia. A reação imperava nas mais odiosas modalidades. O ambiente 
proletário era de incertezas, de sobressaltos, de angústias. A situação 
tornava-se insustentável.

25
  

Mais uma vez, a ingerência governamental se refletia em diversas camadas 

da sociedade, e na relação de trabalho não foi diferente. Os trabalhadores exigiam 

melhores condições de trabalho para as mulheres e crianças, melhores salários, 
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jornada de trabalho menor e diminuição da inflação. Os grevistas tomaram conta da 

cidade de São Paulo por 30 dias e somente havia a distribuição de comida mediante 

autorização do comando de greve. Os grevistas ainda fecharam o comércio e 

paralisaram o transporte. O Governo não conseguiu combater o movimento mesmo 

com prisões e confronto policial26. Após a paralisação violenta e a situação 

insustentável, os empregadores cederam às exigências e deram fim à greve. 

No mesmo ano, no Rio Grande do Sul, operários da indústria declararam 

greve e, diante da inércia do Governo em promover melhores condições de vida, 

criaram a Liga da Defesa Popular na cidade de Porto Alegre com o intuito de 

proporcionar centros de cultura e lazer, educação e lutas sindicais da classe27.  

Em 1919, a OIT e suas seis primeiras convenções foram criadas. Contudo, o 

Brasil, mesmo participando como membro-fundador não era signatário de nenhuma 

delas28. O que se tem aqui é o receio de que ao signar as convenções, o Brasil 

perderia sua soberania e cederia espaço para que outras nações interferissem em 

seu sistema de governo, já que para se criar leis existia todo um processo legislativo 

a ser seguido. Como viria então uma normativa internacional e, sem passar pelo 

crivo burocrático legislativo, vigeria em todo território nacional contrário ao que dizia 

a Constituição (tratando a greve como legal sendo que havia vedação expressa)? 

Ainda, por ser um governo autoritário, o Brasil não tinha nenhum interesse 

político em legislar sobre direitos dos trabalhadores, muito menos sobre a greve, por 

entende-la, primeiramente, como uma afronta à política de governo e, 

consequentemente, como uma ameaça ao poder; e segundo, porque havia acabado 

de sair de uma política escravocrata que ainda não via a diferença entre escravos e 

classe trabalhadora29, cujos interesses políticos que preponderavam eram da 

nobreza. 

Logo, estava instaurado o conflito de interesses: de um lado os “barões do 

café” e a nobreza, cujos interesses eram tutelados pelo Estado e de outro a classe 

de trabalhadores em prol de melhores condições de trabalho sem nenhum respaldo 

legal. E, por não haver diálogo com os empregadores, os trabalhadores insistiam em 

pressionar paralisando suas atividades.  
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Assim, em 1º de maio de 1919, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro (RJ), mais 

de cinquenta mil operários se concentraram comemorando o Dia do trabalhador 

como um dia de luta e saudando os demais grevistas de todo o mundo. Mas as 

ações, com muita combatividade, pecaram pelo excesso de espontaneidade e 

supervalorização dos sindicatos, pois as reivindicações ficaram no plano superficial, 

ou seja, estritamente econômico e não em prol de melhorias para os 

trabalhadores30. Os movimentos grevistas persistiam, porém sem alinhavar 

concretamente os direitos pugnados pela categoria, o que acabava por esvaziar o 

movimento diante à repressão violenta do Governo. 

As greves prosseguiam: em 1923, gráficos de São Paulo pararam por 22 dias, 

além dos trabalhadores de um frigorífico no Rio Grande do Sul; em 1928, os 

marítimos realizaram sua greve geral. Em 1929, os gráficos de São Paulo, 

realizaram greve de 72 dias, exigindo melhores salários e a diminuição da jornada 

de trabalho, além de outras reivindicações31. 

Contudo, não existia normativa nacional alguma que versasse sobre direitos 

trabalhistas e, tampouco, que tutelasse sobre greve. Até mesmo porque o cenário 

em que o País se encontrava, era o de uma nação que se sujeitava piamente às 

ordens impostas verticalmente (de cima para baixo) de um Governo brasileiro que 

em sua gestão se mostrava aristocrata e, ainda, vivia a alta do coronelismo. 

O capitalismo estava em colapso devido à Crise Mundial de 1929, iniciada 

nos EUA e que repercutiu em todo o mundo. No Brasil não foi diferente. Pois, o país 

vivia basicamente da exportação do café com um parque industrial reduzido e, em 

razão da crise econômica, não existia mercado para a compra de nosso principal 

produto32.  

Para sair da crise, setores das classes dominantes apoiados nas camadas 

médias, excluindo totalmente a participação dos trabalhadores, fizeram sua 

revolução tendo Getúlio Vargas à frente dela33.  

Assim, a Revolução de 30 procurou resolver a crise, dando impulso à 

industrialização contando com capital inglês, norte-americano e dos cafeicultores34.  
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Até então, os sindicatos eram totalmente autônomos frente ao Governo, pois 

eram os trabalhadores que organizavam suas normas (estatutos), suas finanças e 

suas centrais sindicais, de acordo com seus princípios e correntes políticas. Nesse 

período, dentre as principais reivindicações dos operários estavam: a redução da 

jornada de trabalho para oito horas; fixação do salário mínimo; aprovação da Lei de 

férias; direito de greve; a regulamentação do trabalho da mulher e do menor; 

combate ao capitalismo; luta de classes; solidariedade internacional35.  

Então, essa classe de trabalhadores passou a se organizar “pelo seu lugar no 

sistema historicamente determinado de produção social, pelo seu papel na 

organização social do trabalho e, por conseguinte, pelos meios de obtenção e pelo 

volume da parte da riqueza social de que dispõem”36. Logo, o processo de formação 

social tem origem na luta de classes dentro do modo de produção. É por meio dessa 

luta que os atos humanos adquirem efeito e significado histórico. Pois, a cada novo 

interesse ou novas tendências econômicas do Estado esses atos vinham 

acompanhados de conflitos de determinada categoria. 

A proposta da Revolução de 30 não teve êxito em conter a crise e já havia 

alcançado a classe operária. Uma vez que, os salários foram rebaixados até a 

metade, a jornada de trabalho aumentada e houve demissões em massa, chegando 

a quase dois milhões de desempregados em todo o país. O Governo buscou 

solucionar o problema do desemprego ao recrutar à força os trabalhadores da 

cidade e os enviar para fazendas distantes. E, caso houvesse resistência, os 

trabalhadores eram presos por “vagabundagem”.  

Em resposta, a classe operária reagiu com passeatas e greves. No Rio de 

Janeiro, ocorreu a marcha da fome, que incentivava os operários a saquearem os 

armazéns da cidade em busca de alimentos. No entanto, a República Nova 

mobilizou a Polícia para que contivesse os manifestantes e reprimisse o movimento, 

sendo legítima a prisão de quem fosse encontrado distribuindo convocatórios da 

marcha e, também, expulsão do país aos líderes do movimento37. 

A rejeição à forma de governo e às políticas públicas cresciam, o que 

aumentava e legitimava o movimento grevista organizado por sindicatos autônomos. 
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Por essa razão, crescia também a repressão do Governo aos manifestos grevistas e, 

ainda por crer que os movimentos grevistas eram incitados por comunistas que 

queriam a derrubada da atual gestão por meio de golpe. 

Cumpre destacar aqui, que a figura dos sindicatos já existia. Foi criada em 

1907, por meio do Decreto 1.637, voltada para regulamentar os interesses da 

profissão e de seus membros38. Na verdade, a legislação se destinava a 

organização dos proprietários e submetia os trabalhadores a lógica da organização 

capitalista. Portanto, sob o ponto de vista do Governo brasileiro, ao legislar a 

intenção foi colocar os sindicatos sob a tutela do Estado, controlando-os sob o 

argumento de que era necessária a intervenção estatal para equilibrar a relação 

capital e trabalho. 

Mesmo com a lei concedendo “liberdade” sindical, prevaleciam os interesses 

patronais e caso houvesse conflito nessa relação (patrão-empregado), a Polícia 

tinha liberdade para “dirimir” as divergências. Com isso, tem-se a figura dos 

sindicatos amarelos, apoiadores e totalmente controlados pelos patrões e pelo 

Estado.  

Mais um ponto de divergência entre o que preceituava a lei e a prática. E, 

assim, estava instaurado o conflito entre sindicatos autônomos e os amarelos. Pois, 

enquanto os autônomos buscavam melhores salários, melhores políticas públicas 

em prol da categoria e se mobilizavam para parar as atividades para pressionar os 

patrões; os amarelos realizavam passeatas de apoio à Getúlio Vargas, em uma clara 

resposta à marcha da fome.  

Este então era o plano de Getúlio Vargas para o movimento sindical operário: 

eliminar os que não aderissem ao “jogo” e favorecer os que aceitassem fazer parte 

dele. Por meio de intensa campanha, o governo getulista pregou que para enfrentar 

a crise econômica era necessária a colaboração de todas as classes. Assim, 

propagou que não mais existia luta de classes e que isso se tratava de um conceito 

antiquado. Mas o que existia era um novo conceito: o de colaboração entre classes 

e convivência em harmonia. 

Em busca dessa harmonia, em 19 de março de 1931, foi criado o Ministério 

do Trabalho, órgão que visava fiscalizar, controlar e atrelar ao Governo Federal 
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todos os sindicatos dos trabalhadores. Pelo Decreto 19.77039, o Ministério do 

Trabalho possuía autonomia para interferir nas lideranças sindicais, inclusive agindo 

nas assembleias, eleições e nas finanças dos sindicatos. A partir desse instante, os 

sindicatos deveriam registrar seus estatutos em cartório e obter a aprovação do 

Ministério do Trabalho para o seu funcionamento. 

A tudo isso dizia Getúlio Vargas  

O melhor meio de garantir o capital está, justamente, em transformar o 
proletariado numa força orgânica de cooperação com o Estado. E não 
deixar os trabalhadores pelo abandono da lei, entregues à ação de 
elementos perturbadores destituídos do sentimento de pátria e de família

40
. 

A questão social, portanto, não seria mais tratada somente como questão 

policial. As leis seriam as diretrizes do governo getulista para supervisionar mais de 

perto o proletariado e, devidamente escudado por elas, extirpar qualquer levante 

contrário à sua plataforma de governo.  

Contudo, os operários combativos persistiam e resistiam à opressão getulista. 

Visto que, apenas 25% dos sindicatos do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e 

Rio Grande do Sul aceitaram as normas de sindicalização. Ainda, através dos 

inúmeros jornais proletários e dos comícios, os trabalhadores denunciavam as leis 

que o Governo queria impor ao movimento sindical. Pois, indagavam como poderia o 

movimento sindical operário ser autônomo e representar sua classe se o Governo 

passaria a controlá-lo e fiscalizá-lo. Os folhetins sindicais ratificavam que os 

sindicatos seriam apenas uma extensão de poderio governamental para controlar os 

trabalhadores em conformidade com os interesses patronais. A resistência partia 

dos bancários, gráficos, trabalhadores de hotéis e similares, dos metalúrgicos e dos 

têxteis que se mantinham autônomos frente ao Estado41.  

No ano seguinte, a greve ainda era noticiada, mas agora, a das categorias 

dos sapateiros, ferroviários, vidraceiros, metalúrgicos, condutores, trabalhadores de 

hotéis e similares, gráficos e têxteis de São Paulo que exigiam a redução da jornada 

para oito horas diárias e a proibição do trabalho aos menores de 14 anos. Contudo, 
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a Polícia reprimiu o movimento e prendeu os líderes do comitê de greve, em sua 

maioria os dirigentes do Partido Comunista42. 

Diante da pressão dos trabalhadores e da sua resistência, o governo “cedeu” 

ao elaborar leis que favoreciam a categoria e não mais à classe patronal. Foram 

aprovadas as leis de férias, de redução da jornada de oito horas, regulamentado o 

trabalho da mulher e do menor, além do salário mínimo. Com isso, o Governo 

procurou convencer os trabalhadores de que estas leis eram presentes dados a eles 

pelo “pai dos pobres”, Getúlio Vargas. 

Como forma de aumentar ainda mais seu poderio governamental e ratificar 

seu apoio à classe patronal, em 1934, baixou-se um decreto em que, os 

trabalhadores somente receberiam férias se fossem filiados aos sindicatos atrelados 

ao Ministério do Trabalho (os amarelos) e, assim, deixariam de prestigiar os 

autônomos diminuindo sua força43.  

Em contrapartida, naquele mesmo ano, foram organizadas a Frente Única 

Sindical e a Aliança Nacional Libertadora – ANL, movimento que chegou a reunir 

mais de quatrocentos mil membros, com um programa democrático, popular e anti-

imperialista, que pregava o não pagamento da dívida externa; a redistribuição das 

terras dos latifundiários aos trabalhadores rurais e; a nacionalização das empresas 

estrangeiras no Brasil. Com isso, o Governo agiu violentamente procurando conter o 

avanço popular, prendeu vários líderes antifascistas e invadiu vários sindicatos44. 

Ainda em 1934, procurando amenizar os movimentos grevistas e, 

consequentemente, o índice de insatisfeitos com sua gestão, Getúlio Vargas tornou 

o Brasil, signatário da OIT e ratificou as Convenções 3, 4, 5 e 6, acolhendo as 

normas protetoras ao trabalho das mulheres e dos menores, bem como a proteção à 

maternidade e a obrigatoriedade de adicional noturno às mulheres e crianças45. Ao 

que promulgou na Constituição Federal de 1934 todos esses direitos46. 

Porém, mesmo com a normativa concedendo direitos e garantias aos 

trabalhadores ao ratificar na legislação pátria as convenções da OIT, o Governo não 

cumpria essas determinações.  
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Ante à inaplicabilidade da lei, e a clara evidência de que o Estado tutelava 

seus próprios interesses, a ANL e outros sindicatos autônomos insistiam em 

reivindicar o cumprimento da legislação. 

Entretanto, visto como ameaça à plataforma de Governo, em abril de 1935, foi 

decretada a Lei de Segurança Nacional, e dissolvida, a Confederação Sindical 

Unitária Brasileira – CSUB. Logo após, a ANL foi declarada ilegal e o estado de sítio 

foi decretado para justificar a repressão ao movimento grevista (que para o Governo 

era totalmente comunista e voltado para retirá-lo do poder).  

Com isso, a liderança da ANL reagiu propondo um levante armado contra o 

Governo. E em Natal (RN), durante quatro dias, os setores populares tomaram o 

poder constituindo um Governo Popular Revolucionário. Os fundos do Banco do 

Brasil foram expropriados e distribuídos à população e os transportes ficaram 

gratuitos para todos47. Houve levantes em outros estados, mas devido à falta de 

organização, a ANL não conseguiu atingir seus objetivos, ocasionando a retomada 

do poderio em Natal (RN) o que acabou por desencadear a prisão de mais de vinte 

mil pessoas; a intervenção nos sindicatos de oposição; a tortura dos dirigentes 

partidários e sindicais até a morte ou a sua deportação. 

Portanto, os sindicatos ficaram mais sujeitos e controlados pelo Governo, 

diminuindo, assim, a oposição ao Governo Getulista. A proibição à greve era total. 

Dessa maneira, a classe operária não possuía respaldo, pois não se filiaria aos 

sindicatos amarelos e não podia mais se organizar ou se filiar a sindicatos 

autônomos, porque deixaram de existir48.  

Com isso, o número de sindicalizados oficiais diminuía assustadoramente e, 

consequentemente, também a realização de greves, já que elas eram vistas jurídica 

e socialmente como nocivas à economia do país e um ato antissocial.  

Em 1936, procurando diminuir a rejeição da classe operária ao seu governo, 

Getúlio ratificou a Convenção nº 7 da OIT, por meio do Decreto 1.39749, estipulando 

a idade mínima de 15 anos para estar apto ao trabalho. De nada adiantou, já que a 

legislação ditava algo que não era cumprido pelo próprio governo que a aprovara. 

Tanto é, que em 1937, Getúlio Vargas se antecipou às eleições e instalou o Golpe 

de Estado. Com o Estado Novo, o movimento sindical livre e autônomo deixou de 
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existir, pois o Governo suprimiu toda e qualquer liberdade de organização e 

manifestação, inspirado na mesma atitude do governo italiano com a promulgação 

da Carta del Lavoro (1927)50.  

Para atrair os trabalhadores, o Estado garantiu que aos sindicalizados e seus 

familiares haveria assistência médica, hospitalar e odontológica. Nesse instante, 

verificou-se que a relação do Governo com o proletariado criou o sindicalismo em 

massa, fazendo surgir a figura do pelego, “pessoa de confiança, determinadora de 

programas sindicais, bem como de atividades recreativas e assistenciais”51, que não 

se insurgiria contrário ao Governo por receber tais benesses e, seriam os primeiros a 

barrar movimentos grevistas. 

Em 1939 e 1940, foi iniciada a reorganização do movimento operário pelo 

Governo na criação das leis do salário mínimo, do enquadramento e da contribuição 

sindical. Assim, objetivava o Estado transformar as organizações sindicais em 

órgãos de colaboração da classe aliada ao seu poderio político. 

As “benesses” jurídicas aos trabalhadores continuavam sendo criadas por 

meio de leis, como ocorreu com a instituição do salário mínimo unificado para os 

trabalhadores52 e, com a criação da Justiça do Trabalho para resolver problemas 

inerentes aos conflitos de natureza trabalhista (que não seriam mais, a partir 

daquele instante, julgados na Justiça Comum). 

Porém, as normativas eram lacunosas e necessitavam de melhor 

regulamentação. Pois, como poderia a Justiça do Trabalho atuar nos conflitos 

trabalhistas se não havia normas que estabelecessem como essas deveriam 

funcionar. Ou ainda, normas que dissessem quais eram os direitos da classe de 

trabalhadores e como deveriam ser concedidos, bem como quais seriam os seus 

limites. Por essa razão, era necessária a criação de normas que tutelassem as 

relações de trabalho de modo geral.  

Deve-se ressaltar que, a intenção do Estado Novo era convencer os 

brasileiros, principalmente os residentes em áreas urbanas, de que essas iniciativas 

se davam devido a um generoso e despretensioso governante.  

A “despretensão” de Vargas ao outorgar esses direitos, demonstrou, na 

verdade, a astúcia em reconhecer direitos que já eram reivindicados pelos 

                                                
50

 ANTUNES, 2003. 
51

 MATTOS, 1996. 
52

 É possível, acessando o site da Presidência da República ou do Planalto localizar todos os 
Decretos e Leis sancionados desde a Proclamação da República, por serem de domínio público. 



32 

 

trabalhadores. Com isso, Getúlio conseguiu fazer da classe de trabalhadores sua 

principal aliada à permanência no poder53. 

Logo, em 1º de maio de 1943, foi sancionada a Consolidação das Leis 

Trabalhistas – CLT, pelo Decreto-lei nº 5.452. A CLT tinha como objetivo unificar 

toda a legislação trabalhista existente no Brasil e, ainda, marcar definitivamente um 

novo tempo por regulamentar as relações individuais e coletivas de trabalho. Porém, 

cabe destacar também que a greve não foi reconhecida como medida legal para 

solução nas relações de trabalho.  

Dentre as principais fontes utilizadas para elaborar a CLT, pode-se citar54: 

1) as conclusões do 1º Congresso Brasileiro de Direito Social, realizado em 

São Paulo (SP), maio de 1941 – esse congresso fora organizado para celebrar os 

cinquenta anos da Encíclica Rerum Novarum; 

2) as Convenções Internacionais do Trabalho de número 3-7, 16, 41-42, 45, 

52-53, 58; 

3) a Encíclica Rerum Novarum (das coisas novas) – carta escrita a todos os 

bispos, em 15 de maio de 1891, pelo Papa Leão XIII, informando sobre as condições 

de trabalho dos operários.  

Entre a publicação da CLT e a promulgação da Constituição Federal de 1946, 

não encontramos projetos de leis trabalhistas ou indícios de greves ocorridas nesse 

período. Este é um fato que demonstra o declínio das greves, marcado por 

normativas que tutelavam e, de certo modo, aplicavam o direito aos trabalhadores, 

mas também, pela presença repressiva do Estado a quaisquer movimentos sociais. 

No entanto, torna-se mais importante explicar aqui que as greves voltaram a 

crescer em número expressivo nos anos seguintes em que toda a vigilância aos 

movimentos naquele período não foi capaz de coibi-las, ainda mais porque o próprio 

Estado não cumpria e/ou não fazia cumprir as leis que ele mesmo criou. 

Verifica-se, portanto, que há um fator de natureza política do qual não se 

pode fugir para explicar os ciclos grevistas, no que tange à caracterização da linha 

política das direções e sua disposição para os enfrentamentos. Ora, se as greves 

não eram conduzidas pelas direções, é inegável que quando estas se mostravam 
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dispostas a dirigir mobilizações grevistas (seja através dos sindicatos ou por 

organizações paralelas), as chances de surgirem mais greves se ampliavam.  

Por isso, nos períodos em que os comunistas, aliados à esquerda trabalhista, 

estiveram à frente de sindicatos55 – como vemos em 1946, e entre fins do ano 1950 

e 1964 –, a disposição política das lideranças sindicais somou-se aos demais fatores 

e teve peso expressivo para explicar o crescimento do número de greves56.  

Em contrapartida, o Estado também tomava medidas para se resguardar e 

legitimar suas atitudes aos movimentos grevistas. Como o que ocorreu na gestão do 

Marechal Eurico Gaspar Dutra (que saiu do Estado Novo varguista para a República 

Democrática de 1946) que proibiu, expressamente, o direito de greve ao assinar o 

Decreto-lei nº 9.070, em 15 de março de 194657.  

Assim, com os resquícios da Ditadura e da Lei Sindical de 1939, o Decreto-lei 

nº 9.070 também legislou na esfera penal, incluindo a greve como crime contra a 

organização do trabalho:  

I – deixar o presidente do sindicato ou empregador, em se tratando de 
atividade fundamental, de promover solução de dissídio coletivo; II – deixar 
o empregador de cumprir dentro de 48 horas decisão ou obstar 
maliciosamente a sua execução; III – não garantir a execução, dentro dos 
prazos legais, o vencido que possuir bens; IV – aliciar participantes para 
greve ou lock out, sendo estranho ao grupo de dissídio. Pena – detenção de 
1 a 6 meses e multa de 1 a 5 mil cruzeiros. Ao reincidente aplicar-se-á a 
penalidade em dobro; ao estrangeiro, além desta, a de expulsão

58
.  

Logo, com este decreto, o presidente do sindicato grevista seria destituído de 

plano e com ele os demais responsáveis pela direção, inclusive sendo possível a 

intervenção do Poder Público, que cuidaria de convocar nova eleição sindical. O 

Decreto-lei estabelecia mais que nos processos referentes aos crimes contra a 

organização do trabalho. Segundo o Artigo 14, os grevistas não teriam direito à 

fiança, tampouco à suspensão da execução da pena; a prisão seria feita de forma 

preventiva por entender que causariam lesão à sociedade e ao processo e, por essa 

razão, os recursos interpostos nesses processos não teriam efeito suspensivo, 

violando todos os direitos materiais e processuais que haviam sido conquistados 

com a Constituição de 1946. 
                                                
55

 Como é possível ver em Portugal, através do conclame do Jornal Avante, do Órgão Central do 
Partido Comunista de Portugal, 2ª quinzena de setembro de 1943. 
56

 MATTOS, Marcelo Badaró. Greves e Repressão aos Sindicatos no Rio de Janeiro – 1945/1964. 
João Pessoa, 2003. 
57

 Disponível no site da Presidência da República em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/deccreto/Antigos/DL9070.htm>. Acesso em: 18 abr. 2014. 
58

 Idem. 



34 

 

Mesmo sendo reconhecido o direito de greve pela Constituição Federal de 

1946 (no artigo 158), as lutas sindicais e greves não diminuíram como queria crer o 

governo. Ao contrário, agora com direito reconhecido pela Carta Magna, os 

trabalhadores podiam se manifestar. 

Porém, o Decreto-lei nº 9.070/46 ainda vigia, mantendo intacta a estrutura 

sindical corporativista criada no primeiro governo de Getúlio Vargas. Diversas 

prisões e outros tipos de repressões aos grevistas foram feitas, inclusive houve 

intervenção do Ministério do Trabalho em dezenas de sindicatos, exigindo “atestado 

de ideologia política” para os candidatos às eleições sindicais, ante ao combate ao 

comunismo, apresentado na época, como principal tarefa dos governos 

capitalistas59. 

Durante o segundo governo de Getúlio Vargas, era comum a associação de 

práticas comunistas às realizações de greves em manchetes com artigos como 

“plano geral para a conturbação da ordem” em que os interessados seriam, “nesses 

choques perturbadores da vida do País são, sem dúvida alguma, os comunistas”60, 

ou, ainda, “A Rússia comanda as greves no Brasil! Profissionais da desordem e da 

anarquia insultam o governo e ameaçam o regime”61.  

Portanto, as greves eram tidas como ameaça ou subversão da ordem política 

ou social e seus praticantes deviam ser punidos por meio de prisão, conforme 

estabeleceu a Lei nº 1.801, de 195362.  

A situação era um tanto quanto incoerente. Pois, por um lado o governo de 

Getúlio proibia e reprimia a greve e de outro continuava a editar leis que 

reconheciam direitos aos trabalhadores que não foram mencionados na CLT, tais 

como: a Lei nº 2.757 de 1956, que regulamentou as profissões de porteiros, 

zeladores, faxineiros e serventes de apartamentos residenciais; Lei nº 3.307 de 

1957, que regulamentou as atividades dos vendedores externos/viajantes; Lei nº 

4090 de 1962, que instituiu o décimo terceiro salário aos trabalhadores. 

Cumpre ressaltar que, em 1964, com a Ditadura Militar e, consequentemente, 

com o Congresso Nacional engessado, coagido com as inúmeras e sucessivas 

cassações de mandatos parlamentares, aprovou a Lei nº 4.330, de 1º de junho, 
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chamada de “Lei Antigreve”, por ter o mesmo cunho repressor do Decreto-lei 

9.070/4663.  

Essa lei regulamentou o que de fato era o exercício legítimo ou ilegítimo da 

greve e, mais uma vez, aos servidores públicos continuava clara a vedação 

expressa da realização de greve.  

A normativa previa, para dificultar o exercício da greve, que ela deveria ser 

votada, mediante escrutínio secreto, pelos filiados ao sindicato em 2/3 para sua 

aprovação em primeira convocação, com assembleia instaurada na sede do 

sindicato. Caso não houvesse quórum na primeira convocação, deveriam ser 

aguardados dois dias para se convocar a segunda assembleia com votação mínima 

de 1/3 dos filiados. Cumpre ressaltar que, deveria ser publicado edital de 

convocação com no mínimo de 10 dias de antecedência, sob pena de multa ao 

sindicato. Ainda, deveria ser enviada cópia da ata da aprovação autenticada ao 

Ministério do Trabalho que poderia ou não intervir repassando as reivindicações à 

Procuradoria do Trabalho, ajuizando um dissídio coletivo em que, posteriormente 

seria intimado o empregador para tomar ciência do fato.  Tanta burocratização tinha 

a intenção de abafar os movimentos bem como diminuir a disseminação de ideias 

comunistas64. 

Essa lei previa ainda que somente após a instauração do dissídio coletivo 

(ação judicial específica) que se poderia realizar a greve, ou seja, com o aval do 

Ministério do Trabalho, que determinava que os empregados deveriam permanecer 

nos seus postos. Além disso, era vedada a ostentação de cartazes ofensivos às 

autoridades e ao empregador, sob pena de demissão por falta grave e sem prejuízo 

a responder processo criminal. Por essa razão, quase não se tem relatos de greves 

nesse período. 

Promulgada em 1967, a nova Constituição permitiu o direito de greve exceto 

para atividades essenciais, ou seja, funcionalismo público. 

Art. 157 – A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, com base 
nos seguintes princípios:  
(...) 
§ 7º – Não será permitia greve nos serviços públicos e atividades 
essenciais, definidas em lei. 
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Art. 158 – A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, 
além de outros que, nos termo da lei, visem à melhoria de sua condição 
social: 
(...) 
XXI – greve, salvo o disposto no art. 157, § 7º. 

Essa Constituição manteve os direitos trabalhistas já consagrados nas 

constituições e leis anteriores inovando apenas ao coibir a paralisação dos 

servidores públicos. 

Em abril de 1968, líderes sindicais com apoio do Partido Comunista Brasileiro, 

lideraram greve em Contagem (MG). O que foi comemorado como vitória já que uma 

greve não era bem-sucedida desde o Golpe de 64. Em julho do mesmo ano, em 

Osasco (SP), operários, liderados pelos esquerdistas políticos, fizeram greve. Mas, 

diferentemente da greve de Contagem, houve confronto, pois o Governo não estava 

disposto a fazer concessões, o que culminou em prisões e exílio dos dirigentes 

sindicais65. 

O Governo estava em crise, ele não tinha saída, o problema era aguçar o 

conflito ao transformar a crise política em crise militar. Por essa razão, o movimento 

insurgiu. O objetivo era levar a massa, através de uma radicalização crescente, a um 

conflito com as forças de repressão. Assim, em julho de 1968, decidiram 

desencadear a greve66. 

Cumpre ressaltar ainda que, o Governo era cada vez mais confrontado por 

vários setores sociais, não apenas pela classe operária, iniciado com o movimento 

estudantil em 1967, mas também por artistas, intelectuais, padres, etc., como 

ocorreu na “Passeata dos Cem Mil” em 26 de junho de 1968, no Rio de Janeiro (RJ), 

em que todos manifestavam em frente à Assembleia Legislativa a insatisfação com a 

forma de governo, as repressões excessivas à liberdade de expressão, 

manifestação, etc. 

Em resposta, em 13 de dezembro, o Governo decretou o AI-5, suspendendo 

as atividades do Congresso Nacional e cassando mandatos; suspendendo todos os 

direitos políticos e constitucionais de todos os cidadãos; tirou a garantia de habeas 
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corpus e, consequentemente, fechou todos os sindicatos e considerou como crime à 

segurança nacional toda e qualquer manifestação trabalhista ou não67. 

A Confederação Geral dos Trabalhadores – CGT que surgiu em 1964 –, que 

de acordo com Antunes68 era “central sindical da ordem, aberta e dócil ao capital 

nacional e estrangeiro” e, não abrangia conflitos em sentido lato por estar voltada 

aos interesses burgueses em relação ao proletariado, com essa repressão ao 

movimento sindical, operário e popular, e com a ilegalidade de todos os partidos 

políticos, intervenção em sindicatos, a proibição de greves, sofreram também 

intervenções a União Nacional dos Estudantes – UNE, Partido Comunista Brasileiro 

– PCB e demais partidos de esquerda69.  

Começou então o “terrorismo de Estado”. Diversos trabalhadores, intelectuais, 

políticos, líderes sindicais e outras pessoas que se opunham ao Governo foram 

exonerados, presos, torturados, cassados, ou forçados ao exílio. Assim, o 

militarismo dava cabo às lutas político-culturais do período com a repressão de 

qualquer forma de manifestação70. 

Mesmo com a repressão dos famosos “anos de chumbo”, ainda insurgiam 

manifestações e resistência. Em 1969, a onda de greves, motins e protestos 

políticos que se levantava pela Europa, Estados Unidos e na Argentina, também 

chegava ao Brasil71. 

Em 15 de novembro de 1969, na cidade de Washington os dirigentes sindicais 

da 3ª Conferência Interamericana de Ministros do Trabalho aprovaram uma moção 

que solicitava a libertação dos dirigentes trabalhistas presos e a eliminação da 

mobilização militar repressiva à manifestação dos trabalhadores em alguns países 

da América Latina72. Contudo, o ministro do Trabalho no Brasil, Jarbas Passarinho, 

juntamente com outros ministros do Paraguai e Venezuela, negaram a moção, o que 

foi determinante para dificultar e/ou restringir a liberdade sindical nesses países; 

bem como o cumprimento das convenções internacionais do trabalho73. 
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Ainda em outubro de 1969, o General Garrastazu Médici, de forma paradoxal, 

incitava a liberdade de expressão de Universidades e sindicatos, ratificando diálogo 

do Governo com os sindicatos em prol de melhorias aos trabalhadores, 

sancionando, ainda, que seria primordial para a normalidade da democracia, como 

noticia o Correio Braziliense74 com a manchete: “Garrastazu entusiasma sindicatos”.  

Com esse discurso ameno, a prática imperialista repressora em sua fase mais 

violenta se “abrandava”, ou melhor, desintegrava as forças sindicais. Assim, não se 

tem relato ou notícias de manifestações grevistas no Brasil do período de 1970 a 

1978. 

Somente no final de 1977 e início de 1978, que a classe operária reagiu e 

começou a se mobilizar. Em 1978, com a greve iniciada pelos metalúrgicos no ABC 

Paulista (SP), outras categorias, como os bancários75 e professores76 aderiram à 

greve, culminando uma greve geral.  

Cumpre ressaltar que, o ano de 1979, atingiu o recorde da eclosão de greves. 

Foram cerca de 430 greves de diversas categorias que marcaram a luta sindical 

contra o poder ditatorial77. Pois, com os diversos movimentos sociais que surgiram, 

vinculados ou não aos sindicatos autônomos, aceleraram a crise do governo 

ditatorial, que já estava abalado pela retração de investimentos e lucros, sob o 

comando de Ernesto Geisel (1974-1979). 

Os jornalistas de São Paulo aderiram à greve geral, após aprovação em 

assembleia sindical, reivindicando aumento salarial e imunidade para os delegados 

sindicais78. Assim como os bancários, que não apenas em São Paulo, mas, também 

em Porto Alegre, aderiram à greve79. Contudo, os sindicatos dos bancários de São 

Paulo sofreram intervenção do Governo já que as greves eram declaradas ilegais 

pelos Tribunais Regionais do Trabalho, como relatou a Folha de São Paulo em 

17/09/1979 e 07/11/1979. 

Na década de 1980, tem-se um período de intensidade da atividade grevista. 

Momento em que ocorreram diversas mudanças significativas no contexto 

sindicalista do País, tais como o surgimento das centrais sindicais autônomas em 
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indústrias, sindicalismo rural, alterações estruturais sindicais, aumento nas 

sindicalizações, etc.  

Com a aglutinação de sindicalistas independentes – surge a ideologia de que 

os sindicatos devem construir uma identidade capaz de produzir reconhecimento e 

delimitar fronteiras e não permanecer atrelado ao peleguismo ou ao Estado –, nasce 

a Central Única dos Trabalhadores – CUT, mais combativa que a CGT, pois passa a 

alinhavar o movimento aos sindicatos mais expressivos, combativos e 

organizados80. 

Cabe destacar aqui, que a CUT nasceu abarcando princípios teóricos de Marx 

e Engels em suas resoluções desde à sua fundação81.  

Em fevereiro de 1980, “nasce da decisão dos explorados”82 – com Luís Inácio 

da Silva (Lula) como seu presidente, com a intenção de que se ouçam os 

trabalhadores não somente pelos sindicatos, mas por um partido que os represente 

politicamente – o Partido dos Trabalhadores (PT).  

O Partido dos Trabalhadores nasce da necessidade sentida por milhões de 
brasileiros de intervir na vida social e política do País, para transformá-la. A 
mais importante lição que o povo brasileiro aprendeu em suas lutas é a de 
que a democracia é uma conquista que, finalmente, ou se constrói pelas 
suas mãos ou não virá. (...) Não esperam mais que a conquista dos seus 
interesses econômicos, sociais e políticos venham das elites dominantes. 
Organizam-se, elas mesmas, para que a sua ação social e política seja a 
ferramenta de construção em uma sociedade que responda aos interesses 
do povo. Após prolongada e dura resistência democrática, a grande 
novidade conhecida pela sociedade brasileira é a mobilização dos 
trabalhadores para lutar por melhores condições de vida para a população 
das cidades e dos campos

83
. 

Ainda, ratifica a carta de razões para surgimento do Partido dos 

Trabalhadores que, esse nasceu exclusivamente da decisão dos explorados (se 

tratando dos trabalhadores) de lutar contra o sistema, e para lutar declaradamente 

contra o regime de governo atual. Reiterou a carta, que as manifestações não eram 

apenas reivindicações trabalhistas com propostas políticas veladas, mas agora 

seriam, declaradamente ou até, reivindicações mais políticas do que trabalhistas. 
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Não bastava, portanto, ter um sindicato organizado sob os moldes da teoria 

marxista. Era necessário também, integrar essa força operária organizada 

(movimento operário realizado por organizações sindicais) na criação de uma força 

política reconhecida e legalizada que os representassem contra o estado capitalista 

em busca de uma reorganização econômico-social84. 

Logo após o surgimento do PT, e com apoio da CUT, os metalúrgicos 

realizaram greve sob o comando desse partido em março de 1980, em que 

reivindicaram melhores salários à categoria e um novo ideal político nacional85.  

Contudo, o TRT declarou a greve ilegal em abril, o que resultou em 

intervenção federal nos sindicatos de São Bernardo do Campo (SP) e de Santo 

André (SP), bem como o afastamento dos dirigentes sindicais. 

Em 1º de maio, houve grande manifestação grevista, mas também grande 

repressão policial em São Bernardo. Contudo, a passeata teve mais de cem mil 

pessoas e mobilizou muitas entidades, ganhando dimensão nacional. A greve 

passou de 40 dias de duração e índices elevados de demissões em massa e 

descontos dos dias parados. A maior repercussão foi o agravamento da crise 

econômica e do desemprego, pois a cada dia aumentava o número de aderentes ao 

movimento, tais como professores, portuários, operários, trabalhadores rurais, tanto 

no estado de São Paulo, como na Bahia, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo e 

Goiás86. Com a repercussão geral, as indústrias e outros empregadores acabaram 

por atender algumas reivindicações, o que pôs fim à greve. 

O alto índice de desemprego entre meados dos anos 1981 e até o final de 

1982, e, o pronto atendimento dos empregadores às reivindicações dos sindicatos, 

fez com que poucas greves fossem noticiadas nesse período87. 

Em 1983, petroleiros em São Paulo e Minas Gerais fizeram greve 

reivindicando melhores condições de trabalho88. Em outubro desse mesmo ano, em 

oposição à votação do Decreto-lei nº 2.045, que estabelecia o corte de benefícios 

concedidos aos empregados das estatais, dentre eles os químicos, petroleiros, 

bancários, gráficos, têxteis e metalúrgicos, como a redução do reajuste salarial entre 

3,6% a 13,2% e redução de investimentos do governo, a CUT mobilizou, 
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nacionalmente, todos para aderirem à greve geral, afirmando, ainda, que a greve 

não era apenas contra o decreto do “arrocho salarial”, mas, também, para uma série 

de reivindicações, entre elas a exigência da volta das diretorias sindicais cassadas89. 

Em 1984, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) se preparava para 

realizar greve geral, programada para 17 de fevereiro, contra a política econômica 

de governo e pelo restabelecimento das eleições diretas para presidente da 

República90. A manifestação pelas Diretas Já não ocorria, como noticiou o jornal, 

apenas entre o meio artístico e intelectual ou, apenas nas diversas classes de 

trabalhadores, mas em união harmônica entre os partidos políticos, PMDB, PT e 

PDS a nível nacional, contudo não passou em votação na Câmara dos Deputados. 

Para compreender melhor o traçado das greves no País, cabe analisarmos o 

quadro comparativo de Codato (2004)91: 

 

O regime ditatorial no Brasil foi marcado por repressão e liberalização. Ou 

seja, ao mesmo tempo em que se reprimiam os movimentos grevistas, editavam-se 

leis que reconheciam direitos dos trabalhadores a fim de amenizar os ânimos e, ao 

mesmo tempo, ter os “trabalhadores-eleitores” ao lado do Governo. 

Assim, o novo sindicalismo passou a identificar o movimento sindical 

brasileiro, principalmente no período de 1983 a 1989, denominado “Era do Novo 
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Sindicalismo”, com a onda grevista por um governo democrático de direito e pela 

luta por direitos e garantias. Com isso, surgiu a ideia, por parte dessas forças, de 

que seria necessária a criação de uma Nova Constituição e a eleição de um novo 

presidente civil, após 21 anos de Ditadura.  

Cumpre ressaltar que, é inegável que a década de 1980, foi o auge das 

greves dos trabalhadores apoiados diretamente pela CUT e incentivados pelo PT. 

Contudo, não é objeto dessa dissertação analisar pormenorizadamente essas 

greves, mas aquelas realizadas pelos servidores públicos. Porém, entendemos 

como é importante e salutar levantar, até o final da década de 1980, o cenário 

político-histórico brasileiro para se verificar que, a cada movimento social iniciado 

pelos trabalhadores ou frentes sindicais, tinha-se uma preocupação governamental 

em manter a subserviência da massa em seu domínio. Ao ponto que, conforme 

rapidamente mostramos, sempre que se insurgiam levantes contrários aos ditames 

impostos pelo sistema de governo, a resposta automática era coibir esses 

pensamentos. 

O problema em si dos movimentos sindicais então, não eram apenas a busca 

por melhores condições de trabalho, mas, o entendimento de altivez, da perda de 

poder do Governo por uma nova ideologia, por isso a repressão. Como aborda 

Lênin92, a classe de trabalhadores passa a se organizar “pelo seu lugar no sistema 

historicamente determinado de produção social, pelo seu papel na organização 

social do trabalho e, por conseguinte, pelos meios de obtenção e pelo volume da 

parte da riqueza social de que dispõem”. Logo, o processo de formação social tem 

origem na luta de classes dentro do modo de produção. É por meio dessa luta que 

os atos humanos adquirem efeito e significado histórico. Pois, a cada novo interesse 

ou novas tendências econômicas do Estado esses atos vinham acompanhados de 

conflitos de determinada categoria. 

Da mesma forma, Marx93 afirma que cada período tem as suas próprias leis 

no instante em que a vida passa por um determinado período evolutivo, ao passar 

de um estágio para outro, ela também começa a ser dirigida por leis diferentes. 

Em determinados momentos, constatamos que o Governo, para não perder o 

controle de poder, decidiu tomar outras formas de contornar a situação, tal qual fez 

Império Romano com a política do pão e circo. Foi assim no Governo de Getúlio. 
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Onde a classe operária fazia grandes manifestações reivindicando direitos e 

melhorias trabalhistas e o governo para ser popular e sensível ao seu eleitorado 

atendia essas reivindicações, promulgando direitos na Constituição ou no 

regramento máximo trabalhista, a Consolidação da Legislação do Trabalho – CLT. 

E o que dizer dos governos seguintes? Que em regime militar, ditatorial, 

manteve, paradoxalmente, os direitos já consagrados, mas reprimia as 

manifestações, com o discurso de stalinismo ou fascismo procurando se instaurar no 

País através dos movimentos grevistas. 

Após os “anos de chumbo”, o que se via era o medo de se manifestar em 

qualquer sentido ante às violentas repressões do regime, posteriormente a 

decretação do AI-5. 

Mesmo assim, surgiram manifestações estudantis que se levantavam agora, 

não reivindicando direitos, mas contra a ordem política instaurada, que crescia e 

dava esperança e novo fôlego para que ressuscitasse os movimentos sindicais, não 

mais atrelados ao Governo, mas autônomos ou também chamados de paredistas. 

Com essa nova visão, esse novo fôlego e uma nova ideologia de libertação 

de que a “massa estava cansada de ser explorada”, surgiram novas forças sindicais, 

amparadas principalmente pela CUT. Não mais buscando conquistas trabalhistas 

para categoria “a” ou “b”, mas uma nova visão política de uma real democracia, com 

novas leis e novos governantes insuflados pela classe proletária. 

Foi com essa mentalidade, que a política nacional passou a ser tratada como 

um pacto constitutivo da aliança democrática, cujo objetivo era, devido à ruptura da 

ordem, estabelecer uma nova ordem (democracia), mediante eleição civil. 

Tanto é, que se pautando nas ideias de Karl Marx, Euclides da Cunha94 

chegou à conclusão de que, para que houvesse a igualdade social das classes e 

não ocorresse mais a exploração do trabalhador, somente seria possível por meio 

de revolução. Revolução esta que somente ocorreria com a conscientização dos 

trabalhadores de sua condição e, assim, incitados, buscassem uma nova ordem 

econômica-social e política que primasse também, pelos direitos dos trabalhadores 

de forma justa e equânime. 

Marx, portanto, considera que a força de trabalho é o que legitima e constitui 

as bases sindicais. Por sua vez, os sindicatos têm como finalidade impedir a 
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exploração do operário e, colocá-lo, “de certo modo, num pé de igualdade com o 

capitalista. É essa a razão (a base lógica) dos sindicatos”95. 

Logo, para Marx, o objetivo imediato dos sindicatos era se restringir às lutas 

dos trabalhadores contra o capital, e de suma importância como força organizada 

ligados às lutas e reivindicações econômicas que poderiam, então, criar um partido 

para disputar o poder e a distribuição do capital advindo do trabalho96. 

Ainda, segundo Marx, as greves nada mais eram do que uma necessidade 

atual de luta entre o trabalho e o capital97. Contudo, deveriam ser organizadas nos 

ramos de produção como meio de resistência. E, para ele, essa resistência somente 

existiria com a criação dos sindicatos, que funcionaria como meio de socorro mútuo 

e suporte para resistência contra o sistema de governo capitalista. 

Pode-se dizer então, que o surgimento de manifestações sindicais e 

estudantis (1984-1986) buscaram sim essa igualdade de direitos e, cansados da 

repressão ditatorial, incitaram a sociedade brasileira pela mudança da ordem 

político-econômica do País. Com isso, José Sarney determinou aos parlamentares 

eleitos em 1986, a responsabilidade de elaborar uma nova Constituição, pautando-

se pela liberdade de direitos e deveres dos brasileiros, principalmente98. 

Ao ser instalada em fevereiro de 1987, a Assembleia Nacional Constituinte 

elegeu, mediante votação, Ulisses Guimarães para presidente e principal condutor 

do processo. Por sua vez, Ulisses determinou que 80 membros principais e os 

demais (no total de quinhentos) formariam subcomissões. Inicialmente formaram-se 

24 subcomissões, agrupadas três a três, em oito comissões temáticas, e tinham 

como funções realizar audiências públicas nos respectivos setores populares 

interessados na temática. Após a votação, repassavam à comissão sistematizada 

(que ficava no topo), que iria organizar os trabalhos das demais comissões. 
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Contudo, caberia ao relator da comissão sistematizada o texto final que seria 

encaminhado aos 80 membros principais para aprovação99. 

Foi o que ocorreu com as temáticas trabalhistas, ouvidos os representantes 

sindicais e das associações da iniciativa privada e do setor público e, ainda, os 

dirigentes da CUT e do Partido dos Trabalhadores, bem como empregadores do 

comércio, indústria, pecuária e agricultura100. 

Para o ex-presidente José Sarney, a Constituição de 1988, foi sim, um fato 

político que teve como geratriz um compromisso assumido pela aliança democrática, 

formada pelo PMDB e pelo PFL, em torno de alguns tópicos principais que eram 

fundamentais para uma transição democrática101.  

O ideal era uma ruptura no sistema e a constituição de uma democracia, 

como ratificam os constituintes na entrevista concedida à emissora Globo: 

Nós queríamos uma ruptura profunda, mas com paz, sem guerra civil e sem 
violência

102
. A Constituinte teve todas as características de uma revolução: 

ela rompeu com o passado e, ela encaminhou o País pra diante
103

. 

Contudo, há quem diga que não houve ruptura, mas sim uma mudança: 

Nós não tivemos um grande evento para determinar a Constituição de 1988. 
Nós tivemos uma retirada militar, bem planejada, com uma característica 
muito clara, ela tinha suas metas: lenta, gradual e segura, sem alterar a 
estrutura de poder anterior

104
. 

Foi um processo que não foi de ruptura, mas que implicou em uma 
mudança. É difícil entender isso e até intelectualmente, porque todo mundo 
espera: Vai ter a ruptura! [...] Num teve! [...] Então não vai mudar nada! [...] 
Mudou! [...] Quer dizer, ela foi uma Constituinte muito estranha. Porque 
primeiro tinha uma discussão: é soberana ou não é soberana? É 
independente ou não é independente? É exclusiva ou não é exclusiva? [...] 
Num foi! Num foi exclusiva! Foi dentro da regra da eleição. Portanto, dentro 
do regime de alguma maneira, não é?! Senador Constituinte Fernando 
Henrique. (TV Globo, em 17/01/1989). 

O líder do Partido Comunista Brasileiro (PCB), Roberto Freire, afirmou ao 

Correio Braziliense que “a nova Constituição tem fôlego suficiente para abrir espaço 

à participação no jogo político de todas as correntes e segmentos sociais, incluindo 

os próprios comunistas e o conjunto da classe trabalhadora”105.  
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Reafirmou que as batalhas políticas foram travadas por meio dos movimentos 

populares sindicais que culminaram na reunião de esforços para divulgar a nova 

Carta. Ainda, assegurou que para se elaborar novas leis complementares serão 

necessárias batalhas futuras, ou seja, reforçando que a legislação surge da 

necessidade mostrada pela sociedade através dos movimentos sindicais106.  

Nessa mesma reportagem feita pelo Correio Braziliense, e na mesma linha de 

raciocínio, o então senador Fernando Henrique Cardoso afirmou que “tão importante 

quanto as normas que estamos aprovando é o fato de que, talvez pela primeira vez, 

o povo tomou consciência do que são os seus direitos”107. Assim, também aduziu 

Luís Inácio (Lula), presidente do Partido dos Trabalhadores, afirmando que todas as 

forças progressistas contribuíram para atender a solicitação do clamor popular. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, há quem diga que foi 

colocado um ponto final às lutas e ao passado obscuro do País108. Pois, em 05 de 

outubro de 1988, foram reconhecidos na nova Constituição Federal, dentre outros 

direitos trabalhistas no Artigo 7º, o direito de greve a todos os trabalhadores. Há que 

se ressaltar ainda, que com a aprovação da nova Constituição, o Ministério do 

Trabalho não poderá109 mais intervir nos sindicatos determinando-se assim a 

autonomia sindical para realizar ou não greves e criar seus próprios estatutos. 

Contudo, a norma máxima do País ainda não tutelava pormenorizado o 

exercício de direito de greve, apenas previu a possibilidade de sua realização. Pois, 

cabe ressaltar que, com a promulgação da nova Constituição algumas legislações, 

como a lei “antigreve”, perderam a sua eficácia o que, consequentemente, clamaria 

por novas normas que complementassem à Carta Magna, e não seria diferente com 

o direito de greve. 

Assim, em 1989, é aprovada a Lei de Greve (nº 7.783) que regulamentou e 

traçou normativas para o exercício do direito de greve à iniciativa privada. 

Por essa razão, o quantitativo de greves diminuiu e, com a atuação da CUT – 

demonstrando que os sindicatos devem agir como agentes intermediadores entre o 
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empresário e o trabalhador –, houveram maiores parcerias e colaborações com os 

empregadores na busca de soluções que pudessem frear o desemprego110. 

Entretanto, todas essas medidas legislativas não se aplicavam aos servidores 

públicos. Ao passo que a iniciativa privada diminuía suas manifestações sindicais, 

no setor público eclodiam cada vez mais reivindicações, conforme veremos. 

Verifica-se, portanto, que há um fator de natureza política do qual não se 

pode fugir para explicar os ciclos grevistas, no que tange à caracterização da linha 

política das direções e sua disposição para os enfrentamentos. Ademais, se as 

greves não eram conduzidas pelas direções, é inegável que quando estas se 

mostravam dispostas a dirigir mobilizações grevistas (seja através dos sindicatos ou 

por organizações paralelas), as chances de surgirem mais greves se ampliavam. Por 

isso, nos períodos em que os comunistas, aliados à esquerda trabalhista, estiveram 

à frente de sindicatos (como vimos) a disposição política das lideranças sindicais 

somou-se aos demais fatores e teve peso expressivo para explicar o crescimento do 

número de greves. 

Em determinados momentos, constatamos que o Governo para não perder o 

“encanto”, decidiu tomar outras formas de contornar a situação, tal qual fez o Império 

Romano com a política do pão e circo. Foi assim no Governo de Getúlio. Onde a 

classe operária fazia grandes manifestações reivindicando direitos e melhorias 

trabalhistas e o governo para ser popular e sensível ao seu eleitorado, atendia suas 

reivindicações promulgando direitos na Constituição ou no regramento máximo 

trabalhista, a Consolidação da Legislação do Trabalho – CLT. 

E o que dizer dos governos seguintes? Que em regime militar, ditatorial, 

manteve, paradoxalmente, os direitos já consagrados, mas reprimia as 

manifestações, com o discurso de stalinismo ou fascismo procurando se instaurar no 

País através dos movimentos grevistas. 
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Após os “anos de chumbo”, o que se via era o medo de se manifestar em 

qualquer sentido ante às violentas repressões do regime, posteriormente a 

decretação do AI-5. 

Mesmo assim, surgiram manifestações estudantis que se levantavam agora, 

não reivindicando direitos, mas contra a ordem política instaurada, que crescia e 

dava esperança e novo fôlego para que ressuscitasse os movimentos sindicais, não 

mais atrelados ao Governo, mas autônomos ou também chamados de paredistas. 

Com essa nova visão, esse novo fôlego e uma nova ideologia de libertação 

de que a “massa estava cansada de ser explorada”, surgiram novas forças sindicais, 

amparadas principalmente pela CUT. Não mais buscando conquistas trabalhistas 

para categoria “a” ou “b”, mas uma nova visão política de uma real democracia, com 

novas leis e novos governantes insuflados pela classe trabalhadora. 

Foi com essa mentalidade, que a política nacional passou a ser tratada como 

um pacto constitutivo da aliança democrática, cujo objetivo era, devido à ruptura da 

ordem, estabelecer uma nova ordem (democracia), mediante eleição civil. 

Pode-se dizer então que, o surgimento de manifestações sindicais e 

estudantis na década de 1980, buscaram sim, essa igualdade de direitos e, 

cansados da repressão ditatorial, incitaram a sociedade brasileira pela mudança da 

ordem político-econômica do País, conclamando não apenas pelas Diretas Já, mas 

também por uma nova Constituição da República que velasse pela liberdade de 

direitos e deveres dos brasileiros violados durante os governos anteriores. 

Sobrevindo o relato das greves dos trabalhadores e qual era o cenário político 

brasileiro, passaremos então a verificar as greves dos servidores públicos de forma 

ampla. 
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CAPÍTULO II 

O MOVIMENTO SINDICAL DOS SERVIDORES, AS CONQUISTAS DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E A OMISSÃO LEGISLATIVA 

ATÉ OS DIAS ATUAIS 

 

Após entender o instituto de greve, compreender que a sua aplicabilidade 

legal aos trabalhadores da iniciativa privada veio após muita luta, podemos então 

nos debruçar à greve voltada ao serviço público. 

Portanto, este capítulo pretende entender o que vem a ser o serviço público 

em âmbito nacional, e quem são seus agentes. Também, procurará apontar greves 

dessa categoria ao longo da História bem como, o conflito existente entre o Estado e 

o funcionalismo público ante ao exercício da greve. 

Ainda, mostraremos as legislações que eram aplicadas à categoria e, ainda, 

leis que tutelaram ou não o direito de greve aos servidores públicos tratando da 

norma máxima, a Constituição Federal de 1988, e seus efeitos após a sua 

promulgação. 

Logo, para tecer o segundo capítulo, utilizamos os estudos de Orlando 

Teixeira da Costa; A. N. Codato; Marcelo Badaró Mattos; Eric Hobsbawn; 

Wolfragang Abendroth; Hermínio Linhares; Everaldo Dias; José Ibrahim; Maria Silva 

Zanella di Pietro; Virna Lígia Fernandes Braga; André Vinícius Mossate Jobim; 

Michel Foucault e Eduardo Sugizaki.  

Como norteadores da pesquisa, utilizamos também recortes do acervo 

histórico do Sindicato dos Bancários de São Paulo e da Associação dos Professores 

Estaduais de São Paulo; o diário do Congresso Nacional; pesquisa de ciclo de 

greves e transição política feita pela FAPESP; material do acervo histórico da 

Associação das Professoras Primárias de Minas Gerais, do acervo histórico da 

Associação dos Docentes da UFG e do acervo histórico da União Nacional dos 

Estudantes; recortes de notícias publicadas pelos jornais A Gazeta; Folha de São 

Paulo; Correio Braziliense; Diário Geral do ABC; ABCD Jornal; O Popular; Gazeta 

Mercantil; ABC de Luta; O GLOBO; Jornal do Brasil, Jornal de Brasília e Estado de 

São Paulo; Boletim Semanal de Greve do Sindicato dos Químicos; artigos que 

versam sobre greves de servidores públicos anteriores a 1988, publicados na 

internet; legislação aplicada ao período e assunto discorrido disponível no site da 
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Presidência da República; material no acervo histórico da Confederação dos 

Servidores Públicos do Brasil e no acervo histórico da CUT. 

 

2.1 Breve traçado do surgimento do funcionalismo público no Brasil e de suas 

principais características. 

 

Vimos no capítulo anterior como o movimento grevista insurgiu e, com ele, 

alguns direitos trabalhistas. Contudo, existem algumas particularidades que 

precisam ser detalhadas quando falamos do serviço público. Por essa razão, 

veremos neste capítulo, antes de adentrarmos à problemática, algumas 

características e conceituação do que vem a ser o serviço público no Brasil. 

Marcelo Badaró Mattos111 narra que o funcionalismo público surgiu com a 

vinda da família real portuguesa ao Brasil, em 1808. A existência de um Estado 

tornou necessário um corpo administrativo que auxiliasse no regime monárquico, e 

de pessoas da confiança da coroa portuguesa para exercerem essa função. Relata 

ainda que, o cargo público era delegado pelo rei aos seus favoritos, pois possuir um 

cargo público significava influência, riqueza e intimidade com o rei.  

Contudo, essas vagas poderiam ser repassadas por leilões feitos diretamente 

pela Coroa. Com isso, era comum o “funcionário público” comprar cargos em 

Portugal e revendê-los por pomposas quantias no Brasil.  

Em muitas situações, as atividades administrativas do Poder Judiciário (juízes 

locais ou de fora) e do Poder Legislativo eram exercidas pelas mesmas pessoas. 

Por isso, a “inquieta, ardente, apaixonada caça ao emprego público. Só ele oferece 

o poder e a glória, só ele eleva, branqueia e decora o nome”112. 

Com a proclamação da República, os funcionários públicos passaram a ser 

nomeados pelos dirigentes da União, dos Estados, dos Municípios ou diretamente 

pelos dirigentes dos respectivos órgãos, essas figuras continuaram a existir como 

auxiliares do próprio sistema de governo, para que a máquina estatal em si, 

continuasse a funcionar113. 
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Logo, passou-se a definir que, o funcionário público é aquele que realiza 

serviços essenciais atendendo às necessidades da coletividade ou simples 

conveniências do Estado, para que este mantenha a sua plena gestão114, 

diferentemente dos outros trabalhadores da iniciativa privada. Assim, pode-se 

afirmar que o serviço público é toda atividade fornecida pela Administração Pública 

(Estado) atribuída por lei, com a finalidade de atender os anseios da sociedade115.  

A figura do funcionário público já existia, porém não haviam normas que 

tutelassem especificamente seus direitos, pois se tratava de uma categoria de 

trabalhadores diferenciada, que laborava, especificamente, com assuntos de ordem 

pública e para auxiliar na administração pública. Até mesmo porque esses cargos 

eram atrelados ao favoritismo da gestão governamental a poucos agraciados. 

Cumpre destacar que à essa categoria não havia delimitações de jornada de 

trabalho, férias, descanso semanal remunerado ou qualquer outra normativa que 

tutelasse a relação de trabalho dos servidores públicos, até mesmo porque atendia 

as necessidades do Governo, na medida em que surgiam. 

Foram encontrados apenas esses indícios do surgimento dessa categoria no 

Brasil. O restante do traçado histórico e de conquistas dessa categoria estão 

atrelados aos movimentos grevistas e às edições de leis noticiados a partir da 

década de 1930, conforme veremos a seguir. 

 

2.2 Trajetórias de greves de servidores e sua influência para criação de 

legislações específicas à categoria 

 

2.2.1 Década de 1930 

 

Em 18 de abril de 1932, na cidade de Santos (SP), os bancários do banco 

Banespa, realizaram a primeira greve, reivindicando melhores condições salariais e 

sanitárias116. A greve teve êxito com a redução da jornada de trabalho para seis 

horas diárias. 
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Ao passo que em 1933, no estado de Minas Gerais, a Associação das 

Professoras Primárias (APPMG) reivindicou aposentadoria aos 25 anos de trabalho 

e plano de carreira do magistério117. Houve acordo entre o Governo Estadual e a 

Associação para que retornassem ao trabalho enquanto o governo elaboraria um 

projeto de lei que atendesse às reivindicações. 

Outro relato de greve somente foi noticiado pelo jornal A Gazeta118 em julho 

de 1934. Momento em que foi realizada a primeira greve nacional da categoria, 

cujos objetivos eram: estabilidade no emprego a partir de um ano trabalhado; 

aposentadoria aos 30 anos de serviço e 50 anos de idade; e, criação de caixa única 

de aposentadoria e pensões. Cumpre destacar aqui, que, a greve dos bancários 

teve êxito, pois foi criado o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários 

(IAPB)119.    

Compete ressaltar novamente que, a ideia que se tinha de quem era detentor 

de um cargo público era a de que se tratava de uma pessoa de muito prestígio, 

poder, posses e que pouco trabalhava, já que era nomeado pelo sistema de seleção 

por indicação. Ou seja, não havia lei que criasse o cargo e, tampouco, que 

regulamentasse seu exercício para que atendesse com eficiência aos interesses 

públicos e sociais. 

Com isso, para procurar impedir o processo seletivo por indicações e, ainda, 

para assegurar uma igualdade de oportunidades para todos ao cargo público, 

Getúlio Vargas ao promulgar a Constituição de 1934, criou o ingresso na 

Administração Pública mediante concurso público e regulamentou de forma genérica 

o período de experiência e quando se adquiria a vitaliciedade e inamovibilidade na 

função120. 

Art.168 – Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, sem 
distinção de sexo ou estado civil, observadas as condições que a lei 
estatuir. 

Art. 169 – Os funcionários públicos, depois de dois anos, quando nomeados 
em virtude de concurso de provas, e, em geral, depois de dez anos de 
efetivo exercício, só poderão ser destituídos em virtude de sentença 
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judiciária ou mediante processo administrativo, regulado por lei, e, no qual 
lhes será assegurada plena defesa. 

Art.170 – O Poder Legislativo votará o Estatuto dos Funcionários Públicos, 
obedecendo as seguintes normas, desde já em vigor: 

(...) 

§ 2º – A primeira investidura nos postos de carreira das repartições 
administrativas, e nos demais que a lei determinar, efetuar-se-á depois do 
exame de sanidade e concursos de provas ou títulos

121
.  

A Constituição de 1934, não estabeleceu nada em relação aos que já 

exerciam a função pública. Portanto, as novas regras valiam apenas aos novos 

ingressantes. Porém, viu-se a necessidade de instituir um plano de cargos e salários 

já que houve, dois anos antes uma greve geral de bancários reivindicando essa 

regulamentação122. Assim, em 1936, foi promulgada a Lei do Reajustamento123, que 

instituiu o plano de classificação de cargos e salários dos servidores, além de 

decretar o ingresso mediante concurso público. 

Em 10 de novembro de 1937, foi implantada no País a ditadura do Estado 

Novo e, com ela, uma nova Constituição, com essência centralista e autoritária, “em 

sintonia com os modelos fascistizantes de organização político-institucional, então 

em voga em diversas partes do mundo”124. Essa norma manteve a exigência de 

concurso público para cargos de carreira em seu Artigo 156 e estabeleceu que o 

Poder Legislativo deveria elaborar o estatuto dos funcionários públicos125. 

Até então, não havia regulamentação sobre a greve, tampouco sobre o direito 

dela aos funcionários públicos. Contudo, em 18 de maio de 1938, com medo de 

insurgirem movimentos contra o novo sistema de governo126, o presidente sancionou 

o Decreto-lei 431 que tipificou a greve como crime, podendo ser preso o grevista, 
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bem como se, por acaso, fosse instigada por funcionários públicos quanto à 

paralisação, parcial ou total, coletiva dos serviços127.  

Em 28 de outubro de 1939, procurando amenizar a insatisfação da categoria 

ante à ausência de normativas, foi criado, por meio de decreto presidencial, o dia do 

funcionário público e, essa mesma norma, alterou a designação de funcionário 

público para servidor público128. O intuito do Governo ao alterar a terminologia foi de 

buscar incluir o agente administrativo como um ser ativo que colabora com o 

Governo e, ao mesmo tempo, serve ao interesse social. 

Este decreto incorporou a Lei do Reajustamento e criou um estatuto 

corporativo e assistencialista à categoria. Isso representou um avanço aos 

servidores públicos, mas do “ponto de vista político funcionou como instrumento de 

controle voltado contra a organização da categoria”129 para que os movimentos dos 

trabalhadores da iniciativa privada, que como vimos, já realizavam greves.  

A partir de então, o serviço público foi regulamentado, de forma precária, 

apenas no que tangia à admissão, período de experiência (estágio probatório) e 

garantias de inamovibilidade e vitaliciedade no cargo.  

Cabe destacar que, até aqui, era proibida a greve aos servidores públicos, 

mesmo inexistindo vedação expressa, por entender o Governo que os cargos foram 

atribuídos a pessoas que desejam servi-lo e, consequentemente, seus interesses. 

Uma greve no setor público, então, significaria repúdio ao sistema de governo e 

mais, uma afronta. 

 

2.2.2 Década de 1940 

 

Até o final da década de 1930, não havia legislação que proibisse, 

expressamente, o direito de greve dos servidores públicos. Porém, em dezembro de 

1940, surgiu o Código Penal que passou a proibir a greve a todos os trabalhadores, 

inclusive aos servidores públicos, tipificando-a como crime. Ainda, estabeleceu que 
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os servidores não poderiam realizá-la, pois caracterizava perturbação da ordem 

pública e, ainda, movimento contrário aos interesses públicos130.  

Cabe observar que, a onda de greves da iniciativa privada, que resultou na 

elaboração de normas para essa categoria não se aplicavam ao serviço público, 

tendo apenas como normativa o decreto sancionado em 1939. 

Mesmo com a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) aprovada em 1943, 

os servidores não possuíam lei que os amparassem e os orientassem nas relações 

de emprego com a Administração Pública. Razão esta que fazia com que 

professores e bancários se movimentassem em busca de melhorias para a 

categoria131. Houveram prisões de servidores e repressão à greve, que acabou sem 

ter as reivindicações atendidas132. 

Em 1946, a nova Constituição, que marcava o fim da Era Vargas, manteve as 

normativas sobre o concurso público e garantias já concedidas à categoria, mas 

vedou a acumulação de cargos públicos exceto a de dois cargos de professor ou de 

um destes com outro científico ou técnico133.  

Nesse mesmo ano, foi decretado que a greve seria tolerada desde que não 

fosse praticada por categorias que atuassem com atividades fundamentais (Saúde, 

Educação, Segurança, Transporte, etc.) permanecendo, portanto, a vedação anterior 

aos servidores públicos134.   

A tolerância aqui era desde que as manifestações não afrontassem o 

Governo. Logo, a paralisação por si só de alguns servidores já era considerada 

afronta, que seria punida, como foi na greve dos bancários135, com prisões e até 

exonerações. 

Compete apontar aqui que, até o final da década de 1940, não detectamos 

fontes que nos indicassem greves do funcionalismo público a não ser as que foram 

já relatadas. 
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2.2.3 Década de 1950 

 

Codato136 exterioriza que, até meados da década de 1950, “não houve 

motivos plausíveis que justificassem greve por parte do funcionalismo público, já que 

a categoria percebia vultuosos salários além de outras comodidades”. Ademais, a 

sociedade rejeitava os movimentos grevistas, por entender que, conforme o que era 

disseminado pelo Governo, era meio de difusão de ideologias comunistas137. 

Mesmo assim, sem apoio da sociedade, repudiada também pela Igreja 

Católica, a greve era realizada pelos trabalhadores e, agora, também pelos 

bancários de São Paulo que, em 28 de agosto de 1951, reivindicaram por 69 dias: o 

reajuste salarial de quarenta por cento; criação de piso profissional para categoria e, 

adicional por tempo de serviço. A greve desses servidores só teve fim, após a 

decretação de trinta e um por cento de reajuste salarial concedido por meio de ação 

judicial138. 

O que vemos aqui é que inexistiam negociações diretas com o Governo, pois 

o que se percebe é que, este vê o movimento dos servidores como a tentativa de 

instalação do caos, principalmente inflamado pelo socialismo já instaurado nos 

sindicatos dos trabalhadores, visto que a paralisação por parte dos servidores seria 

a negativa de um sistema político ordeiro e democrático. E, ainda, percebesse que o 

discurso do Governo aqui era também de que os servidores não teriam do que 

reclamar já que recebiam vultuosos salários e algumas regalias, e estavam 

unicamente a serviço dos interesses públicos ou, ainda, de que a paralisação dos 

serviços por parte dos servidores trariam prejuízos à sociedade já que somente eles 

faziam trabalhos essenciais à coletividade. 

Cumpre ressaltar que, os servidores públicos, até o início da década de 1950, 

se organizavam por meio de associações, por ser vedada a sindicalização da 

categoria – mais uma vez demonstrada que a sindicalização de servidores públicos 

era proibida ante o receio de que a ideologia comunista, que já se propagava nos 

sindicatos dos trabalhadores, também se difundisse dentro de setores públicos. 

Assim, ante a necessidade de unificar e normatizar as lutas e reivindicações dos 
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servidores foi criada, em 22 de setembro de 1952, a União Nacional dos Servidores 

Públicos – UNSP, que congregava diversas associações139. 

Foi por meio da UNSP, que foi criado o primeiro Estatuto dos Servidores 

Públicos. Pois, mediante manifesto entregue ao Congresso Nacional com assinatura 

de mais de 40 associações de servidores, foram regulamentados (por meio da Lei 

1.711/52, conhecida como Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União) os 

direitos e deveres dos servidores; bem como, os procedimentos administrativos que 

deveria seguir a Administração Pública para punir, se fosse o caso, o servidor em 

conduta desonrosa, ou ainda, como se procederia uma exoneração140 – não mais 

seria a bel prazer dos governantes ou gestores de determinado setor.  

Cabe destacar aqui que, ainda não se reconhecia o direito de greve aos 

servidores públicos. Até mesmo porque até então todas as normativas e ditames 

legislativos previam que a categoria exercia atividades imprescindíveis à sociedade, 

razão pela qual, qualquer paralisação traria consequências à população. Ainda, em 

razão de ter estatuto que regulamentava as condições de trabalho à categoria 

(através do estatuto de 1952), entendia-se que a norma era suficiente. Pois, era 

favorável e benéfica à categoria, razão pela qual não seria admissível que o “braço 

administrativo” do Governo, que deveria ser exemplo e dar respaldo à plataforma 

governamental, realizasse greves141. 

Mesmo assim, durante a segunda Era Vargas, houve uma série de greves na 

iniciativa privada em decorrência do alto custo de vida enquanto o reajuste do salário 

mínimo era ínfimo. Tal foi a “greve dos trezentos mil” em São Paulo (março de 1953) 

também conhecida como a “greve das panelas vazias”, realizada por operários da 

metalurgia, marcenaria, gráficas e vidraçarias142. 

Enquanto no setor público ocorreu a greve dos marítimos – no Rio Grande até 

Belém –, que buscava além de melhorias salariais, políticas e sindicais, melhores 
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jornadas de trabalho e, ainda, privilégios para a marinha mercante nacional. Nesse 

instante, tem-se atribuído “o retorno dos comunistas à atividade sindical oficial, após 

cerca de cinco anos de afastamento,” significando que o ministro do Trabalho não 

estava realizando a administração adequada ao esperado por Vargas, ou seja, 

intervenção nos sindicatos e associações143. Por essa razão, continuava proibida a 

sindicalização dos servidores. 

João Goulart apareceu naquele instante (junho de 1953), a pedido de Vargas, 

para fazer a intermediação entre o Governo e os marítimos. A conciliação proposta 

por Goulart culminou por reconhecer a legalidade e legitimidade da greve por parte 

do Governo visto que, ouviu e atendeu, mesmo que parcialmente, as reivindicações 

dos grevistas144. 

Pretendia Vargas, ao colocar Goulart na direção do Ministério do Trabalho e, 

também, na direção do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), traçar uma aproximação 

do partido com o movimento sindical e realizar alianças com os comunistas, onde 

eram mais fortes145 e, assim, erradicar as forças sindicais contrárias ao Governo. 

A gestão de João Goulart marcou um período de liberalização nas relações 

entre movimento sindical e Governo. Pois, ao adotar medidas essenciais – tais 

como: abolir a exigência de um pedido prévio e obrigatório para se realizar as 

assembleias sindicais; bem como, retirar a figura do fiscal do Ministério do Trabalho 

para observá-las; o Ministério do Trabalho não mais adiantou em dinheiro aos 

sindicatos, pois isso os colocava em posição de devedores e dependentes do 

Ministério do Trabalho; – “tais condições, somadas à decisão do Partido Comunista 

Brasileiro (PCB) de entrar na estrutura sindical oficial resultaram em grande 

mobilização política dos trabalhadores e em um novo e acirrado tipo de competição 

entre o PTB e os comunistas no terreno sindical”146. 

Com isso, tem-se a “legitimação” da greve por parte dos servidores públicos 

ao verem que o novo ministro assumia posição favorável aos servidores ao apoiar o 
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reajuste da greve dos marítimos, retirar fiscal do Ministério do Trabalho dos 

sindicatos e ao tolerar a associação ou reuniões dos servidores. Tal abertura na 

nova gestão do Ministério do Trabalho somada a nova decretação de ilegalidade da 

greve, despertou os servidores para novos movimentos. 

Em Juiz de Fora (MG) e em Santa Maria (RS), professores e ferroviários 

também se mostravam insatisfeitos com a decretação da ilegalidade da greve e sua 

tipificação como crime; bem como, com outras medidas tomadas pelo Governo, 

como a determinação do piso profissional da categoria inferior ao reivindicado147.  

João Goulart, tentando amenizar o movimento grevista, tanto na iniciativa 

privada quanto na pública, propôs reajuste do salário mínimo em 100%, o que 

culminou em sua demissão em 1954, ante o clamor de empresários e políticos. 

Mesmo com sua demissão, Vargas assinou decreto de reajuste salarial em 1954. 

Porém, os índices salariais não foram aplicados aos ferroviários que, 

consequentemente, decretaram greve em 03 de maio de 1954148. 

Além do reajuste salarial as reivindicações desses servidores eram: execução 

do plano de reclassificação de cargos aprovados em 1952; aplicação do Estatuto 

dos Funcionários Públicos da União (em vigor desde 1952), que majorava os 

proventos dos ferroviários aposentados por invalidez; e, avanços trienais da 

categoria149. 

Após dez dias de greve, com prisão dos dirigentes sindicais e intervenção de 

deputados do PTB, aliados ao Governo, foi assinado acordo entre Governo e 

grevistas atendendo as reivindicações150.  

Com a pequena abertura política por meio das concessões aos servidores 

das últimas manifestações, outros setores públicos também começaram a reivindicar 

melhorias trabalhistas, como foi o caso dos pilotos da PANAIR em 08 de março de 

1955. O Ministério do Trabalho relatou por meio do Diário do Congresso Nacional151, 

que os comandantes e os pilotos da PANAIR do Brasil S.A. estavam em greve há 

mais de 50 dias reivindicando melhores condições trabalhistas e de alimentação a 
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bordo. Afirmava ainda que, os grevistas não comunicaram previamente que iriam 

realizar a greve, como previa o Decreto 9.070/52. 

Por essa razão, ele decretou como ilegal a greve, repassando memorando ao 

Departamento Nacional do Trabalho. Alegou ainda que propuseram acordo, mas foi 

rejeitado pela comissão dos grevistas e, por reconhecer a falta de competência para 

solucionar questão, remeteu ao Congresso pedido de intervenção do Governo 

Federal.  

Houve a intervenção pelo Governo Federal que determinou ao ministro do 

Trabalho que demitisse os dirigentes do comando de greve (14 ao todo) e 

determinasse a volta imediata ao trabalho dos demais servidores, sob pena de 

novas demissões152. 

Diante à repressão da greve dos comandantes e pilotos da PANAIR com 

demissões pelo Governo, o deputado do PTB, Aurélio Vianna, propôs um projeto de 

lei, visando regulamentar o direito de greve dos servidores públicos. O projeto 

procurou estabelecer que não se poderia mais realizar prisões ou demissões de 

grevistas e, também, caso grevistas e empregadores não chegassem a um 

consenso, poderiam pleitear que a Justiça do Trabalho intermediasse e resolvesse 

as negociações. Ainda previa que todos, autoridades policiais ou não, que 

impedissem ou tentassem impedir o exercício do direito de greve seriam afastados 

do cargo, sumariamente153. 

O que não se admite mais é que continuemos regidos pelo Decreto-lei nº 
9070, eivado de inconstitucionalidade, criado para regulamentar um direito 
condenado liminarmente pela Constituição fascista de 1937, regido 
meramente por um estado totalitário e centralizador

154
. 

Contudo, por ser, declaradamente, contrário ao pensamento dos demais 

parlamentares e do próprio Governo, o projeto foi arquivado. 

Ao verificar que a categoria do funcionalismo público como um todo deveria 

se unir e ter representatividade a nível nacional, a UNSP criou em 29 de agosto de 

1958, a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB155. 
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Cumpre ressaltar que, nossas fontes noticiaram nesse período apenas as 

greves aqui relatadas. Não encontramos, portanto outros movimentos ou 

regulamentações em prol do direito de greve dos servidores públicos neste período. 

 

2.2.4 Década de 1960 

 

A CSPB passou a organizar congressos a fim de alinhavar as reivindicações 

dos servidores e traçar medidas que pudessem consolidá-las. Com isso, em 1960, 

enviaram ao Congresso projeto de lei para que fosse criado e regulamentado o 

plano de cargos e salários ao serviço público. Nesse projeto havia ainda a previsão 

da legalização do direito de greve e de sindicalização à categoria. Porém, por não 

serem esses direitos reconhecidos na Constituição vigente e, ainda, por entenderem 

que os servidores exercem funções essenciais à Administração Pública e, ainda, 

servem precipuamente ao Estado, o Congresso aprovou apenas o plano de cargos e 

salários156. 

Mesmo assim, a CSPB insistiu em assegurar e estender os direitos à greve e 

sindicalização aos servidores públicos, o que fez surgir o Projeto de Lei nº 835 em 

1963. Contudo, com a Ditadura Militar e sua repressão a quaisquer tipos de 

liberdade (como vimos no capítulo anterior), fez com que em abril de 1964, o projeto 

fosse arquivado.  

Tanto é que, em primeiro de junho de 1964, visando a reprimir de vez os 

movimentos sindicais dos servidores públicos, o Congresso Nacional aprova a Lei 

4.330 e ressalva, expressamente, no Artigo 4º que aos servidores públicos da União, 

Estados, Municípios, Territórios e autarquias é proibido o exercício de greve sem dar 

qualquer justificativa para a vedação legal157.  

Com isso, as associações de servidores e a própria CSPB vivenciaram o 

exílio, prisão e morte de sua liderança e não viam outra alternativa a não ser a 

atuação clandestina158. 

Durante o período militar é inegável que o alto índice de repressão aos 

movimentos sindicais e o cerco opressor com o AI-5 atingiu a liderança das 
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associações dos servidores públicos, bem como da CSPB, fazendo com que não 

existissem vestígios ou margem para deflagração de greves ou quaisquer outros 

movimentos. 

Mesmo em regime militar, as Constituições de 1967 e 1969, mantiveram o 

funcionalismo público em atividade e ratificaram os direitos e deveres da 

Constituição de 1946: o ingresso mediante concurso público; vitaliciedade; 

inamovibilidade; proibição de associação; vedação à greve; e, ao procedimento 

administrativo para apuração de falta grave do servidor. 

 

2.2.5 Década de 1970 

 

Assim, somente com a abertura política no Brasil, no final da década de 1970, 

que começam a ressurgir reivindicações e novo fôlego sindical. Conforme mostra o 

gráfico abaixo, a transição política influenciou nos ciclos das greves. Ou seja, quanto 

maior a repressão e menor abertura política menor o índice de greves registradas, 

ante aos movimentos vazios e sem representatividade159.  

 

                                                
159
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Apenas no final da década de 1970, início de 1980, que os movimentos 

sindicais ressurgiram de uma forma geral, com a abertura política, anistia dos 

exilados, soltura dos presos políticos, etc. (conforme vimos no capítulo anterior, com 

as greves realizadas nas cidades de Osasco (SP) e Contagem (MG) em 1978). 

Os movimentos que existiram nesse período foram mais da iniciativa privada 

em prol de abertura política e da consolidação da democracia. Em resposta, em 04 

de agosto de 1978, o presidente decretou a ilegalidade das greves, inclusive no 

serviço público por serem esses essenciais e, por essa razão, não poderiam ser 

deixados de serem prestados à sociedade160.  

Em 21 de dezembro de 1978, foi fundada a Associação dos Docentes da 

Universidade Federal de Goiás – ADUFG, em meio à luta pela consolidação da 

democracia brasileira. Os docentes procuravam se engajar na ação por melhorias 

salariais, eleição direta dos dirigentes e autonomia sindical161.  

Em 1979, na cidade de Salvador (BA), ainda clandestina, a União Nacional 

dos Estudantes – UNE, propõe greve nacional dos estudantes em busca de 

melhorias nas Universidades Federais, reivindicando que: 12% do orçamento da 

União fosse destinado à educação; acesso às Universidades a todos; e, o fim da 

ditadura162. 

Ainda em 1979, cerca de 5 mil professores da rede pública municipal e 

estadual de São Paulo paralisaram suas atividades por mais de 23 dias. A 

Associação dos Professores Estaduais do Estado de São Paulo – APEOESP, 

reivindicava melhorias no ensino e reajustes salariais às categorias. O Governo 

concedeu reajuste de 20% à categoria, conforme titulação, com medo de que a 

greve se alastrasse para outros setores163. 

Ao mesmo tempo, bancários realizavam greve em São Paulo, Rio de Janeiro, 

Pará e no Rio Grande do Sul em busca de reajuste salarial de 64% para a categoria, 

além de mudanças no plano de carreira. Contudo, o movimento teve repressão 
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 ADUFG. Disponível em: <http://www.adufg.org.br/adufg/sindicato.php?ssc=11>. Acesso em: 20 jul. 
2013. 
162

 UNE. Disponível em: <http://www.une.org.br/2011/09/historia-da-une/>. Acesso em: 19 ago. 2013. 
163

 Folha de São Paulo, agosto 1979. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1632.htm
http://www.adufg.org.br/adufg/sindicato.php?ssc=11
http://www.une.org.br/2011/09/historia-da-une/


64 

 

policial e prisões de servidores. Mesmo assim, o Governo cedeu às reivindicações 

da categoria após 20 dias de greve geral dos bancários pelo País164. 

 

2.2.6 Década de 1980 

 

Em 1980, os professores das Instituições Federais de Ensino Superior do 

Brasil realizavam a primeira greve geral da categoria. Dezenove universidades, 

dentre elas a UFG, paralisaram as atividades por quase um mês, reivindicando: o 

reajuste de 48% retroativo a março; revogação da lei que determinava a nomeação 

dos reitores pelo presidente da República; destinação de 12% do orçamento da 

União à educação; e, reposição de 45% retroativo a março165. 

Os movimentos sindicais agora lutavam não apenas pelo reconhecimento do 

direito de greve e de sindicalização dos servidores ou, ainda, por apenas melhorias 

salariais, mas por um movimento em busca da democracia que impulsionaria o País 

para sair dos anos de autoritarismo e opressão. Ainda, esses movimentos 

procuraram reestabelecer os direitos sociais e, também, eleger seus próprios 

governantes através de eleições diretas. 

A Coordenação Geral da Campanha pela Libertação dos presos políticos do 

Itamaracá, reivindicava a liberdade dos sindicalistas presos em Minas Gerais e no 

Rio Grande do Sul, dentre eles professores de Universidades Federais e 

funcionários públicos. Ainda, a Coordenação com apoio da CPSB, pleiteava o direito 

de greve, liberdade de organização sindical e partidária dos servidores, bem como a 

anistia ampla, geral e irrestrita166.  

Após intensas lutas por melhores condições de trabalho, salário e na 

perspectiva de um ensino público gratuito e de qualidade, foi fundada a Associação 

Nacional dos Docentes do Ensino Superior (ANDES) em fevereiro de 1981, para 

representar à categoria nacionalmente167. 

                                                
164
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Nesse mesmo ano, o dia 28 de abril, em São Paulo e no Rio de Janeiro, ficou 

conhecido como “o dia nacional do protesto”. Cerca de 60 mil médicos paralisaram 

suas atividades, atendendo apenas emergências, reivindicando melhores salários, 

mais investimento do Governo, na Saúde, e melhor estrutura. Mesmo assim, o 

Ministério da Saúde contratou, temporariamente, novos médicos em caráter de 

urgência para suprir a necessidade da população e ameaçava demitir os médicos 

grevistas se não retornassem às atividades168. 

As greves no serviço público não paravam de surgir. Professores de 

dezenove Universidades Federais, escolas técnicas e técnicos administrativos 

realizaram, em 29 de novembro de 1982, greve em busca de direitos iguais para 

estatutários e celetistas; correção no plano de carreira dos docentes e do magistério, 

e aposentadoria integral169. 

Ainda ocorreram, no ano seguinte, greves gerais dos bancários e dos 

petroleiros. Em 21 de julho de 1983, o Ministério do Trabalho e Emprego, não 

reconhecia a representatividade das associações e sindicatos dos servidores 

públicos e determinou a intervenção nos sindicatos como forma de repressão aos 

movimentos grevistas170. Porém as lutas aumentaram e, agora, entre as 

reivindicações dos movimentos estava a liberdade e autonomia sindical. Isso 

influenciou diretamente na criação de uma nova estrutura sindical, o que originou a 

CUT171 (como vimos no Capítulo I). 

Diante do quadro caótico de greves por todo País e das intervenções nos 

sindicatos e associações, dirigentes de associações de servidores públicos de todo 

País se reuniram no dia 27 de janeiro de 1984, no Rio de Janeiro (RJ), para discutir 

o reajuste de 65% concedido pelo Governo à categoria na última negociação172 e, 

ainda para levantar subsídios para a Confederação dos Servidores Públicos do 

Brasil – CSPB. Chegou a ser levantada a hipótese de que o Governo não 
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concederia a segunda parcela com o devido reajuste, ante à perca com a inflação no 

ano de 1982, e que deveriam conclamar greve geral dos servidores173.  

Foi o que ocorreu em 21 de julho de 1983. A CUT convocou greve geral 

contra o arrocho salarial e a intervenção sindical, paralisando não apenas 

trabalhadores regidos pela CLT, como também os servidores públicos. Contudo, 

ainda não obtiveram êxito nas reivindicações, pois mesmo diante da grande 

paralisação de parte do serviço público (Educação, Saúde e Serviço Bancário), o 

Governo não cedeu174. 

Passados mais de dois anos da última greve da categoria, em 12 de setembro 

de 1985, o bancários declaram greve geral em todo País reivindicando: INPC 

integral; 10% de produtividade; 8% de reposição salarial; um ano de estabilidade e 

reajustes trimestrais. Na região Sul, 17 mil bancários no Paraná paralisaram suas 

atividades parcialmente, porém no interior do estado era total a paralisação. No Rio 

Grande do Sul a greve atingiu 70% dos municípios; e em Santa Catarina, sete mil e 

quinhentos bancários paralisaram integralmente suas atividades175. 

No Nordeste, a paralisação atingiu 100% da categoria. Enquanto o Norte e o 

Centro-oeste atingiram 96% de paralisação das atividades que funcionavam à 

revelia dos Sindicatos dos Bancários daquelas regiões que eram contrários à 

paralisação176. 

A greve teve seu fim após a decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 

que concedeu 100% de INPC; antecipação de 25% em janeiro, 9% de reposição 

salarial e 4% de produtividade177. 

O mesmo ocorreu com a categoria dos petroquímicos que deflagraram greve 

em 27 de agosto de 1985, reivindicando adicional de turno de 88,5%; turno de seis 

horas para o administrativo; redução da jornada para 40 horas semanais sem 

redução de salário. A greve durou mais de 10 dias cessando apenas, com a 

celebração de acordo coletivo (entre o Governo e o sindicato da categoria) em que o 
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Governo atendeu, integralmente, às reivindicações dos grevistas por imposição do 

TST178. 

Nos anos que se seguiam (1986-1987), os professores das Universidades 

Federais também realizaram greves em busca de carreira única para os docentes; 

direito à greve e sindicalização; aposentadoria integral; adicional de produtividade 

entre outras reivindicações179. 

Em 1987, a CUT declarou que ocorreria greve geral em 15 de julho em todos 

os setores do serviço público, cuja proposta seria “não ao roubo”. Ou seja, a pauta 

de reivindicações seria: reajuste salarial alegando que os ordenados foram 

reduzidos para pagar a dívida externa do País; reforma agrária sob o controle dos 

trabalhadores; e os direitos sociais na nova Constituição e Diretas Já180. O que 

acabou por ocorrer, conforme noticiaram os jornais Folha de São Paulo e Correio 

Braziliense181. 

Em São Paulo, os servidores públicos da Saúde, educação e outros setores 

declararam greve por tempo indeterminado reivindicando 144% de reajuste salarial e 

15% de aumento real182. Passados mais de 30 dias da greve geral dos servidores 

em São Paulo, o Governo continuava reprimindo com prisões e bombas os 

movimentos, mas não negociava com os servidores grevistas183. 

A greve já prejudicava os alunos da rede pública estadual e cidadãos que 

dependiam de hospitais da rede pública municipal. Assim, o governador da época, 

Orestes Quércia, aceitou conceder 70% de reajuste e a rever o Estatuto do 

Magistério, porém demitiu 87 servidores do Hospital das Clínicas184.  

Em resposta, a APEOESP e a CUT convocaram protesto no Morumbi (SP) de 

todos os servidores de todos os órgãos públicos e a permanência da greve contra a 

proposta do Governo e, ainda, pugnou pela readmissão dos exonerados185. Os 
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Municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro aderiram à greve e seus servidores 

paralisaram suas atividades; assim como em Brasília, sob o comando da CSPB186. 

Sob pressão, o Congresso votou em 30/03/1988, reajuste para os 

funcionários públicos de 80%. Contudo, apenas os professores da rede municipal de 

ensino do Distrito Federal voltaram às aulas187. 

Em Brasília, líderes da CUT, do PT e do PCdoB reuniram mais de 20 mil 

servidores em frente ao Ministério da Fazenda contra o congelamento da Unidade 

de Referência de Preços – URP. Brasília parou e conclamou os demais servidores 

dos outros estados a aderirem à greve geral. Agora, não mais pelo reajuste ou 

congelamento da URP, mas, também, pela reivindicação de liberdade de 

sindicalização à categoria, criticando o descaso do Governo Sarney para com o 

funcionalismo público; e, pugnando o reconhecimento na nova Constituição o direito 

livre e irrestrito à greve aos servidores188. 

Em 03 de maio, no Rio de Janeiro, a CUT avaliou que mais de 80% dos 

funcionários públicos da Light, Petrobrás, Eletrobrás, INPI, Cobram, CPRM, 

NUCLEP, NUCLEBRÁS, FINEP, CVRD, UFRJ, INMETRO, CEP/RJ, Furnas, Instituto 

Oswaldo Cruz, DNER, Correios, IBGE, Rede Ferroviária Federal, BNDES, aderiram 

à greve189. E, ainda, o Ministério do Trabalho e Emprego reconheceu a condição de 

greve nos estados da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso 

do Sul, Amazonas, Goiás, Maranhão, Rio Grande do Norte e do Sul, Santa Catarina, 

Ceará, Mato Grosso, Espírito Santo e Distrito Federal190. 

Com medo de que o Governo iniciasse em massa o processo de privatização 

das estatais, os servidores públicos, liderados pela CUT, CGT e CSPB decidem 

suspender a greve em todo País, em 22 de maio191. 

Contudo, em alguns estados a greve durou mais tempo e ainda com outras 

áreas aderindo à greve como, por exemplo, no município do Rio de Janeiro, em que 
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os servidores da Saúde e outros serviços essenciais à população, paralisaram 

totalmente em 15 de junho. Não se achava qualquer repartição pública municipal 

aberta192. 

Logo, podemos afirmar que a década de 1980, conforme vimos na pesquisa 

da FAPESP193, no capítulo anterior, foi marcada pela eclosão de greves por todo o 

território nacional. Não apenas por buscarem melhores condições de trabalho, mas, 

também, por estar a sociedade, como um todo, mobilizada em busca da democracia. 

Pois, entendiam que por meio dela seriam reestabelecidos os direitos sociais; 

elegeriam seus governantes de forma direta e, consequentemente, teriam 

reconhecidos os direitos de greve e sindicalização a todos os cidadãos, dentre 

outros direitos194. 

Cabe salientar aqui, que instaurada a Assembleia Constituinte195, presidida 

por Ulysses Guimarães, este garantia aos sindicalistas, que a nova Constituição 

protegeria os trabalhadores em todas as suas categorias, inclusive os servidores 

públicos. Tanto é, que para a votação dos direitos sociais e trabalhistas, foram 

ouvidos, em plenária, os líderes do movimento sindical nacional da CUT, CGT, USI e 

outras organizações trabalhistas, procurando minimizar ou acabar com as greves196. 

Luís Inácio da Silva e José Genoíno do PT procuraram aliados para votarem a 

favor do direito de greve irrestrito, conforme aprovado no texto constituinte. Contudo, 

a Câmara dos Deputados revogou parte da redação que aduzia a irrestrita liberdade 

da greve ao trabalhador – cumpre destacar que com a liberdade irrestrita, seria 

possível, por exemplo, que os trabalhadores, independentemente de sindicato, 

decidisse se entrariam ou não em greve –, mas permaneceu o direito de greve 

assegurado no projeto elaborado pela Constituinte197.  

Assim, em agosto, o direito de greve, mas não apenas ele como a 

estabilidade dos dirigentes sindicais e a liberdade de sindicalização, foram votados e 
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aprovados pelo Congresso Nacional em segundo turno, aguardando, apenas a 

sanção do presidente198. 

Para a surpresa dos governantes, a aprovação dos direitos reivindicados 

pelos servidores públicos não diminuiu a força do movimento sindical e, 

consequentemente, da deflagração de greves199. Ao contrário, alavancou ainda mais 

as greves em todos os setores.  

Pois, como haveria repressão dos movimentos pelo Governo se ele mesmo, 

passaria a aprovar, mesmo que ainda não estivesse em vigor, o direito de greve? Ou 

ainda, como seria um avanço, como diziam as Convenções da OIT (vistas no 

capítulo anterior) e por outros políticos oposicionistas se figurasse apenas na 

teoria?200  

Os jornais já passaram a noticiar a legalização do direito de greve e mais, 

passaram a divulgar que o direito se estendia ao servidor:  

Promulgada a nova Carta, o servidor público terá garantido o direito à 
sindicalização e à greve, mas o direito à greve deverá obedecer limites a 
serem definidos em lei complementar. (...) O plenário aprovou ontem, 
praticamente sem alterações, quase toda a matéria referente à 
administração pública

201
. 

Em contrapartida, o Governo Federal insistia em enfrentar as reivindicações 

dos funcionários públicos e orientava os estados no mesmo sentido. Sarney chegou 

a falar em replanejar o orçamento das estatais e se fosse o caso, iniciariam 

exonerações – como ocorreu no SERPRO, que exonerou 223 servidores202 –, ou 

pior, privatizar.  

Pois, o que surge são empresários assustados com a possibilidade de um 

período final de 1988 quente no meio sindical, em função de negociações salariais 

importantes com bancários, químicos, metalúrgicos e comerciários, especialmente 

por causa da aprovação na Constituinte, do direito de greve, os empresários 

passaram a criar a “operação desmonte de greves”203.  

Com isso, o presidente se reuniu com os ministros a fim de traçar estratégias 

antigreve. Mesmo assim, petroleiros e bancários também aderiram à greve204. 
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Com as pressões, o Governo, em todas as suas esferas, passou a valorizar o 

serviço público ao atender às suas reivindicações, comprometendo-se em levar à 

votação, projetos de leis para criar estatutos e planos de cargos e salários para 

todas os campos do serviço público (federal, estadual e municipal)205. Ainda mais 

porque, todos os representantes/constituintes que contribuíram para a redação do 

texto constitucional, sejam do PCB, PMDB, PFL, PSDB, PT, PTB, afirmaram e 

garantiram que todas as reivindicações dos grevistas estariam asseguradas na nova 

norma constitucional. E mais, afirmavam também que, a Constituição de 1988, seria 

a primeira a ouvir todas as classes sociais e a expurgar repressões a quaisquer tipos 

de liberdade, igualando a todos os cidadãos em direitos e obrigações, sem distinção 

entre os trabalhadores – quer rurais, quer urbanos, quer servidores públicos ou 

não206.  

A Constituição de 1988, é, sem dúvida, fruto de um texto revolucionário que 

acaba com a censura e privilégios de governantes, descentraliza o Estado, assegura 

os direitos de greve e liberdade à sindicalização sem restrição, admitindo isso 

inclusive aos servidores. O poder de greve ali preceituado, prevê expressamente 

que deve-se regulamentar por meio de lei a forma correta para se realizar a greve 

para que não vire anarquia e resguarde os direitos tanto dos empregados quanto 

dos empregadores; tanto dos servidores quanto da Administração Pública207.  

Mesmo assim, diante da permanência do arrocho salarial, as greves 

continuaram a eclodir nos setores da educação, judiciário, previdência208, e até 

mesmo os setores da zoobotânica aderiram à greve e o Zoológico de Brasília foi 

fechado209. 

O presidente em exercício Ulysses Guimarães foi surpreendido ontem pelo 
crescimento da greve dos funcionários públicos federais, que paralisou total 
ou parcialmente 13 ministérios e nove órgãos da administração indireta em 
Brasília, envolvendo 60 mil funcionários. Mas não é só o Governo Federal 
que enfrenta grevistas em Brasília. O governador do Distrito Federal 
também se vê às voltas com a paralisação dos 3 mil servidores da Polícia 
Civil que reivindicam equiparação com os funcionários das polícias federal e 
militar, além da paralisação de motoristas e cobradores dos transportes 
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coletivos. (...) Outros ministérios declararam que não houveram adesões à 
greve, mas que existem servidores públicos civis ganhando muito pouco

210
. 

Aos poucos os servidores em greve foram acatando aos acordos de reajustes 

salariais propostos pela administração pública e foram retornando ao trabalho211.  

Após a promulgação da Constituição, o presidente em exercício, Ulysses 

Guimarães aprovou o corte do ponto de funcionários públicos em greve, 

fundamentando sua decisão na legislação anterior à atual Constituição, que proibia 

paralisações no serviço público e previa essa punição. De acordo com o parecer 

verbal do Consultor Geral da República, o presidente em exercício, assim como o 

ministro do Trabalho, não consideraram autoaplicável o direito de greve fixado pela 

Carta para o funcionalismo público212. 

Nesse instante, ficou evidenciado que, tanto o direito de greve quanto o de 

sindicalização dos servidores públicos não eram autoaplicáveis como à iniciativa 

privada. Pois, a Constituição Federal (CF) de 1988, consagrou no Art. 39, o direito à 

organização sindical do servidor público estatutário, o que em momento algum em 

outras normativas havia sido previsto. Todavia, essa mesma norma não definiu nem 

indicou de forma expressa e direta o modelo associativo-sindical através do qual o 

referido direito seria exercido. No que diz respeito aos sindicatos, a Constituição não 

estabeleceu normas disciplinadoras, à semelhança do que fez, para o trabalhador no 

Art. 8º, o que permite inferir as mesmas para os servidores públicos, porque são 

perfeitamente compatíveis213.  

Por outro lado, o modelo delineado no Art. 8º da CF envolve contradição 

intrínseca. Sustentando um posicionamento crítico, aponta que o referido dispositivo, 

se por um lado, assegura a liberdade sindical, por outro, a restringe através da 

organização por categoria, do quadro territorial e da unicidade214. Assim, se tal 

restrição não foi feita de forma expressa pelo constituinte quanto aos servidores 

estatutários, não poderia o intérprete fazê-la.  
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A Constituição garantiu aos servidores públicos estatutários e aos demais 

empregados públicos, o mais amplo direito de sindicalização. Em contrapartida, a 

mesma Constituição não reconhece o direito à negociação coletiva. Diante dessa 

impossibilidade, a greve do servidor público tende a se tornar necessariamente 

política. Adquire tal característica, na medida em que vem a ser a única alternativa 

capaz de pressionar o Governo para que possa dar impulso no processo legislativo 

que regulamente esses direitos. 

A contradição permanecia na medida em que passou-se a realizar a exegese 

do Art. 9º da CF: 

A perplexidade natural no momento em que se começa a aplicar a nova 
Constituição é agravada pelo poderoso conteúdo emocional, próprio de 
qualquer movimento grevista. Daí a controvérsia sobre a greve em Brasília. 
Lendo o Art. 9º da Carta de 1988, a questão de sua aplicabilidade esbarra 
em sérias dificuldades, a começar pelo próprio dispositivo. Ele se refere a 
“trabalhadores”, termo em que a Constituição destina aos empregados da 
atividade privada. Os empregados dos órgãos públicos são denominados 
“funcionários” ou “servidores”. Assim, o direito de greve previsto neste artigo 
é apenas para os primeiros e não para os segundos, numa interpretação 
aceitável, ante a leitura integral do capítulo alusivo aos direitos sociais

215
. 

Pois, é a partir do Artigo 37, que a Constituição começa a falar dos direitos do 

servidor público e faz, então, a distinção entre servidores e trabalhadores. Assim, o 

que se tem a partir de então é que, os trabalhadores (empregados da atividade 

privada) podem realizar, imediatamente, greve, porém, poderão responder civil e/ou 

criminalmente se abusarem desse direito. 

 Contudo, aos servidores, esse direito de greve não teria aplicação imediata, 

ao que dependeria (e depende até hoje216) de uma edição de lei complementar que 

a regulamente especificadamente ao serviço público. Logo, não é que os 

funcionários públicos não tenham direito a greve, mas a aplicabilidade dela para 

estes está sujeita a limitações futuras, ou seja, a uma lei que ainda não existe217. A 

bem da verdade, ainda estava em vigor o Estatuto dos Servidores publicado na 

década de 1950, e, por essa razão, também, era vedado aos servidores a realização 

de greve.  
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Com isso, a Administração Pública (federal, estadual e municipal) começou as 

exonerações aludindo que o Estatuto dos Servidores Públicos (publicado ainda no 

governo ditatorial) previa que, após 30 dias sem assinatura do ponto ficaria 

caracterizado o abandono de emprego, o que acarretaria em demissão automática, 

não requerendo, sequer um processo administrativo.  

Com a normativa do estatuto em vigor e o posicionamento do presidente 

interino (Ulysses Guimarães), os governos estaduais e municipais, ministros e 

dirigentes de autarquias iniciaram a exoneração em massa. O que, de certa forma 

acalmou diversos empresários ao ver que a greve não seria ampla e irrestrita como 

dizia o texto constitucional218.  

O presidente do TST, Marcelo Pimentel, orientou o presidente interino de que 

a greve poderia ter um fim com a antecipação dos pagamentos das URPs para 

novembro, congeladas em maio e janeiro. Mesmo assim, Pimentel alegou ser justa a 

reivindicação salarial dos servidores reconhecendo que foram prejudicados com 

atual política salarial219.  

Porém, o presidente interino permaneceu irredutível afirmando que só 

analisaria as propostas dos servidores se a greve fosse interrompida e, somente 

com a suspensão da greve encaminharia proposta de reajustes aos servidores 

públicos federais para aprovação do Congresso Nacional220.  

Mediante o corte do ponto e as exonerações, a Confederação dos Servidores 

Públicos do Brasil (CSPB) ajuizou ação221 perante o STF para manter a greve e, 

ainda, que considerasse ilegal os cortes de ponto e as exonerações feitas pelo 

Governo. Em 21 de outubro de 1988, O STF decidiu favoravelmente à CSPB, sob o 

argumento de que a greve dos servidores era legal ante o direito concedido pela 

Constituição nos Art. 37, inciso VII e 9º222. 

Outro impasse surgiu. Agora em relação ao entrave marcado por essa 

decisão do STF entre o Poder Executivo e o Judiciário. Pois, para o Executivo a 

greve dos servidores era ilegal e deveria ser interpretada como tal já que os 

                                                
218

 FOLHA DE SÃO PAULO, 22/10/1988. 
219

 FOLHA DE SÃO PAULO, 21/10/1988. 
O GLOBO, 21/10/1988. 
220

 Idem. 
221

 STF, Mandado de injunção nº 020742/1988. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/jurisprupencias/julgados/minjucao_020742_greve_CSPB.htm>. Acesso em: 23 
ago. 2013. 
222

 FOLHA DE SÃO PAULO, 21/10/1988. 
JORNAL DA TARDE, 21/10/1988. 

http://www.stf.jus.br/jurisprupencias/julgados/minjucao_020742_greve_CSPB.htm


75 

 

constituintes a concederam dentro do capítulo que trata de direitos e garantias aos 

trabalhadores da iniciativa privada. Mas, para o Judiciário a interpretação da norma 

era de que o direito de greve estava situado na seção de garantias e direitos 

fundamentais aos cidadãos brasileiros e, portanto, era também aplicável ao serviço 

público. A decisão favorável do STF abriu precedentes para que houvesse novas 

exonerações ou cortes de ponto por parte da Administração Pública, bastaria aos 

prejudicados ajuizar ação perante o STF e teriam o pagamento dos dias cortados ou 

a restituição do cargo223. 

Porém, ao assumir novamente o comando, Sarney entendeu que as 

negociações feitas anteriormente entre os ministérios, a CUT e CSPB de 65% era 

inviável e, ainda, estaria fortalecendo o comando da CUT224, o que acarretaria por 

insurgirem ainda mais contra o Governo e ganharem força. Com isso, enviou um 

memorando circular a todos os ministérios determinando o corte do ponto dos 

grevistas225.  

Diante disso, e por não cumprir, o Governo, com o reajuste prometido, os 

servidores voltaram a realizar greve, ao ponto de terem adesão total nas capitais de 

Goiânia e Campo Grande226. A greve somente foi paralisada quando o TST 

reconheceu o direito dos servidores a uma reposição salarial de 26,06%227. 

A situação real em Brasília relatada pela Folha de São Paulo em 25/10/1988, 

era de que somente as Forças Armadas não haviam aderido à greve, pleiteando, 

além do reajuste salarial, a complementação do reajuste concedido no início de 

setembro; implantação do plano de cargos e salários; alteração da jornada de 

trabalho; melhorias nos benefícios concedidos, como planos de saúde, creche e 

alimentação; além do pagamento dos dias cortados e da readmissão dos 
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exonerados. 

228 

Em contrapartida, o Governo Federal baixou portaria e a publicou na Gazeta 

Mercantil, deixando claro que o direito de greve aos servidores públicos não era 

autoaplicável, necessitando de legislação complementar para ser implantado. E, por 

essa razão, se esse direito não existia, prevaleceria a determinação da lei em vigor 

(Estatuto dos Servidores) que proibia a greve do funcionalismo público e, por isso, 

deveriam ser cortados os pontos e exonerados, se fosse o caso, conforme a lei. 

“O governo reconhece que somos um País que enfrenta dificuldades na 
distribuição de renda, mas tudo que contrarie a lei em vigor não pode ter o 
aval do governo”, disse Carlos Henrique Santos, porta-voz da Presidência 
da República. Esta é a íntegra do memorando enviado ontem pelo 
presidente José Sarney ao ministro da Administração, Aluízio Alves:  

Considerando a necessidade de procedimentos comuns, que uniformizem a 
ação do Governo; 

Considerando que o exercício de greve dos servidores públicos, previsto no 
inciso VII do Art. 37 da Constituição, depende de regulamentação em Lei 
Complementar, já que esse direito não é autoaplicável; 

Considerando que tem o Governo o dever de garantir o funcionamento 
normal dos serviços públicos em proveito da população em geral; 

DETERMINO QUE: 

- cada Ministério dê seguimento, com maior rigor, ao controle da presença 
de funcionários em seus locais de trabalho, devendo os Chefes de 
Repartição cortar o ponto daqueles que não comparecerem ou se 
ausentarem de seus postos; 
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- sejam abertos inquéritos administrativos, na forma da legislação em vigor, 
para apurar procedimentos fraudulentos em relação aos deveres dos 
servidores e chefias, inclusive quanto à assinatura de ponto; 

- sejam exonerados de funções de confiança os Chefes de Repartição que 
aderirem à paralisação ou demonstrarem incapacidade de exercer suas 
responsabilidades diante dos subordinados; 

- os Ministros de Estado providenciem apoio policial para evitar 
aglomerações de funcionários faltosos à entrada dos Ministérios e órgãos 
subordinados e para assegurar o livre acesso público e dos funcionários 
que estiverem trabalhando e proteção ao patrimônio público; 

- não se permitam reuniões ou manifestações de funcionários faltosos no 
interior de qualquer órgão, inclusive em auditórios ou salas de reunião. 

O Governo está atento aos interesses legítimos dos funcionários públicos e 
empenhado em contribuir na elaboração da legislação complementar à 
Constituição que venha a assegurar plena eficácia às novas regras e 
princípios nela estabelecidos. O País precisa do apoio solidário de todo 
funcionalismo para que esse trabalho se concretize em curto prazo, como é 
de interesse de todos

229
. 

Porém, mesmo com a repressão do Governo, o comando de greve se 

manifestou em frente ao Congresso Nacional no dia seguinte, com faixas e cartazes 

dizendo que não recuariam e, afrontaram com outras faixas que diziam: “Quando for 

cortar o ponto, lembre-se de nosso voto”230. 

Ao que se depreende até aqui é, existe um fator de natureza política que 

explica os ciclos dos movimentos grevistas (como já vimos no Capítulo I). A cada 

transição política ou alternância na liderança sindical (que estava mitigada com 

partidos políticos) havia um novo fôlego e novas lutas. Ao findar da ditadura, 

inegável é que o anseio por uma democracia e desejo em alavancar o País da 

sombra da opressão culminaram por unir o desejo de uma nova política galgada em 

novos direitos, direitos irrestritos ao cidadão e restritos ao Estado, cortando o 

poderio e hegemonia estatal. 

Com isso, conclamava-se uma Lei Máxima visando igualdade a todos e, por 

essa razão, a Constituinte abarcou todos os partidos e representantes de todas as 

categorias da economia do País. Como vimos, a cada movimento sindical ou 

grevista, o Estado elaborava normas, hora para abarcar esses trabalhadores e tê-los 
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sob seu domínio (controle), hora para reprimir novas ideias que pudessem ferir ou 

destituir o poder do Estado, como aconteceu no período militar231. 

Então, podemos afirmar que, como vimos, a luta sindical, a criação de uma 

central única de trabalhadores, ou confederação dos servidores públicos no Brasil, a 

criação do próprio partido político dos trabalhadores, se amalgamaram de tal forma 

que pretendiam uma única coisa: romper com o contrato social, “cortando a cabeça 

do rei” (ditadura) e trazer o social, os ideais (antes reprimidos de Karl Marx) 

pleiteados desde a Revolução Francesa: de igualdade, liberdade e fraternidade a 

todos, sem distinção. E, assim, fizeram com que fosse colocado o direito de greve e 

sindicalização de forma expressa a todos. 

Contudo, o que se vê ainda, é uma esparrela. Como disse Foucault232 ao 

analisar o estado de natureza de Hobbes, não passou de um jogo de 

representações calculadas. Pois, a busca pelo poder, continua. A cabeça do rei 

(presidente e Congresso Nacional) “foi cortada”, mas a disputa para assumir o seu 

lugar, ter o mesmo poder e privilégios que somente ele possui, conserva-se. A ideia 

de se ter controle e ser querido pelo povo, assim como Getúlio Vargas, permanece, 

mas em populismo travestido de democracia, regido por uma suposta “Constituição 

Cidadã”. 

Tanto é, que ao primeiro alarde de que os direitos de greve e sindicalização 

seriam reconhecidos na nova Carta, ao contrário do que se esperavam os 

governantes, eclodiam mais e mais greves dos servidores públicos, pois agora não 

eles poderiam mais ser reprimidos. E a base econômica aliada do Governo 

(empresários, latifundiários e bancos), passou a temer porque, até mesmo eles se 

surpreenderam, com a aprovação desses direitos de forma ampla e irrestrita, pois 

atrapalharia seus negócios, visto que a própria lei favoreceria a classe trabalhadora 

e não os empregadores. 

                                                
231

 TV SENADO. Constituição Cidadania. Disponível em: <http://www.tvsenado.gov.br/>. Acesso em: 
10 fev. 2014. 
232

 SUGIZAKI, Eduardo. Historicismo e Sujeito de Interesse. Uma História dos Modos de Subjetivação 
de Foucault. Disponível em: 
<https://pos.historia.ufg.br/up/113/o/19_EduardoSugizaki_HistoricismoESujeitoDe.pdf>. Acesso em: 
20 jan. 2014. op. cit. FOUCAULT, Michael. Em Defesa da Sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 
2000, 102-105. 
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Ledo engano. Pois, como sempre – desde a monarquia e a constituição do 

Estado analisado por Hobbes233 –, a legislação favorece aos dominantes. Senão, 

relembremos.  

A Carta assegurou o direito de greve sim aos servidores, mas condicionou à 

aplicação e normatização por princípio posterior (lei complementar). O que na 

verdade, no momento em que foi aprovado o texto – ao menos não se tem relato 

disso –, nenhum dos parlamentares constituintes ou consultores populares ou 

sindicais se opuseram ao texto que dizia isso, não mencionando se teria ou não 

aplicabilidade sem condicionantes, que no Direito chamamos de eficácia imediata. 

Ou seja, todos se sujeitaram à norma condicionante, em “um consentimento sem 

palavras”234 de quererem tanto o reconhecimento do direito de greve que pouco 

importava os detalhes, a forma para sua efetiva aplicação, bastando apenas que 

estivesse ali, na norma. 

Assim, a elaboração desse direito consubstanciado no Artigo 37, VII da 

Constituição foi o verdadeiro jogo de representação normatizado visto que, foi 

“benéfico para todos ao mesmo tempo”. Pois, foi benéfico ao Governo, para 

continuar tendo o povo como aliado (sujeitos-sujeitados) e garantir a sucessão e 

hegemonia do partido político da situação. E, ainda, preservar a imagem “ilibada” 

perante os aliados políticos, econômicos e sociais. Ou seja, continuar, conforme 

disse Foucault235, a soberania não nascida por uma decisão do forte, do soberano, 

mas, uma soberania formada pela vontade dos que tem medo, dos que se 

sujeitaram a ela.  

Aos partidos de esquerda e aos movimentos sindicais, ficou a demonstração 

e a certeza de que a movimentação feita por eles produziu resultado satisfatório e, 

sempre poderão voltar ao passado, para mostrar e apontar que, tiveram participação 

nisso, ainda que pequena. Continuando assim, a legitimar o poderio do Governo 

atual por medo de não conseguirem legitimar sua vitória236. 

Enquanto que, aos servidores públicos e demais trabalhadores, ficou a 

garantia de direitos que ninguém poderia, em tese, tirar por crerem ser inalterável, 

por estar na norma máxima do País. E, aos aliados econômicos, demonstrou, 

beneficamente a norma, que sempre poderão se beneficiar das leis, visto que seu 
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 SUGIZAKI, idem, op. cit. Hobbes, 1999. 
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 Idem. 
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 Op. cit. SUGIZAKI, idem, p. 9. 
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  Foucault op. cit. SUGIZAKI, idem. 
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“apoio” – bem da verdade, é um contrato que constituiu a legitimidade do Governo 

com benesses – teve retorno em direitos concedidos aos servidores e trabalhadores, 

mas que, ao mesmo tempo, não são ilimitados, e sim restritos e cheios de 

normativas a serem seguidas237. 

Cumpre ressaltar ainda que, o simples fato de quererem tão somente o 

reconhecimento de um direito normatizado fez com que se esquecesse, de que o 

serviço público é essencial por natureza e foi assim definido na Constituição. 

Também no capítulo da Carta que trata do serviço público está estipulado que ele 

surge de lei e é regulamentado por lei. Ou seja, nenhum órgão público é criado sem 

lei, o que acarreta a criação dos cargos também por lei, e, consequentemente, todo 

e qualquer reajuste salarial deve ser feito por lei.  

Assim, o que influenciava (e influencia) no exercício do direito de greve dos 

servidores públicos não é apenas a greve em si, mas o fato desses servidores 

serem pagos com orçamento público para prestarem um serviço primordial à 

sociedade. E, se em razão da greve eles param, não devem ser remunerados por 

não prestar o serviço a quem necessita deles e paga por eles mediante tributação 

que lhe é exigida. Além disso, o entendimento que se tinha (e se tem) é que, além 

da elaboração hábil do projeto de lei para reajuste orçamentário, a concessão de 

reajustes gera efeito cascata, ou seja, outros servidores de outros órgãos também 

pleiteariam reajuste. 

Logo, foi o que ocorreu. Pois, os governantes insistiam que o direito de greve 

dos servidores somente se aplicaria com a norma específica que deveria ser 

aprovada pelo Congresso. Então, demonstra que a liberdade sindical e o direito a 

greve do funcionalismo público, na verdade podia e continuaria a ser reprimida visto 

que, ainda vigia o Estatuto dos Servidores Públicos que determinava a 

essencialidade do serviço e, por essa razão, a proibição de sua paralisação, quer 

parcial quer total.  

Ainda, para dar mais ênfase, e legitimar o discurso de inaplicabilidade do 

direito de greve dos servidores públicos, Sarney emitiu e divulgou memorando entre 

os ministérios e órgãos públicos esclarecendo isso e determinando a repressão aos 

funcionários grevistas238. 
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 Jornal do Brasil, 27/10/1988. 
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 Correio Braziliense, Folha de São Paulo, ESTADO DE S. PAULO, GAZETA MERCANTIL, idem 
agosto-outubro/1988. 
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Mesmo com a repressão de todas as formas, muitos servidores mantiveram a 

greve em Brasília e chegaram até a abaixar o valor de reajuste para 75% de 

reposição salarial para fechar acordo com o Governo. Porém, o Governo nada 

pronunciava e a CSPB mantinham o ideal de que se fosse levado a “ferro e fogo” o 

memorando do presidente, seria quebrado o juramento feito ao funcionalismo 

público com a promulgação da Constituição239. 

Contudo, o que se depreende é que nesse dado momento o Governo não 

conseguia honrar o compromisso que havia feito com os servidores na Constituição 

e não conseguia escapar ileso, pela saída que achou, com a falta de normatização e 

cortes dos pontos sem ter servidores irritados, imprensa e população pressionando 

pelo acordo e reestabelecimento dos serviços240. 

O Governo adiava apresentar a contraproposta ao comando de greve e 

passou a impressão de que não tinha o menor interesse de negociar. Ou, pior, que 

não possuía unidade política para propor uma proposta aos grevistas, 

permanecendo a imagem de um governo autoritário e intransigente241. 

Ante a crise econômica, muitos servidores retornaram ao trabalho desistindo 

da greve. Alguns ministérios mesmo contra a normativa presidencial negociaram 

reajustes com a categoria para paralisação da greve242. Cumpre ressaltar que além 

da pressão dos servidores por elaboração da lei complementar reguladora, os 

trabalhadores também faziam greves irrestritamente, ao qual deflagraram-se 

demissões em massa, diversas ações na Justiça do Trabalho falando da legalidade 

ou abusividade da greve. Ao que, em 28 de junho de 1989, foi sancionada a Lei nº 

7.783 que regulamentou e normatizou o direito de greve, porém, apenas aos 

trabalhadores celetistas243.  

Ainda, tem-se que considerar que a eleição do presidente Fernando Collor de 

Melo e a recessão econômica de 1990-1992, concorreram para a redução da 

atividade grevista, pois começou-se a implementar uma política neoliberal e, com 

isso, reduziu-se a participação dos trabalhadores inclusive durante as greves devido 

às dificuldades de mobilização, desvalorizando o funcionalismo público244. 
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 Jornal de Brasília, 26/10/1988. 
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 Jornal de Brasília, ESTADO DE SÃO PAULO, O GLOBO, todos de 27/10/1988. 
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Houve a desvalorização dos servidores públicos, pois a eles eram repassados 

o ônus da crise econômica e institucional em seus soldos, havendo uma redução do 

quadro de servidores. Além disso, eles passaram a serem vistos como ineficientes e, 

cujo trabalho era, além dessa razão, oneroso aos cofres públicos. Ou seja, a 

mudança presidencial gerou um relacionamento intenso entre o funcionalismo, 

Estado e sociedade. 

 

2.3 O direito de greve dos funcionários públicos da Constituição de 1988 aos 

nossos dias 

 

A aprovação do direito de greve na Constituição, pensado ou não pelos 

constituintes, pressionados ou não pelos movimentos grevistas e pelos partidos de 

esquerda, consolidou este direito social de forma ampla e a todos os brasileiros e 

estrangeiros que trabalhassem tanto na iniciativa privada ou na pública. Portanto, 

deveria (e deve) ser cumprida a norma máxima do País, independentemente de 

existir ou não lei ordinária que traga regulamentação específica à categoria. 

A mesma disposição política e jurídica que criou e regulamentou a greve para 

iniciativa privada por meio da Lei nº 7.783/89, não estava presente para a criação de 

norma específica aos servidores públicos, por ser matéria “delicada” que 

influenciaria, e muito, a forma de gestão da Administração Pública. 

Ora, as normas existem para que sejam cumpridas, tanto por quem as 

elaborou quanto pelos cidadãos. Portanto, a aprovação do direito de greve na Carta 

Magna legitimava (e legitima) sim, o movimento grevista feito pelo servidor público 

após a sua promulgação. Logo, a greve no serviço público não poderia ser tida como 

ilegal e, tampouco, os servidores poderiam ser punidos com cortes de ponto e/ou 

exonerações simplesmente sob a alegação de inexistir legislação complementar 

específica que regulamente esse direito. 

Nos anos 1990, o Supremo Tribunal Federal (STF) se limitou a declarar a 

mora legislativa, não autorizando a greve de servidores, sob o argumento de que 

esse direito constitucional era de eficácia limitada, já que os serviços públicos são 

essenciais e, por essa razão, não podem ser paralisados.  

Sobre os serviços que não podem ser objeto de greve, além das proibições 

constitucionais relativas aos militares das Forças Armadas e aos policiais militares 

http://jcconcursos.uol.com.br/
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(Art. 142, § 3º, IV, c/c Art. 42, § 1º), houve entendimento do ministro Eros Grau no 

sentido de que policiais civis também não poderiam entrar em greve. Aliás, para 

esse ministro, o direito de greve não era absoluto. Que há serviços públicos em que 

a coesão social impõe que sejam prestados plenamente, em sua totalidade. Nesse 

sentido, Eros Grau entendia ser proibida a greve nos serviços de segurança pública, 

de administração da Justiça, de arrecadação tributária e de Saúde Pública (Recl. nº 

6.568), posição que ainda não está pacificada no STF.  

O ministro Eros Grau entendia que o Supremo deve, no exercício de função 

normativa não legislativa, formular, supletivamente, a norma regulamentadora de 

que carece o Artigo 37, inciso VII da Constituição, a fim de assegurar a continuidade 

da prestação do serviço público, conferindo eficácia ao dispositivo constitucional. Por 

essa razão, ele defende a utilização da lei que rege o direito de greve dos 

trabalhadores em geral, com determinados acréscimos, de modo a atender, 

provisoriamente, às peculiaridades da greve nos serviços públicos. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por sua vez, admitia a greve nos mais 

variados setores, salvos os proibidos pela Constituição (Art. 142, § 3º, IV, c/c Art. 42, 

§ 1º). No entanto, levando em conta os princípios da supremacia do interesse 

público sobre os interesses privados e da continuidade do serviço público, esse 

tribunal vinha, caso a caso, estipulando um percentual mínimo de pessoal a 

continuar trabalhando, a fim de que não houvesse paralisação total dos serviços.  

A título de exemplo, o STJ, considerando o período eleitoral, definiu em 80% 

o mínimo de servidores necessários na Justiça Eleitoral (Pet. nº 7.933). Para a 

Justiça Federal, fixou-se em 60% o mínimo de servidores em serviço (Pet. nº 7.961). 

E para os médicos peritos do INSS, determinou-se que 50% mantivessem o trabalho 

(Pet. nº 7.985).  

Para fazer valer suas decisões, o STJ fixou o pagamento de multa diária à 

entidade representante dos trabalhadores, no caso de descumprimento de decisão 

relativa à greve.  

Outro ponto é a possibilidade de corte nos vencimentos dos grevistas. No 

STJ, há controvérsias a respeito. No passado, admitia-se o corte, mas havia 

decisões no sentido de que, por se tratar de direito constitucional e envolver verba 

alimentar, o corte é proibido (MC nº 16.744). É bom lembrar que a Lei 8.112/90 

dispõe que só por lei cabe desconto de vencimentos dos servidores. Ademais, ainda 

não foi instituído um Fundo de Greve com contribuições para o exercício desse 
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direito constitucional. Nada impede, todavia, que seja feito um acordo para o 

servidor grevista repor as horas não trabalhadas.   

Por fim, vale lembrar que não é possível exonerar ou demitir servidor por ter 

participado de movimento grevista, mesmo o servidor em estágio probatório (STF, 

ADI nº 3.235).  

Pelo exposto, deve-se concluir que o servidor estatutário mantém uma 

relação de trabalho com o Estado, com a única diferença de ser regido por outra 

legislação. Então, assim como no setor privado temos as advertências, as punições 

por falta cometida pelo empregado, também no setor público temos tais situações, 

só que em forma de processo administrativo. Todavia, os dissídios individuais e 

coletivos no âmbito do setor privado, são decididos na justiça laboral, vocacionada 

para a solução de dissídios, e possuem lei que regulamenta seus direitos e deveres. 

Desta senda, apesar de não poder negar o caráter da relação de emprego 

entre o servidor estatutário e a administração pública, com suas peculiaridades, é 

claro; conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, até o presente, ser da 

justiça comum a competência para processar e julgar os dissídios entre os 

servidores estatutários e a administração pública, senão vejamos:  

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO – 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – DISSÍDIO ENTRE 
SERVIDORES E O PODER PÚBLICO – ADI nº 3.395/DF-MC – 
CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO. 1. (...). 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a 
existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder 
público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É irrelevante a 
argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja 
sido extrapolado seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de 
ocupação de cargo comissionado ou função gratificada. 3. (...). 4. A 
circunstância de se tratar de relação jurídica nascida de lei local, anterior ou 
posterior à Constituição de 1988, não tem efeito sobre a cognição da causa 
pela Justiça comum. 5. Agravo regimental não provido

245
.  

 Cumpre salientar também que, o Artigo 114, incisos I e II, da Constituição 

Federal de 1988, outorga o contrário. Pois o dispositivo mencionado delega à Justiça 
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 Rcl. 7633 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010, DJe-173 
DIVULG 16 set. 2010, PUBLIC 17 set. 2010. EMENT. v.02415-02, p. 268. Da mesma forma julgado 
em 21 e 22 out. 2010 pelo STF: Rcl 4803, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado 
em 02/06/2010, DJe-200 DIVULG 21 out. 2010, PUBLIC 22 out. 2010, EMENT. v. 02420-01, p. 119; 
e, Rcl 5954, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/06/2010, DJe-200 
DIVULG 21 out. 2010, PUBLIC 22 out. 2010, EMENT v. 02420-01, p. 133. 
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do Trabalho a competência para processar e julgar conflitos de natureza trabalhista 

de seus servidores e sobre o exercício do direito de greve246. 

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já dirimiram 

qualquer espécie de dúvida, declarando que quem é competente para julgar servidor 

estatutário é a justiça comum. Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

também afirma o mesmo que os julgados do STF mencionados anteriormente:  

COMPETE À JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR 
AÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PLEITEANDO DIREITOS 
RELATIVOS AO VÍNCULO ESTATUTÁRIO (Súmula 137, CORTE 
ESPECIAL, julgado em 11/05/1995, DJ 22/05/1995, p. 14446). 

Acerca do mandado de injunção para a garantia de direitos fundamentais, é 

importante destacar que houve uma evolução no entendimento do Supremo Tribunal 

Federal. Inicialmente, o Supremo entendia que não poderia regulamentar uma 

situação concreta, suplementando uma omissão legislativa, uma vez que estaria 

violando o princípio constitucional da separação de poderes. Com o tempo, chegou-

se à conclusão de que uma simples advertência da mora legislativa era uma medida 

pouco eficaz na solução do caso concreto. A postura não concretista cedeu, dando 

lugar a uma postura concretista, preocupada com a regulação mínima do caso 

concreto até que o órgão legislativo competente venha a suprir a omissão 

constitucional.  

Para tanto, ao invés de simplesmente aplicar o que assegura o texto 

constitucional, o STF decidiu, atropelando a função precípua do Legislativo, criar 

uma normativa complementar para “facilitar” ao Poder Judiciário, de forma geral, 

julgar casos que também envolvam o exercício do direito de greve de servidores 

públicos. 

Ressalta-se que, quando dizemos criar, falamos não no sentido de editar uma 

lei, mas em julgar o mandado de injunção 708 em 2007, analisando decisões 

anteriores de outras turmas do STF desde 1990, corroborando um entendimento 

inédito, único e pormenorizado sobre o exercício desse direito pelo funcionalismo 

público. 

                                                
246

 Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:  
I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da 
administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  
II – as ações que envolvam exercício do direito de greve. 
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EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, 
ART. 5º, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA 
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 
DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL 
PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA 
ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, 
NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS 
DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO 
JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA 
SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, 
FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O 
CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE 
INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nº 
7.701/1988 E 7.783/1989. 1. SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA 
FUNDAMENTAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1.1. No julgamento do MI no 
107/DF, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 21.9.1990, o Plenário do STF 
consolidou entendimento que conferiu ao mandado de injunção os 
seguintes elementos operacionais: (...) ii) a decisão judicial que declara a 
existência de uma omissão inconstitucional constata, igualmente, a mora do 
órgão ou poder legiferante, insta-o a editar a norma requerida; (...) iv) o STF 
possui competência constitucional para, na ação de mandado de injunção, 
determinar a suspensão de processos administrativos ou judiciais, com o 
intuito de assegurar ao interessado a possibilidade de ser contemplado por 
norma mais benéfica, ou que lhe assegure o direito constitucional invocado; 
v) por fim, esse plexo de poderes institucionais legitima que o STF 
determine a edição de outras medidas que garantam a posição do 
impetrante até a oportuna expedição de normas pelo legislador. (...) 
Conforme precedentes: MI nº 283, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 
14.11.1991; MI nº 232/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 27.3.1992; MI nº 284, 
Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão Min. Celso de Mello, DJ 
26.6.1992; MI nº 543/DF, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ 24.5.2002; MI nº 
679/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 17.12.2002; e MI nº 562/DF, Rel. Min. 
Ellen Gracie, DJ 20.6.2003.  

Sendo assim, o STF, ante omissão legislativa, resolveu estabelecer diretrizes 

sobre o exercício do direito de greve dos servidores públicos civis estabelecendo e 

definindo condições, possibilidades e limites. Logo, estabeleceu que a mesma Lei de 

Greve aplicada à iniciativa privada seria aplicada aos movimentos grevistas no 

âmbito do setor público com algumas ressalvas247.  

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 artigos 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 
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 MI nº 20/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 22.11.1996; MI nº 585/TO, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 
2.8.2002; e MI nº 485/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 23.8.2002. 2.2. Em alguns precedentes (em 
especial, no voto do Min. Carlos Velloso, proferido no julgamento do MI nº 631/MS, Rel. Min. Ilmar 
Galvão, DJ 2.8.2002). 
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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 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 confira 

novos contornos acerca da adequada configuração da disciplina desse direito 

constitucional. Assim, considerada a omissão legislativa, o STF acolheu a pretensão 

tão somente no sentido de que se aplique a Lei nº 7.783/1989 enquanto a omissão 

não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos 

civis (CF, art. 37, VII). 

Porém, em razão da continuidade dos serviços públicos, o STF entendeu que 

não se podia afastar as peculiaridades de cada caso concreto e mediante solicitação 

de entidade ou órgão legítimo. Portanto, seria facultado ao tribunal competente, 

impor a observância ao regime de greve, mais severo em razão de tratar-se de 

"serviços ou atividades essenciais", nos termos do regime fixado pelos artigos 9º a 

11 da Lei nº 7.783/1989.  

Isso ocorreu porque não se podia deixar de cogitar os riscos decorrentes das 

possibilidades de que a regulação dos serviços públicos que tenham características 

afins a esses "serviços ou atividades essenciais" seja menos severa que a disciplina 

dispensada aos serviços privados ditos "essenciais". O sistema de judicialização do 

direito de greve dos servidores públicos civis estava (e está) aberto para que outras 

atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos 

serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, havia outros serviços 

públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos artigos 9º a 11 da 

Lei nº 7.783/1989. Logo, a decisão do STF quanto ao rol de serviços ou atividades 

essenciais previstos na Lei de Greve, era apenas exemplificativa248.  
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 O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DE EVENTUAIS DISSÍDIOS DE GREVE QUE 
ENVOLVAM SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DEVEM OBEDECER AO MODELO DE 
COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES, APLICÁVEL AOS TRABALHADORES EM GERAL 
(CELETISTAS), NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO DA LEI Nº 7.783/1989. A APLICAÇÃO 
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Ainda, no mesmo julgamento do Mandado de Injunção nº 708, suscitou-se a 

ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, que também estava pendente de 

julgamento, na qual se discutia a competência constitucional para a apreciação das 

"ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público 

externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios" (CF, Art. 114, I, na redação conferida pela EC nº 

45/2004).  

Logo, diante da singularidade do debate constitucional do direito de greve dos 

servidores públicos civis, sob pena de injustificada e inadmissível negativa de 

prestação jurisdicional nos âmbitos federal, estadual e municipal, também entendeu 

o STF que deveria fixar os parâmetros institucionais e constitucionais de definição 

de competência, provisória e ampliativa, para a apreciação de dissídios de greve 

instaurados entre o Poder Público e os servidores públicos civis.  

A adequação e a necessidade da definição dessas questões de organização 

e procedimento dizem respeito a elementos de fixação de competência 

constitucional de modo a assegurar, a um só tempo, a possibilidade e, sobretudo, os 

limites ao exercício do direito constitucional de greve dos servidores públicos, e a 

continuidade na prestação dos serviços públicos. Ao adotar essa medida, o 

Supremo passou a assegurar, de forma restrita, o direito de greve 

constitucionalmente garantido no Art. 37, VII, da Constituição Federal, sem 

desconsiderar a garantia da continuidade de prestação de serviços públicos. 

 Também aplicou a Lei de Greve da iniciativa privada (Lei nº 7.783/89) ao 

serviço público, determinando quais são as atividades essenciais; que a greve 

somente poderá ser feita se, antecipadamente, o sindicato ou associação dos 

servidores grevistas anunciar a greve, desde que 30% do efetivo seja mantido para 

prestar os serviços à sociedade, sob pena de ser tida como ilegal a paralisação e 

poder ser cortado o ponto dos dias não trabalhados; ainda, definiu que os dias 

paralisados não deverão ser pagos exceto quando os servidores paralisarem por 

falta de pagamento, dentre outras regulamentações. 

                                                                                                                                                   
COMPLEMENTAR DA LEI Nº 7.701/1988 VISA À JUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS QUE 
ENVOLVAM OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NO CONTEXTO DO ATENDIMENTO DE 
ATIVIDADES RELACIONADAS A NECESSIDADES INADIÁVEIS DA COMUNIDADE QUE, SE NÃO 
ATENDIDAS, COLOQUEM "EM PERIGO IMINENTE A SOBREVIVÊNCIA, A SAÚDE OU A 
SEGURANÇA DA POPULAÇÃO" (LEI Nº 7.783/1989, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 11). Julgado pelo 
STF no MI nº 708, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007, DJe-
206 DIVULG 30-10-2008. PUBLIC 31-10-2008. EMENT. VOL-02339-02 PP-00207 RTJ VOL-00207-
02 PP-00471. 
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(...) 6.1. Aplicabilidade aos servidores públicos civis da Lei nº 7.783/1989, 
sem prejuízo de que, diante do caso concreto e mediante solicitação de 
entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao juízo competente a fixação de 
regime de greve mais severo, em razão de tratarem de "serviços ou 
atividades essenciais" (Lei nº 7.783/1989, artigos 9º a 11). 6.2. Nessa 
extensão do deferimento do mandado de injunção, aplicação da Lei nº 
7.701/1988, no que tange à competência para apreciar e julgar eventuais 
conflitos judiciais referentes à greve de servidores públicos que sejam 
suscitados até o momento de colmatação legislativa específica da lacuna 
ora declarada, nos termos do inciso VII do Art. 37 da CF. 6.3. Até a devida 
disciplina legislativa, devem-se definir as situações provisórias de 
competência constitucional para a apreciação desses dissídios no contexto 
nacional, regional, estadual e municipal. Assim, nas condições acima 
especificadas, se a paralisação for de âmbito nacional, ou abranger mais de 
uma região da justiça federal, ou ainda, compreender mais de uma unidade 
da federação, a competência para o dissídio de greve será do Superior 
Tribunal de Justiça (por aplicação analógica do Art. 2º, I, "a", da Lei nº 
7.701/1988). Para o caso da jurisdição no contexto estadual ou municipal, 
se a controvérsia estiver adstrita a uma unidade da federação, a 
competência será do respectivo Tribunal de Justiça (também por aplicação 
analógica do Art. 6º da Lei nº 7.701/1988). As greves de âmbito local ou 
municipal serão dirimidas pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional 
Federal com jurisdição sobre o local da paralisação, conforme se trate de 
greve de servidores municipais, estaduais ou federais. Nesse contexto, nos 
termos do Art. 7º da Lei nº 7.783/1989, a deflagração da greve, em 
princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho. Como regra 
geral, portanto, os salários dos dias de paralisação não deverão ser pagos, 
salvo no caso em que a greve tenha sido provocada justamente por atraso 
no pagamento aos servidores públicos civis, ou por outras situações 
excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão do 
contrato de trabalho (Art. 7º da Lei nº 7.783/1989, in fine). (...) (MI 708, 
Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007, 
DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008 EMENT VOL-02339-02 

PP-00207 RTJ VOL-00207-02 PP-00471). 
 

O que se vê aqui é um resquício de um regime autoritário pelo qual passou a 

Nação na década de 1980.  Hodiernamente, com o advento da nova ordem política 

nacional, concretizada pela Carta Magna de 1988, houve uma lenta extensão dos 

direitos reconhecidos aos trabalhadores da iniciativa privada aos servidores 

públicos.  

Houve uma emancipação jurídica conferida pela nova ordem à situação 

profissional do agente do Estado, fazendo com que o ramo do Direito, especialmente 

vocacionado para tutelar a relação de trabalho da iniciativa privada passasse a 

exercer influência direta sobre o regime da função pública. Neste contexto, o Direito 

do Trabalho surge imbuído de uma força expansiva que lhe confere uma posição de 

referente, senão mesmo de garantia, em tudo aquilo que se prende com os direitos 

fundamentais dos agentes da Administração. Daí a legitimidade para transpor tais 

regras e princípios daquele ramo do Direito para o setor do emprego público. 
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Pode-se dizer que, a partir da Emenda Constitucional nº 45, de 08 de 

dezembro de 2004, estabeleceu-se uma grande celeuma a respeito do verdadeiro 

alcance da justiça do Trabalho, até então praticamente limitada às questões 

decorrentes da relação de emprego.  

No âmbito dessa competência encontra-se aquela ligada à competência 

material da justiça laboral para processar e julgar os dissídios individuais entre os 

servidores públicos regidos pelo vínculo institucional ou estatutário e a administração 

pública federal, estadual e municipal.  

A celeuma foi agravada em face da decisão liminar proferida em sede de 

ADIn pelo ex-ministro presidente do Supremo Tribunal Federal que deu 

interpretação conforme para declarar que a competência prevista no Art. 114, I, do 

Texto Maior não alcança os dissídios envolvendo os servidores públicos estatutários 

e a administração pública, recentemente referendada pelo Pleno daquele Excelso 

Tribunal. Na medida em que a ADIn tenha sido ajuizada por uma Associação 

representativa de Magistrados Federais, os quais não tinha competência para julgar 

os dissídios envolvendo os servidores públicos estaduais e municipais, pelo menos 

em tese, a decisão nela proferida não vincula os juízes do trabalho quando diante de 

uma ação que envolva esses servidores e a administração pública estadual e 

municipal.   

É sabido que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o servidor público civil 

não poderia entabular negociação coletiva, celebrar convenção, ou acordo coletivo, 

ou ajuizar dissídio coletivo na Justiça do Trabalho (STF-ADIn nº 492-1-DF, Rel. Min. 

Carlos Veloso, DJU 12.3.93). 

Ocorre que a greve, como obtempera Arion Sayão Romita249, é 

elemento essencial da negociação coletiva. Se se pretende implantar o 
método de negociação coletiva para solucionar conflitos de trabalho, será 
indispensável assegurar liberdade sindical: sem autonomia, os sindicatos 
de trabalhadores estão desarmados. Trata-se, no caso, do postulado 
fundamental para a convivência democrática. E a greve é a arma de luta 
dos trabalhadores na negociação coletiva! Sem direito de greve não pode 
haver negociação coletiva digna deste nome. 

Contudo, demonstra-se rigorosamente equivocado o entendimento do STF ao 

confundir negociação coletiva com convenção ou acordo coletivo. 
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 Idem. 
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Com efeito, negociação coletiva é um procedimento preparatório destinado à 

posterior celebração dos referidos contratos-leis ou ainda, se for o caso, ajuizamento 

de dissídio coletivo perante a Justiça do Trabalho, como estabelece a Constituição 

Federal no Art. 114, parágrafo 2º. 

É certo que o reconhecimento das convenções e acordos coletivos, previstos 

no Art. 7º, XXVI, da Constituição, ao servidor público da administração direta, 

autárquica ou fundacional encontra obstáculos nos princípios da legalidade e do 

orçamento público, pois compete ao chefe do Executivo a iniciativa do processo 

legislativo que implique aumento de despesas dos servidores públicos. 

Mas isso não significa, de forma alguma, que os servidores, por intermédio de 

seu sindicato, não possam entabular negociação coletiva diretamente com o 

representante do respectivo ente da Administração Pública. 

Tanto é assim, que a Constituição reconhece expressamente aos servidores 

públicos o direito à livre associação sindical (CF, Art. 37, VI), sendo certo o Art. 8º, 

VI, da mesma Carta, determina a obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas 

negociações coletivas de trabalho. 

Ora, negociar coletivamente não significa que as partes sejam obrigadas a 

celebrar convenção ou acordo coletivo. No setor privado, como já dito, da 

negociação coletiva pode resultar um “contrato-lei” ou, em caso de malogro, a 

possibilidade de ajuizamento de dissídio coletivo, cabendo ao Judiciário Trabalhista 

estabelecer normas e condições, dentro dos limites fixados no vértice do 

ordenamento jurídico. 

No âmbito da Administração Pública direta, autárquica ou fundacional, é 

juridicamente possível que a negociação coletiva seja operacionalizada – pouco 

importa o nomen iuris – como um “protocolo de intenções”, uma mesa redonda, do 

qual participem, de um lado, o representante do ente público e, de outro lado, o 

sindicato representativo dos servidores, tudo em perfeita sintonia com os princípios 

fundamentais que regem o Estado Democrático de Direito. 

Desse protocolo de intenções poderá surgir um projeto de lei, encampando, 

materialmente, as cláusulas que contemplam o acordo de vontades entre as partes, 

pressupondo, sempre, que o representante do ente público paute a sua conduta pela 

observância do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse de 

classe ou particular. 
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Obviamente que o projeto de lei será encaminhado ao Poder Legislativo, onde 

se abrirão amplos debates inerentes ao processo legislativo, e, se aprovado na Casa 

Legislativa, retornará para a sanção do chefe do Executivo. 

Assim, embora materialmente tenha havido a negociação coletiva, do ponto 

de vista formal ter-se-á, não um acordo coletivo, mas sim, uma lei regulando as 

relações de trabalho entre os servidores e o Estado. Pois, para que passe a produzir 

efeitos, o acordo dependerá de normativa (feita pelo Executivo ou Legislativo) que 

harmonize a negociação celebrada pelos servidores, conforme determina a própria 

Constituição. 

Desse modo, restariam observados os princípios da legalidade e, sobretudo, 

da democracia participativa nas relações entre a Administração e o seu pessoal. 

Afinal, como disse o ministro Marco Aurélio, no voto dissidente do citado 

acórdão do STF250: “Impossível é deixar de admitir que a negociação coletiva pode 

visar ao afastamento do impasse, do conflito seguido de greve, mediante a iniciativa, 

exclusiva do Executivo, de encaminhar projeto objetivando a transformação em lei 

do que acordado na mesa de negociações”. 

Desde a Constituição de 1988, aguarda-se a Lei de Greve do servidor. Antes 

exigia-se lei complementar e, com a EC nº 19/98, passou-se a exigir lei específica 

para tanto.  

Sem direito à negociação coletiva e sem poder exercer (segundo o atual 

entendimento do STF) o direito de greve, o certo é que, no mundo dos fatos, a 

realidade é outra. 

A todo instante, como é notório, a imprensa noticia inúmeras greves eclodidas 

nos diversos setores da administração pública direta e indireta, inclusive em 

atividades essenciais, como as da Saúde e Segurança Pública. 

E sem o canal de negociação coletiva, não há como negar que a greve do 

servidor público brasileiro é política, pois ela é a última e única alternativa para 

pressionar o Executivo a desencadear o processo legislativo destinado a atender às 

reivindicações dos trabalhadores do setor público. 

Outra década se passou sem a edição da tal lei específica. Até que, em 2007, 

o STF, rompendo com sua tradição em mandado de injunção, adotou a teoria 

concretista geral, julgando procedente as ações sobre o assunto (MI 670/ES, 708/DF 
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 Idem. 
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e 712/PA) para declarar a mora legislativa abusiva e conceder ao servidor o direito 

de exercer greve, observados os preceitos da Lei 7.783/89 (que trata da greve na 

iniciativa privada) até que advenha a lei específica preconizada na Constituição.  

Pode-se afirmar que, o mau desenvolvimento da administração pública no 

Brasil, em todos os níveis, caracterizado pelo emperramento da máquina 

administrativa, pela morosidade na prestação dos serviços e pelo atendimento 

deficiente à população, é devido, em boa parte, à falta de uma política de pessoal 

definida e que tenha como postulado fundamental a valorização do servidor público. 

Logo, o sucesso do administrador está diretamente ligado à organização e 

qualidade do pessoal sob o seu comando. Pena é que nossos administradores 

públicos, em grande maioria, não estavam (e não estejam) conscientes dessa 

realidade irrefutável, preferindo desconhecer a essencialidade da classe como 

propulsora da ação do Estado. 

Basta ver que o reajuste semestral de salários que vigorou no regime 

inflacionário vivido até meados de 1985, não o alcançava, assim como não 

alcançava o funcionário público a gratificação natalina (13º salário), sem contar 

ainda que, não lhe era reconhecido o direito de ir à greve como recurso extremo 

para a busca de melhores condições de trabalho. 

De outra parte, a ausência de planos de cargos e salários nos órgãos 

públicos, vale dizer, a inexistência de uma política nacional racional para o 

departamento pessoal, que permitisse ao servidor se qualificar e crescer na 

hierarquia funcional por méritos revelados, acabou empurrando-o para situação 

incômoda de mendigar favores políticos. 

Naquele período, era explícito o favoritismo de determinados servidores em 

detrimento de outros que subiam rapidamente, sem o devido mérito, favorecidos à 

custa de apadrinhamento político251.  

Em suma, a situação do servidor público era preocupante, porquanto o 

descaso a que estava relegado tanto o afetava quanto afetava a eficiência dos 

serviços públicos. 

Em um País que, naquela década, ansiava por transformações de grande 

alcance, que lutava para se modernizar, para romper com estruturas retrógradas, 
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 Entrevista concedida pelo ex-prefeito de Goiânia (GO) ao Jornal O Popular em 24/08/1986, em 
que afirma que concedeu diversos cargos e/ou gratificações a servidores por pedido deles ou de 
outros colegas de partido. 
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tornava-se absolutamente inconcebível insistir nas práticas empíricas e, mais do que 

isso, barganhistas que caracterizavam o tratamento dispensado aos agentes 

públicos e ao próprio serviço público. 

Impunha-se, portanto, que nossas autoridades administrativas voltassem os 

olhos para os servidores públicos e levassem em conta que eram (e são) essenciais 

ao bom andamento e desempenho da máquina administrativa. 

A valorização dessa classe exigia, como primeiro passo, respeito ao instituto 

constitucional e democrático do concurso público e a instituição de plano de cargos 

e salários, calcados em regulamentos administrativos que estimulassem o 

aperfeiçoamento e, à luz de critérios transparentes, propiciassem a ascensão 

funcional em razão da capacidade de trabalho, dos méritos demonstrados e da 

aptidão revelada ao exercício da função pública. 

Contudo, para que isso ocorresse era necessária uma normativa que 

disciplinasse isso, mas também, que fosse exercida na prática. Pois, como vimos, a 

legislação foi criada regulamentando cargos e salários ou, ainda, eram concedidos 

reajustes e gratificações em alguns setores da administração pública, mas não eram 

aplicados na prática até mesmo porque ainda se vivia à sombra de um governo 

autoritário que tratava a oposição com retaliações e isso também se aplicava aos 

grevistas em todas as esferas do Governo. 

Iniciou-se abertura ao diálogo entre forças políticas divergentes quando 

passou-se a vislumbrar a implantação da democracia, por meio das eleições diretas 

para presidente, e a criação de uma nova Constituição, ao convocar a Constituinte. 

Vimos a “união” de forças de resistência contra um inimigo declarado (Regime 

Militar) e o retrocesso em prol de interesses das classes abastadas em relação ao 

avanço de direitos legais das classes trabalhadoras.  

Vendeu-se então a ideia de que, votando-se diretamente para eleger o 

supremo mandatário do País teríamos um governo legitimado pelas forças 

populares. Depois, foi a expectativa da nova Constituição que colocaria as coisas 

nos eixos.  

Assim como não foi a simples adoção de eleições diretas o remédio para 

retirar o País da ingerência do Governo, não seria a nova Constituição ou novas leis, 

o bálsamo para cicatrizar todas as feridas da população. A situação adquiria tons 

ainda mais sombrios quando facilmente se constatava que os mesmos homens 
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encarregados de cria-las ou de fazer com que fossem cumpridas seriam os primeiros 

a burlá-las. 

Encerrados os trabalhos de votação da Lei Maior do País, a qual ainda estava 

(e está) pendente de uma ampla legislação complementar, para se tornar factível, 

toda a sociedade brasileira permanecia na expectativa de que, após sua 

promulgação, os novos preceitos passariam a vigorar imediatamente, sob pena de 

haver uma grande frustração nacional.  

Na verdade, não basta que tenhamos uma Constituição, enfeixando princípios 

em matéria social, econômica, financeira, política, científica, tecnológica, etc., se tais 

normas não forem cumpridas em toda sua plenitude. As teorias só são válidas com 

sua prática. Se assim não for, o primado do direito positivo seria a negação de si 

mesmo. Logo, o que se precisava (e precisa) é o efetivo cumprimento da legislação. 

Registre-se que, desde a Constituição de 1946, uma das mais democráticas, 

o constituinte escreveu, entre outros, os seguintes preceitos: todo poder emana do 

povo e em nome do povo será exercido; a independência dos poderes; todos são 

iguais perante a lei; a valorização do trabalho; repressão ao abuso do poder 

econômico, inclusive o lucro arbitrário. Também estabeleceu: salário mínimo que 

atenda às necessidades do trabalhador e de sua família (habitação, alimentação, 

vestuário, transporte, lazer, saúde e higiene); participação nos lucros da empresa, 

assistência sanitária, hospitalar e médica preventiva; previdência social e seguro 

desemprego; liberdade sindical e o direito restrito à greve aos trabalhadores. Onde 

estava o real cumprimento de tudo isso? E hoje, na nova Constituição, boa parte dos 

direitos assegurados em 1946 permaneceram, e onde está o cumprimento real 

deles, a não ser por medidas paliativas? 

Passado o momento constituinte, o processo de implantação e 

regulamentação da Constituição arrasta-se em relação a inúmeras conquistas 

populares, como as conquistas dos povos indígenas. O avanço constitucional do 

direito de greve dos trabalhadores públicos não apenas não avançou em relação à 

Constituição, ele retroagiu em relação a ela, não somente no âmbito legislativo, foi 

também no âmbito judiciário e do Poder Executivo. Efetivamente, o direito 

constitucional de greve do trabalhador público não é respeitado por nenhum dos 

poderes da República supostamente passada a limpo pela Constituição de 1988. 

Mesmo tendo sido elaborada por um viés democrático, a Carta Magna de 

1988, acabou tendo, no que diz respeito ao direito de greve dos servidores públicos, 
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caráter figurativo. Pois, a batalha pelos sindicalistas, associações de servidores 

públicos como ADUFG, CPG (conforme veremos no próximo capítulo) e tantas 

outras de outros estados, lograram êxito ao – pressionarem por greves que eclodiam 

em todo o País, movidas pela insatisfação não apenas com as condições de 

trabalho ou salários, mas também com uma política repressora e conservadora que 

tolhia direitos do cidadão como a liberdade de expressão, também vedada aos 

servidores e operários por meio da greve –, verem inclusos os direitos trabalhistas 

assegurados na nova Constituição e, também, o direito máximo de liberdade de 

expressão trabalhista: a greve, assegurada na Lei Máxima do País. 

Porém, o desrespeito à norma constitucional continua a ocorrer já que, 

mesmo após sua promulgação ainda é discutida a legalidade da greve realizada 

pelos servidores. O impasse continua inclusive a ser, paliativamente, resolvido pelo 

judiciário, aplicando, as vezes, o julgado do MI nº 708. 

Sem direito à negociação coletiva e sem poder exercer (segundo o atual 

entendimento do STF) o direito de greve, o certo é que, no mundo dos fatos, a 

realidade é outra. 

A todo instante, como é notório, a imprensa noticia inúmeras greves eclodidas 

nos diversos setores da administração pública direta e indireta, inclusive em 

atividades essenciais, como as da Saúde e Segurança Pública. 

Logo, o que se vê é um direito social concedido na norma máxima vigente e 

não cumprido, seja pelo Executivo ou pelo próprio Judiciário que insistem em 

restringir o exercício do direito de greve aos servidores utilizando outras normativas 

que, são forçosamente manipuladas para “adequar” à categoria. E que, no final das 

contas, também não são seguidas pelo Poder Judiciário ante à sua fragilidade, já 

que o serviço público tem tratamento totalmente diferenciado aos trabalhadores da 

iniciativa privada. 
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CAPÍTULO III 

OS SERVIDORES PÚBLICOS EM GOIÁS 

 

Nos Capítulos I e II, compreendemos o instituto de greve e seu exercício 

pelos trabalhadores da iniciativa privada e, ainda, como o Estado tratava a greve do 

funcionalismo público. Assim, percebemos que a conquista do direito social de 

greve, incluso na Carta Magna de 1988, somente foi possível após muita luta tanto 

da classe trabalhadora quanto dos servidores públicos, apoiados por confederações, 

associações sindicais e partidos políticos. 

Vimos, ainda que, mesmo após a sua aprovação pela Constituição Federal de 

1988, o exercício do direito de greve pelos servidores públicos ainda causa grande 

divergência entre os três poderes que, hora se recusam a aplica-lo, hora se omitem 

em regulamentá-lo, ou, o aplicam de forma restritíssima com ressalvas 

inconstitucionais e, ainda, o fazem sem nenhum respaldo impondo aplicação para 

todos, como fez o Supremo Tribunal Federal (STF). 

Após compreendermos o cenário nacional em que vaga o direito de greve do 

serviço público, podemos então nos voltar ao estado de Goiás para 

compreendermos o enredo em que o serviço público estadual se encontrava, como 

o governo estadual os tratava e, visualizar os agentes sociais que colaboraram por 

incluir o direito social à greve na Constituição (vigente) de 1988. 

Para tanto, utilizamos além das fontes descritas nos capítulos anteriores, 

reportagens, notícias e fotos do Jornal O Popular nos períodos de 1969 a 1992; 

material de pesquisa do acervo do SINTEGO, disponibilizado virtualmente; 

entrevista do governador Ary Valadão concedida à TV Anhanguera; debate com o 

vice-governador Ruy Brasil, promovido pela TV Anhanguera; além de reportagens 

feitas pela TV Anhanguera e pela TBC sobre as greves nas universidades na 

década de 1980; legislações estaduais e, também, material coletado no acervo da 

ADUFG. 

 

3.1 Trajetória das greves em Goiás: 1979 a 1982.  

 

As greves de servidores públicos do Estado de Goiás se iniciaram durante o 

governo de Ary Valadão (1979-1982) diante da crise econômica que já sofria o País 
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(conforme vimos nos capítulos anteriores) e, ainda, em meio às promessas não 

cumpridas pelo Governo Estadual com o veto do reajuste à categoria estadual. 

A primeira greve de servidores no Estado que se tem notícia ocorreu no mês 

de novembro de 1969. A Associação de Professores de Goiás se reunia em São 

Luís de Montes Belos (GO), a fim de discutir sobre as reivindicações dos professores 

da capital e do interior do estado, oferecendo como slogan da campanha de 

manifestação “vencer sem lutas é triunfar sem glória”252. Dentre as reivindicações 

estavam o reajuste salarial em 70%, maiores investimentos na educação e melhor 

infraestrutura nas escolas. 

No mesmo mês, médicos de Goiânia, conveniados com o Instituto de 

Previdência e Assistência aos Servidores do Estado de Goiás – IPASGO, realizaram 

greve em prol de benefícios para a categoria e para que recebessem corretamente o 

repasse das guias de consulta do órgão253. 

O Governo do Estado com repressões e prisões, decidiu conceder reajuste 

aos professores em 50% e, quanto aos médicos, determinou em portaria que fossem 

feitos os repasses das guias médicas, o que inibiu iminência de greve254. 

Como medida paliativa para amenizar a folha de pagamento do Estado, o 

governador assinou decreto exonerando todos os servidores estaduais contratados 

desde 15 de agosto de 1978255. Com isso, a revolta contra o Governo insurgiu mais 

greves, e outras novas, nas áreas da Saúde e Educação, voltaram a ocorrer.  

Apenas em junho de 1979, após rejeitarem o índice de aumento à categoria, 

proposto pelo governador Ary Valadão, os professores da rede estadual e municipal 

de ensino declararam greve. Os professores pleiteavam reajuste salarial de 150%, 

enquanto o Governo do Estado afirmava ser possível conceder o reajuste de até 

105%, por ser o máximo que a Fazenda Estadual poderia arcar256.  

Enquanto o Governo achava a greve ilegal e abusiva, alguns senadores como 

Henrique Santillo, diziam que a “greve dos professores era justa e a última 

alternativa para procurar resolver o problema com as autoridades educacionais”257. 

Assim, pode-se afirmar que, a crise que se instalava no Estado de Goiás era em 
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decorrência da política atual de governo que não vislumbrava melhorias para seus 

trabalhadores e não estava aberta ao diálogo. 

No dia 16 de junho, a Prefeitura de Goiânia ofereceu reajuste com vigência de 

01 de maio de 1979 a janeiro de 1980, o que pôs fim à greve dos professores da 

rede municipal de ensino. Contudo, a rede estadual afirmou que não voltaria às 

aulas enquanto o Governo não atendesse às suas reivindicações258, porém, como 

eram poucos os aderentes à greve, logo o movimento terminara. 

Em Goiás, o Centro de Professores de Goiás – CPG (criado em 1979) 

realizou a primeira greve de professores estaduais e municipais em setembro 1979, 

em busca da anistia política, aumento de salários e melhores condições de trabalho 

com elevação dos níveis de ensino em Goiás. Após 19 dias de greve, os professores 

retornaram às aulas mediante as seguintes promessas do governador: 

“parcelamento da reivindicação salarial, sendo 85% em julho de 1979, e 55% em 

1980, mais o aumento concedido ao funcionalismo público estadual”259
.  

O movimento grevista dos professores reduziu substancialmente sua 

reivindicação de aumento salarial procurando nova forma de diálogo com o Governo 

do Estado, já que todo o País se encontrava em meio a uma crise econômica.  A 

Secretaria de Educação aceitou o reajuste proposto pelos professores e afirmou que 

faria estudo acerca da possibilidade de repassar também o aumento feito aos outros 

servidores estaduais. Isso pôs fim à greve. 

Contudo, em janeiro de 1980, o Governo do Estado de Goiás vetou o reajuste 

concedido. 

Em assembleia geral, realizada no último dia 16, na ESEFEGO, os 
professores presentes reafirmaram a decisão de novamente cruzar os 
braços ante ao veto do reajuste de 18% em março sobre os salários de 
fevereiro, já aumentados em 30%, do governador Ary Valadão

260
.  

Com o findar do mês de janeiro, o salário dos professores foi creditado, mas 

sem aumento e sem reajustes. Ao ver que a greve era iminente, inclusive para a 

rede de ensino pública municipal, o prefeito de Goiânia – Índio Artiaga, por meio de 

documento oficial estipulou o aumento de 65% aos professores municipais, 
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retroativo à janeiro, a partir de abril daquele ano. Ao passo que a rede pública de 

ensino estadual declararia no dia 23 de fevereiro nova greve261.  

Ao invadir o plenário da Assembleia Legislativa, no dia 02 de março, em prol 

da retificação do decreto que vetou o aumento e reajustes, o CPG paralisou as 

votações do dia e garantiu que diante da promessa não cumprida do Estado a greve 

dos professores continuaria262.  

Mesmo sendo válidas as reivindicações dos professores, houve quem se 

pronunciasse contrário à greve em cenário nacional. 

As reivindicações dos professores são válidas, no entanto, o que acho 
inoportuno é o momento para a paralisação das aulas, considerando que o 
Estado encontra sérias dificuldades no setor financeiro, principalmente em 
relação às enchentes, que deixou mais de 100 mil desabrigados em todo o 
Estado

263
.  

O Governo pressionava, afirmando que precisava do repasse de verba do 

Governo Federal para, após redistribuição e pagamentos já em aberto da gestão 

anterior e em consonância com a Lei Orçamentaria, que pudesse repassar à 

Secretaria da Educação. Ainda, ponderou que naquele mês houveram inúmeras 

enchentes prejudicando moradores e comércios em diversas cidades, ao que o 

Governo deveria dar prioridade, por ser calamidade pública, ao invés de priorizar a 

categoria naquele instante. Considerou que a greve era ilegal e que, por essa razão, 

caso os professores não retornassem às aulas teriam seus pontos cortados ou, 

ainda, seriam exonerados264.  

Mesmo assim, aos poucos a greve dos professores ganhava maiores 

proporções e adesão de universitários265, além do apoio do arcebispo metropolitano. 

Enquanto a popularidade do governador goiano decrescia e aumentavam as 

denúncias de corrupção do Governo sob a alegação de distribuição de cargos na 

administração estadual em troca de favores e, a reivindicação da oposição pelo 

afastamento do governador por mostrar, além desses fatores, a intransigência e 

incompetência para gerir o Estado266. 
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Até então o governador não demonstrava outra posição à sociedade a não 

ser descaso tanto com os professores quanto para com seu secretário da Educação. 

Em 25 de março, esse descaso mudou, quando o governador afirmou em viagem 

para inauguração de obras que apoiava os atos de seu secretário da Educação – 

Adjair Lima, e que o auxiliaria a resolver a crise iniciada, inclusive proibindo a 

reunião do CPG no Ginásio Rio Vermelho, na capital267.  

A primeira medida do secretário da Educação foi declarar que puniria os 

grevistas antes de atender qualquer reivindicação. Afirmava ainda que, o prazo dado 

para os professores reassumirem suas funções sem punições já havia se esgotado 

e que eles não poderiam deixar o alunato sem aulas. Sedimentou o que o 

governador havia dito: “só corrigiria a defasagem salarial do professorado goiano 

quando o Estado tivesse condições para isso”268. 

A greve prosseguia, inclusive com adesão dos professores do município de 

Goiânia ante à quebra da promessa do prefeito, e os grevistas afirmavam que 

somente acabariam com as manifestações se o governador oferecesse à classe 

uma nova resposta satisfatória sobre os reajustes, porém com a intermediação dos 

ministros do Trabalho e da Educação. Contudo, a Secretaria Estadual de Educação 

mantinha-se irredutível: “Para que reunião? Se trata de um monólogo. Para que 

repetir que as reivindicações não serão atendidas?”269. 

Em resposta, o arcebispo dom Fernando acusou o Governo de interpretar os 

anseios dos professores como, “pressão contra a dureza obstinada de não querer 

atender às justas reivindicações dos mestres, que são ameaçados a sofrerem 

sanções por lei injusta”270. 

Porém, o Governo insistiu em recusar as reivindicações do movimento, em 

greve há mais de 30 dias, por entender que existiam interesses outros que não de 

melhorias salariais, mas de tomada de governo por comunistas e militantes do 

Partido dos Trabalhadores. Ainda mais, para o Governo, isso se evidenciou com a 

vinda do comunista Gregório Bezerra para assumir o diretório do PT na capital e, 

para eles, liderar a greve271. 
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A Câmara Federal então se pronunciou, afirmando que o único responsável 

pela falta de aulas no Estado de Goiás era o governador Ary Valadão por impor 

demissões aos professores e não estar disposto a negociar. Ainda, cobrou do 

Governo Federal uma posição para que intermediasse a situação prevenindo prisões 

e outras arbitrariedades272. 

Diante do apoio que o professorado vinha recebendo da sociedade goiana, os 

deputados estaduais da bancada do PDS também procuraram o governador e 

tentaram orientá-lo para solucionar o impasse da greve dos professores.  

As críticas, descontentamento e protestos contra o impasse, recaíam sob os 

deputados. A preocupação com a possibilidade de demissão em massa de 

professores, passava a preocupar o partido do Governo. Pois, essa punição parecia 

aos parlamentares uma forma de desgaste aos redutos eleitorais. Já que os 

deputados criaram que a omissão do partido ou o extremo rigor do Governo 

Estadual custaria, posteriormente, nas urnas principalmente nas bases dos 

parlamentares candidatos à reeleição273. 

Além disso, tornou-se uma questão política extremamente delicada a 
absorção pura e simples de demissão de seus correligionários, quando se 
sabe que a Secretaria de Educação se transformou, com o tempo, no 
principal órgão realimentar do clientelismo político oficial. (...) Uma solução 
por via ministerial, vinda de Brasília, porá à prova a incompetência política 
do partido oficial de dar fim a um problema que, na origem, decorre da 
acumulação dos próprios vícios implantados pela classe

274
.  

Enquanto isso, o sindicato dos bancários goianos se reuniam para decidir se 

entrariam ou não em greve já que não houve a concessão do aumento por parte dos 

bancos275. 

Em 02 de abril, o movimento grevista decidiu retornar às aulas a fim de 

viabilizar o entendimento com o Governo do Estado e garantir à sociedade, o ensino. 

O presidente do CPG, Niso Prego, afirmou que os professores davam o primeiro 

passo para o encaminhamento da solução esperada por todos, mesmo não sendo 

atendidas suas reivindicações. O governador Ary Valadão confirmou a posição de 

dialogar com o CPG perante mídia de grande circulação no estado, demonstrando 
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entender o gesto dos professores e se empenhar para estabelecer conversa 

atendendo às reivindicações dos paredistas276. 

Contudo, nada passou de mais uma mentira pregada pelo Governo em 1º de 

abril. Assim, em 13 de abril de 1980, os professores da rede estadual de ensino de 

todo o estado declararam greve ante aos inúmeros salários em atraso e, também, 

pleiteando reajuste salarial e pagamento das diferenças salariais prometidas dos 

meses de janeiro e fevereiro, anunciadas em 1979277. 

Diante a situação crítica do ensino público do estado, o ministro da Educação, 

Murilo Macedo, respondeu ao CPG afirmando que estava atento aos problemas do 

professorado e se propôs a mediar o conflito com o governador do Estado. Propôs 

ainda que a greve fosse suspensa enquanto houvesse diálogo com o Governo do 

Estado e tentativa de reformulação do Estatuto da Carreira do Magistério278.  

Em meio aos ânimos exaltados até o arcebispo de Goiânia, dom Fernando 

Gomes dos Santos, se pronunciou afirmando ser dever de todos se esforçarem para 

despertar os valores humanos e mobilizar as organizações e entidades de classe 

para a corresponsabilidade em favor de uma justiça social e não mais em prol de um 

partido único, referenciado à Ditadura279.   

Com a intermediação do Ministério da Educação, o governador Ary Valadão 

prometeu aos professores que se abandonassem a postura de greve e iniciassem as 

aulas, lhes daria o aumento de 55% e reajustes pleiteados desde 1979. O que foi 

atendido pelos professores280. 

Contudo, o deputado Iram Saraiva foi à mídia e informou que o governador do 

Estado estava na verdade trazendo o caos e desequilíbrio ao governo. 

O movimento reivindicatório do ABC Paulista é paralisado e quando surgem 
as negociações elas só atendem aos interesses dos poderosos, assim é 
feito também pelo Governo de Goiás. A proposta encaminhada aos 
professores goianos consiste na revelação da má fé que cobre o 
governador Ary Valadão. (...) O governo não possui fontes ou formas para 
pagar o acordado. Ary quer os professores nas ruas e não em suas salas de 
aulas para, com certeza, tentar perseguir os líderes do movimento de 
valorização do professor. (...) Os professores aquiesceram ao pedido do 
Governo e aguardaram pacificamente em suas salas de aula, mas o Sr. Ary 
Valadão os desrespeitou. Fez uma proposta indigna que pode ser 
considerada como um desafio à classe para que continue a greve

281
. 

                                                
276

 O POPULAR e TV ANHANGUERA, 01/04/1980. 
277

 O POPULAR, 14/04/1980; 15/04/1980 e 10/05/1980. 
278

 O POPULAR, 15/04/1980. 
279

 O POPULAR, 26/04/1980. 
280

 O POPULAR, 10/05/1980. 
281

 Idem. 



104 

 

O que se vê, é que em meio à crise econômica que assolava o País, o Estado 

de Goiás não possuía condições para arcar com despesas já previamente 

estipuladas na diretriz orçamentária. Mas mesmo assim propunha aumento aos 

professores sem que realmente pudesse arcar com essa despesa. O CPG, reunido 

no ginásio Rio Vermelho, declarou o retorno maciço à greve282. 

Os professores goianos não aceitaram a nova proposta de reajuste salarial de 

25% a partir de agosto daquele ano, 30% em janeiro de 1981 e mais 30% em agosto 

de 1981, excluindo-se qualquer aumento geral que fosse concedido ao 

funcionalismo estadual, além de não terem direito a qualquer aumento pessoal com 

o salário equiparado ao mínimo283.  

Mais uma vez, o Governo Estadual não honrou com o que foi acordado. O 

que cada vez mais parecia que os professores não receberiam o reajuste referente 

às defasagens salariais dos anos anteriores e, tampouco, a equiparação com o 

funcionalismo público estadual. 

Com isso, o CGP encaminhou um documento aos ministérios do Trabalho e 

da Educação, ao Governo do Estado e ao Conselho Municipal de Goiânia 

comunicando dia e horário para assembleia, propondo um diálogo e, se for o caso, 

atender as propostas do Governo. Mas, enquanto isso, o movimento em prol da 

valorização do professor continuaria com reuniões com pais, nas associações de 

bairros e outras ações284. 

Após 37 dias de greve, o Governo do Estado faz uma proposta de acordo aos 

professores. Contudo, os professores da rede estadual se reúnem na Esefego, para 

decidirem se iriam paralisar a greve ante à forte chance de aceitação da proposta 

oficial feita pelo Governo do Estado em garantir os reajustes salariais à categoria 

assegurado pelo anteprojeto do Estatuto do Magistério. Mesmo assim, o 

professorado da capital e do interior demonstrava insatisfação e insegurança ao 

tomar decisão pela não realização da greve visto que, o Governo já havia se 

mostrado intransigente e nada confiável por, várias vezes, desfazer acordos ou não 

seguir suas próprias leis, o que acaba por desestimular o exercício do magistério285.  

A indecisão dos professores em aceitar ou não a proposta do Governo não 

estava apenas na incerteza de cumprimento ou não do acordo. Cumpre ressaltar 
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aqui que, a adesão à greve era geral, porém não era maciça no interior do estado 

ante à repressão política, “inclusive de antigos coronéis do partido governista, contra 

professores e outros funcionários públicos” que atuavam naquelas cidades286. 

Mesmo com a intervenção do Ministério da Educação para a solução do 

impasse na paralisação dos professores goianos, a greve persistiu. O governador 

propôs um reajuste salarial de 25% a partir de agosto e de 30% nos meses de 

janeiro e agosto de 1981, excluindo-se qualquer aumento feral a ser concedido ao 

funcionalismo estadual e, também, ficando sem direito a qualquer aumento para 

quem tinha vencimentos equiparados ao salário mínimo, a partir do mês de junho. 

Os grevistas entenderam que deveria ser o reajuste de 65% ante à defasagem 

salarial a partir de julho mais os 30% concedido ao funcionalismo público em geral 

em fevereiro de 1981, fora as diferenças prometidas desde 1979, que não foram 

pagas287.  

Enquanto isso, os professores da Universidade Federal de Goiás (UFG) 

paralisaram as aulas, reivindicando não apenas melhores salários, mas, também, 

melhores condições do ensino no País e repasse de 12% de investimentos do 

Governo Federal às universidades federais288. 

Os professores estaduais representados pelo CPG demonstraram 

descontentamento com o Governo Estadual ante à rejeição do projeto de lei, do 

deputado Línio de Paiva, na Assembleia Legislativa que assegurava o aumento do 

incentivo de regência de classe para 35% aos professores AD-2 e AD-3 e também 

aos do ensino médio a partir de primeiro de novembro daquele ano. Com isso, o 

CPG declarava a previsão de greve dos professores no início do segundo semestre 

daquele ano no intuito de pressionar não apenas o governador Ary Valadão, mas 

também a Assembleia Legislativa289. 

Ao passo que na Câmara Municipal de Goiânia, os vereadores apreciavam o 

veto do prefeito Índio Artiaga ao projeto de lei do vereador Sebastião Pinheiro que 

concedia um reajuste na base de 60% aos servidores municipais. Os vereadores 

asseguraram que o estudo sobre o reajuste salarial dos servidores deveria ser 

concluído o mais rápido possível para melhorar os vencimentos dos funcionários 
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municipais e evitar manifestações e, ainda, que a falta de recursos na Prefeitura 

fosse dita temporária290. 

O CPG demonstrou que estava disposto, mesmo sob a ilegalidade declarada, 

a batalhar por melhores condições de trabalho e dignificação salarial ao 

professorado e buscou junto às associações de bairro, principalmente na capital, 

apoio da comunidade para exigir tais reivindicações do Governo Estadual291. 

Cumpre ressaltar aqui, que neste período, a greve dos professores era geral 

no País, estimulada pelas universidades federais. Com isso, o ministro da Educação, 

Eduardo Portela, propôs aos estados que recebessem seus professores e 

propusessem um acordo sensato através do diálogo com a categoria, buscando a 

melhor forma de atender às reivindicações dos manifestantes sem prejudicar a 

população292. Porém, o Governo do Estado de Goiás se mostrou alheio ao 

posicionamento do ministro e tampouco se dignou a marcar reunião com o CPG 

para tratar e prevenir a greve da rede pública estadual de ensino. 

Porém, no final do mês de julho, o Estado concedeu o reajuste prometido em 

01 de julho, o que cessou a greve dos professores da rede estadual293. 

A crise econômica do País, o despreparo e radicalismo dos governantes do 

Estado de Goiás e da Prefeitura de Itumbiara (GO) – sob a gestão de Radivair 

Miranda, e atraso nas folhas de pagamento, culminaram para que os funcionários da 

Câmara Municipal também entrassem em greve294. 

Os bancários de Minas Gerais, Goiás e Brasília estavam em greve desde 

julho de 1980, e os sindicatos dos bancários desses estados insistiam em reajuste 

salarial de 15%, ao que o Governo não aceitava, alegando prejuízo ao erário 

público. Esse impasse acabou sendo resolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho 

que concedeu o reajuste aos bancários e pôs fim à greve295. 

Porém, outra iminência de greve surgia, mas, agora, dos funcionários da 

Organização de Saúde do Estado de Goiás (OSEGO). A principal reivindicação era 

o pagamento dos salários e diferenças salariais. Esses servidores realizaram uma 

passeata na Praça do Bandeirante em 21 de agosto convidando outras categorias 

do serviço público estadual que passavam pelo mesmo problema. Médicos, 
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residentes, enfermeiros e radiologistas dos hospitais das Clínicas, Geral de Goiânia 

e de Doenças Tropicais (HC, HGG e HDT) aderiram, reivindicando ainda, melhores 

condições na Saúde e investimentos na estrutura desses hospitais, com destinação 

de verbas dos governos estadual, municipal e federal296. 

Os professores da rede pública de ensino do Estado de Goiás declararam 

greve em setembro de 1980, dentre os objetivos da paralisação estava conscientizar 

e mobilizar a sociedade em defesa de melhores condições de ensino. Ao final do 

movimento, em 16 de setembro de 1980, o que se via era a adesão dos estudantes 

e seus pais ao movimento. Porém, o movimento foi esvaziado através, não apenas 

das repressões policiais, mas também pela pouca adesão da categoria que entendia 

que as reivindicações eram impostas pelos líderes do movimento, autoritariamente, 

o que não convencia sequer seus beneficiários297. 

Em meio à greve dos professores, os servidores da Saúde Pública Estadual 

(OSEGO) continuaram em greve298. Por essa razão, o secretário da Saúde 

(Clodoveu Dourado de Azevedo) iniciou uma série de demissões, que foram ao todo, 

63299. 

Várias pessoas e/ou entidades como a UNE, ANDES e o PT se declararam 

solidárias as greves, tanto dos professores estaduais e municipais quanto dos 

demais servidores estaduais, como por exemplo o deputado Joaquim Roriz, que 

afirmou ser 

legítima a reivindicação da classe que está, diga-se de passagem, 
desvalorizada ante o baixo índice dos salários em Goiás. A doméstica 
ganha mais que a professora primária e, onde o CPG se encontra 
ameaçado de despejo, uma vez que, após a greve, cortaram a contribuição 
dos associados da folha de pagamento. (...) O professor é uma classe tão 
desprestigiada que assistiu estoicamente ao veto da sua justa e merecida 
aposentadoria aos 25 anos de serviços prestados. Em todos os Estados os 
salários são irrisórios e, para sobreviver, o professor se transforma em outra 
função

300
. 

A crise no funcionalismo público – diga-se aqui em todos os setores –, que 

não era apenas de recursos, mostrou ser uma crise sociopolítico-econômica. Em 

que havia um crescimento vegetativo, cobrando um novo projeto de civilização, ou 
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melhor, de democratização que envolvia não apenas um setor social e econômico, 

mas, sim, todos os setores.  

Os servidores ainda pleiteavam que o governador Ary Valadão encaminhasse 

a proposta de reajuste salarial e pagamento das diferenças salariais à Assembleia 

Legislativa assim como fez para o reajuste da gratificação aos seus secretários de 

Estado. Pois, entendiam que havia um privilégio declarado em prol dos indicados, 

mas não em favor do funcionalismo público ao que o governador se defende 

afirmando que,  

Nós estamos corrigindo essa defasagem na medida em que temos 
condições para tanto. Há o aumento que oferecemos em caráter geral ao 
funcionalismo e mesmo setorial, como foi o caso dos professores. Isso 
prova que nós queremos corrigir essa defasagem, mas não fazê-lo de modo 
a provocar a falência do Estado. Eu preciso de secretários e como tenho 
necessidade deles, não posso deixá-los sem receber – não um alto salário, 
mas vencimentos condizentes com o trabalho que vêm desenvolvendo

301
.  

Com essas declarações, a Associação Médica e a Ordem dos Advogados do 

Brasil – Seção Goiás, distribuíram nota de repúdio às atitudes do Governo do Estado 

de Goiás declarando se tratar de atos fascistas por reprimir, de forma covarde e com 

abuso de poder, com demissões, a reivindicação justa de seus direitos adquiridos 

pelo trabalho. 

Esta atitude vem somar a uma série de episódios que comprova que o Sr. 
Clodoveu é pessoa nefasta aos interesses de Goiás, mas continua a ditar 
as suas arbitrariedades contra os funcionários e a população, ficando 
impune e dando as cartas marcadas com ódio e opressão, em vez de 
direcionar meios para melhorar as condições de vida e saúde de todos. É 
ridículo, pois o Governo nada faz e isto na prática significa cumplicidade aos 
atos do Sr. Clodoveu

302
. 

Os grevistas da Saúde decidiram por cessar a paralisação ante o repúdio da 

opinião pública que reclamava agora do descaso dos profissionais em não atender à 

solicitação do Governo em paralisar a greve, voltar ao atendimento à população e 

que, posteriormente, seriam discutidas todas as questões por eles suscitadas além 

da recente aprovação do Governo Federal no repasse de recursos para o Hospital 

das Clínicas e folha de pagamento. 

O presidente João Figueiredo decretou em 11 de dezembro de 1980, o 

Decreto-lei nº 1.820, que reajustou os vencimentos e salários dos servidores civis. O 

decreto também passou a estipular e a orientar como seriam pagas as gratificações 
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e pensões, inclusive delimitando que, aos servidores públicos que possuíam lei 

específica com pisos salariais estipulados em conselhos, o decreto não se aplicaria 

a eles303.  

Com o decreto-lei sancionado no ano anterior, engenheiros, agrônomos, 

contadores, médicos, médicos-veterinários, arquitetos, economistas, odontólogos, 

geólogos, administradores – que são regidos pelos Conselhos de Classe e, portanto, 

possuem piso salarial delimitado em lei específica, passaram a reivindicar que fosse 

revogado o Artigo 13 daquele decreto, pois ele prejudicaria não apenas uma 

categoria, mas a todos os profissionais servidores públicos que já não tinham o 

mínimo profissional delimitado pelos Conselhos, descumprido pela Administração 

Pública em que estavam lotados. Essas categorias goianas se reuniram em 

assembleia e decidiram enviar documento ao Congresso Nacional que anulasse o 

Artigo 13 daquele decreto visto que, cada conselho regional das categorias era o 

responsável por estipular o piso salarial e não o órgão de lotação304.   

Em 08 de abril, os professores e alunos da UFG declararam greve 

reivindicando melhores salários à categoria, mais estrutura nas universidades e 

ensino público gratuito a todos. Ainda, reivindicavam a permuta de docentes entre 

universidades carentes de pessoal qualificado, conforme autorizou o decreto do 

MEC de 1977305. 

Professores e funcionários da Secretaria Municipal de Educação de 

Aparecida de Goiânia permaneciam em greve desde janeiro pleiteando os salários 

em atraso, aumento salarial à categoria, melhorias na estrutura e regularização do 

FGTS e PASEP. Contudo, a Prefeitura insistia em pagar em parcelas os salários (até 

24 de maio os meses de janeiro e fevereiro; março seria pago até o dia 20 de maio) 

e que os servidores voltassem às atividades por entender ser ilegal a greve, o que 

foi recusado pelos servidores306.  

O governador Ary Valadão cedeu à pressão, estendeu aos funcionários 

autárquicos e contratados da administração direta o aumento concedido ao 

funcionalismo público estadual em 1º de abril, inclusive aos aposentados307. 
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No dia 12 de maio, a Secretaria da Fazenda liberou o aumento concedido em 

1º de abril aos servidores da Secretaria da Educação. Com isso, impediu-se a 

iminência de greve em razão do atraso308. Aos poucos, o que se vê é que o Estado 

procurou honrar com os acordos feitos com o funcionalismo público, inclusive no 

pagamento em dia dos salários. 

O governo do Estado procurava evitar ao máximo novas greves e encerrar as 

já existentes. Por isso, deu um ultimato aos médicos residentes do Hospital do 

INAMPS para que voltassem às suas atividades até o meio dia do dia 13 de maio, 

sob pena de terem suas bolsas cortadas e contratos rescindidos309. Assim, os 

residentes voltaram ao trabalho encerrando a greve. 

Enquanto isso, na Secretaria de Educação Estadual, os professores da rede 

estadual e municipal declaravam greve mesmo com o pagamento do salário em 

atraso, referente a março, depositado. O CPG informou que sempre que houvesse 

atraso no pagamento de salário, haveria greve. Pois, segundo ele, o que foi 

acordado foi que seriam repassados os salários de março e abril no dia 12 de maio, 

o que não ocorreu. Por essa razão, entrariam em greve e afirmou ainda que, a greve 

iria se expandir ao interior se até o dia 16, não fosse pago o salário de abril310.  

A rede municipal de ensino da capital estava em greve não apenas pelos 

mesmos motivos da rede estadual. Mas, também, por pleitearem a aprovação do 

projeto do Estatuto do Magistério Municipal (entregue pelo CPG à Câmara 

Municipal) e o retorno de diretores e professores exonerados na última greve 

simplesmente pelo fato aderirem ao movimento grevista. Em reunião com o prefeito 

Índio Artiaga, o mesmo garantiu que alguns diretores retornariam ao cargo mas 

haveria um estudo para recolocação já que em algumas escolas estavam novos 

diretores e professores311. 

Os médicos residentes do Hospital Geral do INAMPS e do Hospital das 

Clínicas declararam nova greve no dia 15 de maio por não terem recebido o reajuste 

salarial, conforme prometido pelo Estado, e, ainda, por não ter sido feito nenhum 

investimento na estrutura. Mesmo sabendo que seriam punidos com exonerações, o 

presidente da Associação Goiana dos Médicos Residentes (AGOMER), Eivaldo 

Alves Pereira, conclamou assembleia geral dos residentes e, por maioria, decidiram 
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voltar ao movimento. O movimento contou com apoio do deputado Línio de Paiva e 

do senador Murilo Badaró312. 

O Governo do Estado, em ação conjunta com o Ministério da Saúde, acordou 

em conceder um reajuste de 71% aos médicos residentes. O que pôs fim à greve no 

dia 21 de maio. O acordo realizado recebeu apoio dos senadores Henrique Santillo, 

João Calmon e Dejandir Dalpasquale313. 

O Colégio Estadual Elias Rocha da cidade de Iporá paralisou suas atividades 

reivindicando que fossem assinados os contratos dos professores com o Governo e 

pagos os salários relativos a um ano e meio314. Apenas em 25 de agosto, o 

governador Ary Valadão assinou os contratos dos professores e negociou a forma 

de pagamento dos salários em atraso, colocando fim à greve315.  

Ao passo que, o Governo do Estado também enviou um repasse de mais de 

470 milhões à Secretaria da Educação afim de que regularizasse o pagamento dos 

servidores e formalizasse contrato com mais de quatro mil professores em situação 

irregular em todo o estado. Além disso, proibiu a contratação de professores na 

forma verbal pedindo maior fiscalização da Secretaria de Educação a fim de coibir 

tais contratações316. 

Enquanto isso, a ADUFG e funcionários da UFG decidiam pela paralisação 

geral das atividades em prol do não fechamento do Hospital das Clínicas, em crise 

financeira e sem infraestrutura desde meados de 1980. Houve a adesão integral dos 

estudantes de Medicina, Nutrição e Enfermagem, além do apoio do CPG e da UNE 

pleiteando recursos em torno de um milhão de cruzeiros para o HC. Ainda, foi 

decidido que os representantes da ADUFG e da UNE se encontrariam com o 

ministro da Educação e Cultura em Brasília ainda no mês de agosto, a fim de 

assegurar o repasse à IES e ao HC317.  

Houve reuniões da bancada do PDS na Assembleia Legislativa discutindo o 

aumento aos servidores estaduais aprovado em 22 de janeiro de 1980, com a Lei 

Estadual nº 8.779.  Eles discutiam o fato do reajuste não alcançar os servidores 

inativos da Polícia Militar, que perderiam o auxílio moradia e de representações. Por 
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essa razão, previam que a categoria podia pleitear essas reivindicações por meio de 

greve318.  

Nesse mesmo instante, professores e servidores da UFG declaravam greve 

reivindicando o reajuste à categoria, ensino gratuito a todos, compra de livros para a 

Biblioteca Central, melhores condições na estrutura e maior repasse à universidade, 

pleiteados desde o início do ano. A greve contou com apoio e participação dos 

estudantes, por meio da UNE, dos professores da rede estadual e aliados na 

Assembleia Legislativa319.  

Os professores da rede estadual de ensino da cidade de Luziânia, 

ameaçavam entrar em greve por ainda não terem recebido seus salários, em atraso 

desde março, e, ainda, por não terem sido efetivados os contratos com a 

Administração Pública conforme determinado pelo governador320. 

A situação era caótica, pois os professores haviam sido exonerados em 

março pela Prefeitura para serem contratados pelo Estado de Goiás. Porém, a 

Secretaria da Educação não efetivou a contratação trazendo insegurança e 

insatisfação à categoria. No dia 22 de setembro, o secretário da Educação 

confirmava a contratação dos professores, mostrando-lhes os contratos assinados, e 

que receberiam o pagamento dos atrasados até o dia 30 daquele mês. Tal atitude da 

Secretaria cessou a iminência de greve da categoria naquela cidade321.   

A greve dos professores da UFG teve fim no dia 28 de setembro de 1981, 

após intervenção do Ministério da Educação que se comprometeu em repassar até o 

final do mês de outubro cerca de 47 milhões à instituição. Além disso, a reitoria da 

UFG autorizou a compra de cinco mil exemplares para compor a Biblioteca Central e 

afirmou que com o repasse da verba federal ampliaria e melhoraria a estrutura da 

biblioteca para melhor acomodar os discentes322.  

Ante à morosidade da Secretaria Estadual de Educação em assinar o contrato 

de mais de quatro mil servidores que estavam também sem receber, os professores 

estaduais declararam, mais uma vez, greve após reunião do CPG. Inclusive os 

professores da cidade de Luziânia, pois os contratos assinados no mês anterior 

daquela cidade, não ultrapassaram 20 no total, enquanto mais de 300 ainda 
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permaneciam irregulares e sem receber. Seguiram os professores de Iporá e 

Luziânia, os da Cidade Ocidental, Valparaíso e Novo Gama323.  

Além disso, no mês de setembro, logo após as negociações, vários líderes 

dos movimentos naquelas cidades foram punidos com suspensões por parte dos 

diretores das escolas. Mesmo assim, não houve a desarticulação do movimento, 

aumentando a revolta quando se depararam, ante ao Conselho de Contas, inexistir 

ordem de contratação ou pagamento por parte da Secretaria de Educação324.  

O Governo do Estado então fez outra proposta: pagaria os atrasados em até 

20 meses, sem juros ou correção. O que foi prontamente recusado pela categoria. 

Achamos que o Governo deveria pagar agora com juros e correção pelo 
tempo em atraso e não prolongar a dívida. E não são apenas os 
professores de Iporá ou do entorno que estão nessa situação, são mais de 
quatro mil, inclusive na grande Goiânia. Por isso, vamos mobilizar todos os 
professores do Estado

325
. 

Alguns professores e funcionários da rede estadual já estavam em greve há 

mais de 20 dias e após as últimas promessas não cumpridas do Governo Estadual 

fomentou o aumento de grevistas e mais apoio ao movimento. As reivindicações 

deles eram: pagamento dos salários desde janeiro daquele ano e a contratação 

efetiva dos colegas sem contrato.  

Com isso, a greve de professores do estado de Goiás passa a mobilizar toda 

a categoria a nível nacional visto que o CPG conseguiu mobilizar a Confederação 

dos Professores do Brasil (CPB) ao verificarem que a ilicitude nas contratações e o 

atraso nos pagamentos era geral no País326. 

Em tentativa para desestimular a greve dos professores, o governador do 

Estado afirmou que todos os que trabalham na Secretaria de Educação seriam 

contratados, com exceção dos professores da capital, uma vez que o número de 

contratados naquela região ultrapassava as condições da Secretaria. Porém, o CPG 

declarou que manteriam a greve enquanto não fossem atendidas todas as 

reivindicações da classe327. 

Os funcionários públicos do Estado (sob conclame da CSPB) decidiram, no 

dia do servidor público (28/10) lançar manifesto e paralisar algumas repartições, 
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reivindicando a unidade do serviço público. Ou seja, lutavam pelos mesmos direitos 

devidos aos trabalhadores comuns regidos pela CLT: reajuste do 13º salário; 

permissão de sindicalização aos servidores; reajuste dos salários de acordo com as 

atualizações de mercado do salário mínimo; direito a realizarem greve; dentre outras 

reivindicações328. 

A vida do funcionário público do Brasil tem ficado mais difícil a cada dia que 
passa. Já vai longe o tempo em que o funcionário público era reconhecido e 
tinha condições para levar uma vida digna e humana. Hoje, o funcionalismo 
público está submetido ao mesmo aperto dos trabalhadores em geral, e o 
que é mais grave, é o grupo assalariado que mais sofreu a partir de 1963, 
com o arrocho salarial. (...) As bandeiras do funcionalismo público são: 
obtenção imediata do reajuste semestral; 13º salário; direito à 
sindicalização; aprovação de um novo estatuto dos servidores públicos; 
paridade aos aposentados e pensionistas; e, reajuste salarial de 82% acima 
da inflação

329
. 

O manifesto do dia do servidor público, em âmbito nacional, visava esclarecer 

à sociedade a defasagem salarial sofrida pela categoria desde 1964, traçando 

parâmetro entre o aumento do custo de vida e o aumento de salário que, na 

verdade, foi irrisório. Ainda, a carta lembrava que, aos trabalhadores regidos pela 

CLT, havia lei que determinava e lhes assegurava reajuste semestral e 13º salário, 

porém não havia assegurado o mesmo aos funcionários públicos.  

Devido ao alto número de servidores públicos em Goiás naquele período 

(cerca de 70 mil), a CSPB conclamou as diversas entidades (CPG, Associação dos 

Funcionários Públicos Municipais de Goiânia, ADUFG e CPB) para que apoiassem o 

movimento no dia do servidor e paralisassem suas atividades naquele dia330. 

Ao mesmo tempo, o CPG noticiava à Secretaria de Educação e ao Governo 

do Estado que haveria a paralisação total de todas as escolas estaduais e da 

categoria no dia 11 de novembro se o salário de outubro não fosse creditado até o 

dia 10 do mês subsequente. O ofício enviado pelo CPG continha as seguintes 

reivindicações: pagamento dos salários atrasados; pagamento pontual e no mesmo 

dia dos professores da capital e do interior; restabelecimento da consignação em 

favor do CPG; reformulação do Estatuto do Magistério; regularização dos contratos 

imediatamente; equiparação dos vencimentos e salários do magistério goiano ao da 
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rede federal; e, reajuste salarial condigno para todos lotados nas unidades de 

ensino331.  

Diante da paralisação, praticamente nacional dos professores, a Associação 

Nacional dos Docentes de Ensino Superior (ANDES) procurou levar as 

reivindicações da categoria ao ministro da Educação, Rubem Ludwig332. 

O Jornal O Popular noticiava em 30/10/1981, que o Governo do Estado seria 

citado para responder ao processo judicial, proposto pelo CPG, em que uma portaria 

(3.494/80) da Secretaria da Educação que decretava a proibição de consignação em 

folha de contribuição ao CPG desde outubro de 1980. 

A consignação foi cortada da folha de pagamento após o secretário da 

Educação baixar a Portaria de nº 3.494 em 21 de outubro de 1980, determinando tal 

proibição. O não repasse dos associados diminuiu a possibilidade de custeios de 

greves e melhorias na infraestrutura do próprio centro sindical. O juiz da 7ª Vara 

Criminal entendeu, liminarmente, ser legítima a reivindicação do CPG e determinou 

que o processo prosseguisse em desfavor do Estado333. 

Enquanto isso, os funcionários da Santa Casa de Misericórdia se reuniam 

com a diretoria do hospital a fim de terem certeza de melhor data para receberem 

seu salário de outubro já que a maioria dos servidores recebiam apenas o salário 

mínimo e não possuíam mais condições de sustentar suas famílias e, ainda, se 

deslocarem ao trabalho. Por outro lado, a diretoria informou que o repasse salarial 

do hospital seria feito pelo INAMPS, por ser a Santa Casa de atendimento gratuito à 

população, e que somente poderia fazer o repasse no dia 30 daquele mês334.  

Ao passo que, os professores da UFG permaneciam no movimento geral de 

greve até o atendimento de suas reivindicações. Ocorreu que o Ministério da 

Educação propôs um aumento de 45% para a categoria, o Comando Nacional de 

Greve aceitou, porém decidiu permanecer em greve. O que tem por justificativa 

agora são os reajustes semestrais, tal qual dos trabalhadores celetistas335.  

O que se entende nesse instante é que, o movimento dos professores das 

universidades federais, sem muitas adesões, pleiteava basicamente o reajuste 
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salarial336 e justificação suficiente para a deflagração da greve. Ao cessar o motivo 

pelo qual o movimento se justificava – ao menos aos olhos dos governantes –, qual 

a razão então de prosseguir com o movimento se a categoria demonstra desunião e 

apoio inexpressivo da população e de outras categorias do serviço público? Mesmo 

ante à resistência do Governo Federal em atender outras reivindicações e aos 

poucos paredistas, inclusive em Goiás, a greve das universidades federais se 

manteve. 

Após a manifestação com êxito dos docentes das universidades federais em 

obter o reajuste salarial do Ministério da Educação, os representantes da 

Associação dos Servidores das Universidades Federais em Goiás (ASUFEGO) 

marcaram encontro com o ministro da Educação para reivindicar à categoria o 

mesmo tratamento e reajuste conferido aos docentes das universidades federais. O 

ministro afirmou que não seria possível conceder o mesmo reajuste e que, na 

ocasião, já estava programado o reajuste de 20% à categoria. Porém, os 

representantes da ASUFEGO recusaram o reajuste e ameaçaram deflagrar greve337. 

Ainda em 09 de dezembro, o CPG e outras entidades que congregavam 

funcionários públicos distribuíram manifesto em repúdio à atuação dos 

parlamentares goianos (deputados Basílio Caiado, Guido Arantes, Hélio Levy, 

Rezende Monteiro, Anísio de Souza, Siqueira Campos e senador José Caixeta, 

todos do PDS) que negaram quórum no Congresso Nacional por ocasião da votação 

da emenda 62/81 (emenda que verificava o reajuste semestral ao funcionalismo 

público; inserção dos direitos de livre sindicalização e greve; e, 13º salário)338. 

Cumpre observar aqui que, até esse instante no cenário político tinha-se 

eleição indireta em que o partido que comandava o Governo Federal e Estadual era 

o PDS. Assim, qual razão teria a bancada do PDS em aprovar uma emenda 

constitucional que assegurasse tamanha liberdade aos servidores públicos? Com 

toda certeza, nenhum interesse aos governantes por não ser a eles prioridade e, 

ainda, por viver à sombra de um governo ditatorial e sem muitas concessões. 

O CPG pretendia com o manifesto informar à população sobre a atuação 

tendenciosa dos parlamentares goianos. Ainda naquela oportunidade, o CPG 
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decidiu que, caso houvesse novo atraso no pagamento dos salários dos professores 

da capital e/ou do interior referente a dezembro, haveria nova greve339. 

Em Goiás, as greves dos professores da rede pública municipal e estadual 

(março/abril 1979; março/abril 1980; e, janeiro/março e setembro 1982), durante o 

governo de Ary Valadão (1979-1982), buscavam estabilidade em seus cargos, 

reajuste salarial, reformulação do Estatuto do Magistério e do plano de carreira, além 

de eleições para diretores340.  

Após 28 dias de paralisação da rede municipal de ensino de Trindade, 

professores voltaram a lecionar após receberem os salários atrasados de janeiro e a 

garantia da Prefeitura de um reajuste de 30% do subsídio341. 

Com o pagamento de março atrasado em três dias e sem previsão da 

Secretaria Estadual de Educação342, mil e quinhentos professores da rede pública 

estadual de ensino na capital cruzaram os braços no dia 13 de abril. O que se 

contabilizava somente no início de 1982, eram dez paralisações somente dos 

professores da rede estadual. Aderiram ao movimento paredista, reivindicando o 

pagamento até o dia 10 de maio e equiparação salarial das redes estaduais e 

municipais à rede federal de ensino, professores de Itumbiara, Anápolis e Pires do 

Rio343. Ao mesmo tempo em que, a Associação dos Docentes da UFG (ADUFG) 

lançava campanha de ensino público gratuito a todos como dever precípuo do 

Estado, sob comando da União Nacional dos Estudantes (UNE), Associação 

Nacional dos Docentes do Ensino Superior (ANDES), Confederação dos 

Professores do Brasil (CPB) e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas 

(UBES)344.   

Ante a inércia do Governo que dizia ser um problema da Secretaria da 

Fazenda que não liberou o pagamento de março, cerca de 12 mil professores 

aderiram à greve no dia 19 de abril, permanecendo fechados os principais colégios 

das principais cidades da capital e do interior, segundo o comando de greve do 

CPG345. 
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Em várias escolas que mantiveram o funcionamento, somente obtiveram êxito 

ante as ameaças dos diretores em cortar o ponto ou outros tipos de punições mais 

severas. Tanto é que alguns diretores chegaram a pedir contribuição aos pais dos 

alunos para gratificar os professores que não aderissem aos movimentos. Em outras 

escolas, os professores chegaram a bater o ponto, mas sob orientação do diretório 

regional da UNE, alunos não compareceram demonstrando apoio à greve346. 

O CPG – sob o apoio de dissidentes do PDS e que estavam apoiando Otavio 

Lage e o deputado Adjair Lima, além do movimento estudantil –, paralisou em três 

dias quase todas as escolas da capital e no interior, aderiram as cidades de 

Anápolis, Gurupi, Catalão, Rio Verde, Itumbiara, Morrinhos, Jataí, Santa Helena, 

Goianésia, Goiatuba, Buriti Alegre, São Miguel do Araguaia, Porangatu, Cristalândia, 

Jaraguá, Ceres e Rialma347.  

Já em Anápolis, a paralisação da rede pública estadual e municipal era geral 

e por tempo indeterminado. A rede municipal paralisou alegando ser rotineiro 

receber seu salário com até 20 dias de atraso348.  

O Governo do Estado continuou tratando a greve dos professores como 

interesse político e por entender que eles não buscavam reivindicações em favor da 

categoria, mas uma troca de governo, como era o clamor geral do País. 

O governador Ary Valadão afirmou à imprensa que, 

A greve não nos preocupa, deve preocupar, sim, os próprios professores, 
mas não o Governo. Porque se dependesse do Governo ou se ele não 
estivesse preparando algumas soluções para o professorado, seria motivo 
para preocupação. Entretanto, o Governo está estudando a correção 
salarial dos professores, pois esta reivindicação é legítima. (...) Quanto à 
decisão dos professores em permanecerem em greve até o envio da 
mensagem de aumento do funcionalismo público estadual à Assembleia 
Legislativa é um problema deles, já que a elaboração poderá demorar até 
três meses

349
.  

Nesse dado momento, o Governo Estadual presenciava uma eclosão de 

greves, tanto de servidores públicos estaduais e municipais – principalmente da 

Prefeitura de Goiânia que pressionava com manifestações perante à Câmara 

Municipal reivindicando reajuste salarial350 –, quanto de trabalhadores nas áreas do 

comércio, indústria, têxteis e comunicações. Por essa razão, a Assembleia 
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Legislativa realizava um estudo orçamentário procurando maneiras para fixar o 

aumento salarial para o funcionalismo estadual. O que, com toda certeza não seria 

feito de forma rápida visto que, o aumento salarial atingiria todas as esferas e 

categorias do funcionalismo público. 

Porém, em resposta à onda de greve, o Governo afirmava que não aceitaria 

nenhum tipo de pressão por parte de professores, ou qualquer outro segmento, até 

mesmo político e, ainda, que o plano de estudo do aumento demoraria o tempo 

necessário e suficiente para detectar a viabilidade ou não do reajuste. E a lei seria 

aplicada, ou seja, haveriam exonerações e corte de ponto. Mais uma vez, o Governo 

procurou demonstrar à população que os únicos responsáveis pela crise na 

Educação eram os professores, assim como a crise no Governo ocasionada pelo 

funcionalismo público351.  

Em contrapartida, os professores (por meio do CPG) e demais funcionários da 

Educação e da Saúde permaneciam irredutíveis em ceder e afirmaram que 

permaneceriam em greve enquanto o aumento não fosse decretado, ainda mais por 

se tratar de ano eleitoral e por entenderem que o Governo cederia por temer as 

consequências. 

Cumpre ressaltar que, as greves de servidores estaduais, principalmente dos 

professores, em 1979 e 1980, ganhou notoriedade nacional. O que acabou por ter 

intervenção dos ministros da Educação e do Trabalho com intuito de forçar o 

Governo Estadual a ceder e acabar com a greve, pois manchava não apenas o 

Governo do Estado, mas sim o Governo Federal visto que, era o presidente quem 

nomeava os governadores dos estados. 

Ademais, o que se tinha até então eram conveniências políticas. Em que o 

Governo Federal nomeava quem lhe interessava na gestão e administração dos 

estados e intervia quando lhe conviesse. E, ainda, conveniente ao governo de 

estados e prefeituras, pois atendiam as reivindicações dos superiores e, 

supostamente, dos paredistas, mas, na primeira oportunidade, não cumpriam com 

suas promessas já que não se existiam greves ou reivindicações. 

Em meio às manifestações dos professores estaduais, o CPG procurava 

apoio e solidariedade ao movimento junto à sociedade. Ganhou apoio da UNE, 

ADUFG, Sindicato dos Professores (SINPRO), do Partido dos Trabalhadores (PT) e 
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do Centro de Professores do Rio Grande do Sul. O CPG relatou que procurou apoio 

do ex-governador Otávio Lage, porém, mesmo se mostrando sensível às 

reivindicações dos professores, declarou que não poderia apoiar a greve naquele 

instante, ou seja, momento eleitoral352. 

Com isso, diante do apoio que o movimento grevista dos servidores estaduais 

ganhava de partidos políticos de oposição, mais o Governo se mostrava alheio as 

reivindicações dos servidores e criava ojeriza do movimento e seus líderes por 

entender que era o primeiro passo para destituir ou, no mínimo, influenciar à 

mudança de poder. 

Com o intuito de auxiliar na resolução do problema e acalmar os ânimos, o 

arcebispo metropolitano enviou documento para o governador e cópias para serem 

lidas em todas as igrejas da Arquidiocese de Goiânia,  

Gostaria que Vossa Excelência, com seu espírito público, humano e justo, 
instituísse uma comissão de alto nível para estudar e dirimir todas as 
reivindicações dos professores de nosso Estado. Não seria correto 
interpretar a atitude dos professores como estratégia político-partidária, nem 
pressão arbitrária contra as autoridades constituídas. Só depois de terem 
esgotado os meios normais de resolverem os seus problemas, com base no 
diálogo e na compreensão que eles entraram em greve. É tempo de 
despertar a corresponsabilidade dos mestres, dos pais e da sociedade, no 
sentido de substituir atitudes de denominação por atitudes de serviço. Não 
devem prevalecer os interesses de quem quer que seja, quando está em 
jogo a formação da juventude

353
. 

Em apoio ao movimento, os professores estaduais de Bom Jesus de Goiás, 

Panamá, Goiatuba, Buriti Alegre, Itumbiara e Cachoeira Dourada também 

declararam greve em 24/04/1982354. 

Nessa mesma ocasião, professores das redes municipais, estaduais e 

federais discutiam a participação na Conferência Nacional das Classes 

Trabalhadoras – CONCLAT, em São Paulo (SP), por entenderem que grande parte 

das reivindicações básicas dos professores somente seriam atendidas no bojo da 

luta dos trabalhadores. Dentre outras coisas, a conferência buscava a discussão de 

medidas para reivindicar melhores condições de trabalho, além de elaborar 

documento a ser levado ao Congresso Nacional para auxílio em criação de projeto 
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de lei que reconhecesse o direito de greve e livre sindicalização a todos os 

trabalhadores, inclusive aos funcionários públicos355.  

A greve dos professores das redes estadual e municipal de ensino 

permanecia desde o dia 17 de abril e a Prefeitura de Goiânia começou a punir os 

professores com cortes de ponto e iniciou a exoneração, com sete servidores. Além 

disso, alguns diretores de escolas estaduais rasgavam e solicitavam aos alunos que 

rasgassem qualquer carta ou informativo do CPG sobre a greve. Ainda, 

pressionavam dizendo que ao assinarem o contrato os professores sabiam o quanto 

ganhariam e que, caso aderissem ao movimento, não voltariam a lecionar naquelas 

escolas por se tratar de ato de insubordinação356. 

Por sua vez, o prefeito municipal, Mário Roriz, afirmava que somente 

atenderia as reinvindicações dos professores após o posicionamento do Governo 

Estadual ante às reivindicações dos professores da rede estadual. O que causou 

mais insatisfação e fortaleceu ainda mais o movimento. 

Nesse dado instante, o que se tinha era o CPG procurando mobilizar o 

máximo possível (professores, estudantes, líderes políticos) em torno da greve e, de 

outro, o silêncio do governador e da Secretaria Estadual de Educação. 

Com isso, os professores municipais e estaduais promoveram em 28 de abril 

um ato público na Praça Cívica em Goiânia, manifestando contra o não atendimento 

das reivindicações. Compareceram ao ato, além dos paredistas, representantes dos 

DCEs da UFG e UCG, Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, 

ADUFG, APUC, UNE e SINPRO. No ato continuavam as reivindicações por 

melhores condições de salário e ensino, pela equiparação salarial com os 

professores federais, consignação em folha de pagamento em favor do CPG e, 

ainda, aprovação do estatuto do magistério e do plano de carreira357. 

Cumpre ressaltar que, estudantes começaram a se preocupar com as 

ausências e atraso no conteúdo, manifestando ainda que por se tratar de ano 

eleitoral era hora de ponderar a respeito e fazer concessões. 

Tio Ary, não sei se tenho direito de lhe pedir, mas só sei que preciso. Não 
entendo de política, mas ouvindo o que o senhor disse na televisão estamos 
em época de política e tudo que é feito gira em torno dela. Todos os dias a 
mamãe acorda bem cedo e manda eu e meu irmão para a escola, mas 
chegando lá tem alguém informando que não vai ter aula. Apesar de muitos 
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acharem bom, eu e muitos achamos ruim porque é tão bom quando tem 
aula normal e volto pra casa sabendo que aprendi alguma coisa. Por isso eu 
lhe peço, em meu nome e de todos os estudantes goianos, que o senhor dê 
um jeito de resolver esse problema porque já não aguento ficar sem aula 
(...) Tem matérias que estou fraca e se continuar assim eu não vou 
conseguir me recuperar

358
. 

No dia seguinte ao ato público, o Jornal O Popular359 noticiava que o ministro 

do Trabalho, Murilo Macedo, declarou a greve dos professores goianos ilegal, tendo 

em vista a Lei nº 1.632/78, que o ensino é atividade essencial do estado e de 

interesse público e, por essa razão, não pode parar. Com base nessas 

considerações, a Secretaria Estadual de Educação começou a exonerar professores 

da capital e do interior, enviando cópias das cartas de remoção e exoneração ao 

CPG. 

O Governo soltou nota nos jornais de grande circulação do estado informando 

que a greve dos professores na verdade era  

Uma franca campanha eleitoral, alguns até mesmo como candidatos no 
pleito de novembro deste ano. Acabaram por provocar a deflagração de 
uma greve ilegal, numa assembleia sem qualquer representatividade. Em 
seguida, está procurando manter e ampliar o movimento através de 
expedientes antidemocráticos de coação da vontade dos professores, como 
piquetes e pressões psicológicas

360
.  

O interessante de se notar aqui também, é que as exonerações se faziam não 

apenas com fulcro do decreto-lei, mas estranhamente com fulcro no Artigo 428 da 

CLT que tratava dos casos em que poderiam ser demitidos por justa causa os 

trabalhadores insubordinados361. O que era estranho, naquele momento, é que, por 

se tratar de serviço essencial do Estado e prestado por servidores aprovados em 

concurso ou nomeados pelo Poder Executivo, delimitado em lei, assim, não deveria 

ser a Consolidação das Leis dos Trabalhadores aplicadas a eles e, tampouco, 

julgados ou sofrerem interferência da Justiça do Trabalho por não serem eles meros 

trabalhadores.  

Ora, está claro isso. Pois, se foi publicado o estatuto dos servidores públicos 

na década de 1970, e lá se declarava todos os preceitos e normas, inclusive de que 

essa normativa pretere à CLT em relação ao funcionalismo público, porque então o 
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ministro do Trabalho delimitava a ilegalidade da greve também em razão da norma 

do Artigo 428 da CLT, que previa a demissão por justa causa em casos de 

insubordinação? 

Porém, o que se vê então, até esse dado momento é, não apenas no âmbito 

estadual, mas nacional, uma confusão na aplicação de leis aos servidores públicos. 

A confusão no âmbito jurídico estava declarada, visto que, o CPG ingressou com 

ação judicial visando a readmissão dos professores por entender que o ato punitivo 

da Secretaria da Educação não aplicou o decreto-lei e o Estatuto dos Servidores 

Públicos, mas a CLT362.  

Diante das exonerações, o movimento grevista dos servidores realizou outro 

ato público no dia 28 de abril na Praça Cívica, reivindicando a readmissão dos 

exonerados e ratificando os pleitos da categoria desde o início da greve há mais de 

dez dias. Ato este, que ganhou apoio do Sindicato dos Jornalistas do Estado de 

Goiás, da ADUFG, UNE, APUC, ANDES e UNES. O discurso que se seguia pelo 

CPG era de que o Governo utilizava as escolas como tráfico de influência, 

nomeando diretores e administradores segundo seus interesses políticos. Portanto, 

reivindicavam ainda que esses cargos deveriam ser escolhidos através de eleições 

pela comunidade educacional entre os professores admitidos em concurso público. 

E permanecia a greve sob o soar “vamos continuar em greve até que as 

reivindicações sejam atendidas”363. 

No Dia do Trabalhador, os professores e servidores da educação estadual 

fizeram outro ato público contra novas exonerações. Com isso, houve as adesões de 

estudantes e outros servidores municipais da Educação. Assim, o secretário da 

Educação propõe conversar com os professores, mas sem a participação do CPG 

por entender que ele agia com intuito político por se tratar de ano eleitoral e não o 

reconhecia como representante da categoria.  

Enquanto isso, o prefeito de Goiânia propunha projeto de lei na Câmara 

Municipal para aumentar o subsídio do funcionalismo público na proporção de 70% 

até 100%. A Câmara aprovou e o decreto do aumento de 70% foi assinado no dia 08 

de maio daquele ano364. 
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O Partido dos Trabalhadores soltou nota de repúdio em jornais de grande 

veiculação365, criticando a crise educacional instalada no Estado e responsabilizou o 

governador pela crise na Educação. Com isso, o Governo passou a ameaçar 

exonerações de todos os grevistas, porém, mesmo sem a participação dos 

professores municipais ante ao aumento concedido, a greve da rede estadual de 

educação permanecia. Assim, no dia 12 de maio, parte dos professores decidiu 

suspender a greve ante o posicionamento do Governo em atender à reivindicação 

salarial da classe366. 

O Governo de forma alguma estava aberto ao diálogo e a greve já estava em 

seu 32º dia, momento em que o vice-governador, Ruy Brasil, reconheceu a 

legitimidade da greve no programa Debate, da TV Anhanguera367. Com isso, 

fomentou-se a possibilidade de abertura de diálogo e possibilidade de atendimento 

às reivindicações. 

O CPG é a única entidade representativa dos professores e não faz 
discriminação política, religiosa ou de qualquer natureza, é sobretudo uma 
entidade aberta. Todo partido deve estar preocupado com a greve na 
medida em que os fatos provam que ela não existe apenas em Goiânia, 
como a Secretaria da Educação vem informando. A ponto de prefeitos do 
PDS terem divulgado seu apoio e apelado para que Ary Valadão atenda as 
reivindicações ou resolva o problema através do diálogo

368
. 

Porém, a greve permaneceu e a direção do CPG procurou levar suas 

reivindicações ao ministro da Educação, Rubem Ludwig que se comprometeu a 

procurar intermediar as divergências no Estado desde que os grevistas cessassem a 

greve. Assim, o movimento teve fim, por hora369. 

No dia 10 de junho, servidores da Secretaria da Fazenda fizeram petição ao 

governador, para que ele atribuísse reajuste salarial à categoria. Contrariando os 

servidores, o governador anunciou a criação de mais mil cargos no órgão, alegando 

ser a melhor saída perante o acúmulo de serviço e sobrecarga dos servidores. 

Contudo, além dos servidores, o PMDB, também não viu com bons olhos, e disse 

ser esta uma medida meramente eleitoreira para não se perder as eleições, que 

aconteceriam em novembro370. 

                                                
365

 FOLHA DE SÃO PAULO, 11/05/1982. 
366

 O POPULAR, 13/05/1982. 
367

 TV ANHANGUERA, Programa Debate com o vice-governador – questões em Goiás, nº XVIII, 
18/05/1982. 
368

 Idem. 
369

 O POPULAR, 22/05/1982. 
370

 O POPULAR, 10 e 15/06/1982 



125 

 

Entrou em recesso a Assembleia Legislativa, que acabou por impedir a 

votação do aumento dos servidores públicos estaduais371. Mas, somente em 14 de 

setembro que o aumente dos servidores foi votado. Contudo, não foi feito o repasse 

do aumento imediatamente372. 

O Tesouro do Estado não me deu condições de proceder aquilo que nós 
também achamos justo, por essa razão o aumento não foi concedido 
anteriormente para que ele fosse agora efetivamente pago e não ficasse 
apenas no papel

373
. 

O governador alegou, mais uma vez, que não sofreu o seu governo de 

corrupção e que o Estado vinha pagando em dia seus servidores estaduais. Porém 

não negou que o Governo Estadual passava por dificuldades e que com o aumento 

de servidores no Fisco Estadual poderia arrecadar mais. E, com isso, poderia pagar 

a segunda parcela do aumento do funcionalismo em 1º de dezembro. Porém, o 

governador não esclareceu em momento algum como seriam pagos o reajuste 

salarial e o pagamento dos atrasados e, ainda, manter a folha de pagamento em 

dia374. Assim, demonstrou, mais uma vez que se tratava de estratégia meramente 

política para favorecer seu sucessor, Otávio Lage, no Governo do Estado. 

Cumpre ressaltar que, o governador visando ainda “auxiliar” seu sucessor nas 

eleições, que ocorreriam em seis dias, e acalmar os ânimos dos paredistas, em 04 

de novembro de 1982, assinou dois decretos: um conferindo estabilidade no cargo 

aos trabalhadores públicos estaduais comissionados regidos pela CLT e, o outro, 

regulamentando o Estatuto do Magistério Público do Estado de Goiás. Com esse 

decreto, o benefício se estenderia para mais de 50 mil servidores estaduais, exceto 

os que possuíam cargo de confiança, gerência, chefia ou assessoramento. E o 

Estatuto do Magistério possuía dispositivos relacionados à melhorias salariais e 

salário base alinhado à carga horária375. 

A disputa eleitoral já estava definida para Iris Rezende (oposição) assumir o 

Governo Estadual contra Otávio Lage (situação) há apenas seis dias das eleições.  

A oposição passava a afirmar que após a posse de Otávio os decretos seriam 

revogados, que não passava de especulação e jogatina da situação para contornar o 

movimento e angariar mais votos. E seguia o Governo e seu candidato ratificando o 
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apoio ao funcionalismo público pelos jornais, mesmo sendo confrontado pela 

oposição e por advogados, como Olavo Berquó, que afirmavam ser inconstitucional 

tal decreto376. 

Eleito, Iris Rezende não poderia arcar com o ônus da estabilidade de mais de 

50 mil comissionados onerando a folha de pagamento. Assim, revogou o decreto de 

estabilidade aos comissionados, sendo ao todo, 21 mil exonerados377. Com o ato do 

governo, vários setores da administração pública estadual declararam greve, 

buscando não apenas os salários atrasados, mas também, a readmissão dos 

exonerados. 

Por outro lado, os servidores da Secretaria de Ação Urbana encerraram a 

greve ao receberem o salário. Porém, os servidores responsáveis pela limpeza 

urbana, da Câmara Municipal de Goiânia, da Secretaria de Educação Estadual, do 

Parque Mutirama, da UFG e do Zoológico, permaneciam em greve em razão do não 

pagamento378. 

Os servidores da COMURG também permaneciam em greve e deixaram de 

recolher o lixo, pois alegavam que não havia como pagar o combustível para os 

caminhões rodarem na cidade. Na mesma situação estavam os servidores de 

Goianésia que também deflagraram greve379. Ainda, os servidores da Câmara 

Municipal de Goiânia acamparam na porta da câmara buscando pressionar ainda 

mais a votação do reajuste salarial da categoria e aprovação do pagamento das 

verbas salariais atrasadas desde outubro. 

A situação no Governo Municipal da capital era caótica. E, ante o efeito 

cascata da crise política que o País passava, atingia também municípios goianos 

que não tinham como repassar o pagamento dos servidores e, tampouco, os 

reajustes acordados. Com isso, a greve geral do funcionalismo público municipal foi 

declarada alegando que todos os servidores, de todos os setores públicos, somente 

voltariam ao trabalho quando todos recebessem os atrasados, reajustes e o décimo 

terceiro380. Porém, a Prefeitura alegou não possuir receita suficiente para adimplir os 

salários atrasados de seus servidores, apenas com a concessão de empréstimo de 

instituições financeiras. 
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Enquanto isso, professores e servidores da UFG decidem voltar ao trabalho 

após acordo celebrado com o Ministério da Educação favorável em pagar os 

atrasados, reajustar o salário em 30% desde janeiro e investir em melhores 

condições de trabalho e na unidade da universidade. 

Até então, a greve dos servidores permanecia como ilegal, inoportuna e 

meramente política para o Governo, conforme vimos no capítulo anterior, e, tanto o 

Governo Estadual quanto o Municipal eram categóricos em assegurar que, se 

necessário, exonerariam os servidores se não voltassem ao trabalho, já que os 

serviços de saúde, educação, transporte entre outros estavam funcionando 

precariamente.  

Ainda, ao poder público a greve era tida como mera tentativa da oposição em 

emperrar a administração pública. Quanto aos atrasos no pagamento dos salários 

dos servidores, tanto o prefeito de Goiânia quanto o governador do estado, 

afirmavam que isso se dava em relação ao alto índice de inadimplência dos 

contribuintes em pagar tempestivamente os tributos. E, por essa razão, conclamava 

a população a adimplirem suas obrigações fiscais para que pudessem sanar o 

“problema” (pagamento dos salários) com os servidores381. 

Diante a atitude do Governo em cortar ponto e exonerar alguns servidores, o 

movimento grevista começou a ser dispersado. Porém, servidores estaduais da 

Saúde iniciaram no dia 22 de dezembro um movimento que chamaram de “operação 

tartaruga” (batiam ponto, mas apenas realizavam serviços de emergência aos 

pacientes internados) por não receberem o 13º salário382. 

Não são verdadeiras as informações veiculadas pela Prefeitura e pelo 
Governo do Estado de que liberaram pagamento dos atrasados aos 
servidores. A greve acabou, é verdade, como é verdade também que muitos 
de nós continuamos a receber

383
. 

Notório é que o Governo continuava utilizando de manipulações para ver seus 

interesses atendidos sem se atentar ao social, justo ou equânime, mas, apenas, em 

permanecer no poder. 

O ano de 1982, foi marcado por greves intensas do funcionalismo público, 

principalmente na rede estadual e municipal de ensino. Porém não foi apenas a 

Secretaria de Educação que liderou as greves daquele ano. Também, a Secretaria 
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da Saúde e a Universidade Federal do Estado lideraram greves intensas que 

contaram com apoio e participação de confederações nacionais, da UNE, de 

partidos políticos como o PT, e, ainda, da própria população que passava a 

concordar em parte com o movimento e, por hora, se aproveitava para protestar 

contra o aumento abusivo dos alimentos, combustíveis e da inflação. 

 Por ser ano eleitoral, o partido de situação (PDS) continuava a condenar a 

greve dos servidores públicos como ilegal por considerar a greve, um meio pelo qual 

os socialistas utilizavam para se infiltrarem e comandarem uma nova ideologia (para 

eles, anarquista), porém procurava fazer algumas concessões – mínimas na 

verdade –, a fim de assegurar a recondução do partido no Governo do Estado. 

Enquanto os partidos de oposição, como o PMDB, procuravam manifestar apoio aos 

grevistas, alegando ser justa a greve, bem como suas reivindicações. 

Ainda em 1982, os prefeitos goianos pertencentes ao PDS procuraram 

“auxiliar” na campanha eleitoral, propondo reajustes salariais ao funcionalismo 

público municipal na faixa de 70% a 100% procurando meios de amenizar ou acabar 

com os movimentos grevistas384. Mesmo assim, o Governo do Estado ainda não 

reconhecia as organizações sindicais do funcionalismo público estadual, como por 

exemplo o CPG, por entender que tais organizações violavam a lei nacional do 

funcionalismo público e, com o repasse de arrecadação em folha de pagamento, tal 

qual os demais trabalhadores, incentivava e financiava não apenas a greve dos 

servidores, mas consolidava uma alternativa para suscitar, livremente, oposições ao 

Governo. 

 

3.2 Trajetória das greves em Goiás: 1983 a 1986 

 

As greves dos professores da rede estadual ganhou notoriedade nacional ao 

serem reprimidas por meio de demissões de manifestantes e, também, por aumentar 

o número de escolas fechadas; adesões de professores em todo o estado, inclusive 

da rede municipal de ensino; adesões de estudantes e outros servidores da Saúde e 

técnicos administrativos. Com isso, o Ministério da Educação teve que procurar 
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formas de intervir para que se consolidasse o diálogo entre Governo do Estado e 

auxiliares da gestão governamental.  

Mediante a interferência de Brasília, o Governo do Estado de Goiás prometeu 

reajustes, pagamentos dos salários atrasados e outros benefícios, o que abrandou 

os manifestantes e trouxe o esvaziamento do movimento385. 

Porém, ante o não pagamento do 13º e do reajuste salarial, os professores da 

rede pública estadual, parte dos servidores da OSEGO, INDUR e Fundação dos 

Esportes estavam em greve. Da mesma forma, os professores da UFG, pugnavam 

40% do reajuste salarial já em janeiro e 30% em julho daquele ano, além de ensino 

gratuito a todos. Além disso, os comandos de greve organizavam vigília para o dia 

15 daquele mês, em frente a Secretaria da Fazenda386. 

Em 30 de dezembro, todo o serviço de limpeza urbana e recolhimento de lixo, 

de pavimentação e outros servidores municipais das cidades de Goiânia e Aparecida 

de Goiânia suspenderam suas atividades e declararam greve por não terem 

recebido o 13º salário. Após 13 dias de suspensão dos serviços, a Prefeitura pagou 

o salário trezeno387. 

Mesmo assim, o Sindicato dos Empregados de Empresas de Asseio e 

Conservação de Goiânia declarou ainda que poderia haver nova paralisação se a 

Prefeitura não garantisse, nos próximos 90 dias, por meio de documento escrito e 

protocolado na Delegacia Regional do Trabalho (DRT), o emprego e o pagamento 

dos garis em paralisação388. Até mesmo porque, tanto as prefeituras goianas quanto 

o Estado de Goiás, não possuíam erário para cobrir as folhas de pagamento dos 

servidores e, tampouco, os contratos de obras ou prestação de serviços contratados 

pelo poder público.  

Com isso, o poder público pautava como soluções plenas para a crise a 

conclamação dos contribuintes a pagarem em dia os impostos e, ainda, buscava 

junto as instituições financeiras, empréstimos, para, então poder pagar os servidores 

públicos. 

Porém, os servidores do Mutirama, Zoológico, Secretaria da Educação, 

IPLAN, Procuradoria Geral do Município, COMOB, e FUMDEC ainda não haviam 

recebido salário de dezembro e tampouco o décimo terceiro e, assim, 
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permaneceriam em greve389. O prefeito de Goiânia, Goianésio Lucas, disse que 

conseguiria pagar todos os salários em atraso desde que conseguisse uma resposta 

satisfatória de empréstimo solicitado a uma instituição financeira. E, ainda, garantiu 

que na medida em que fossem arrecadados os impostos, a Secretaria de Finanças 

poderia adimplir os pagamentos, afirmando que por essa razão não daria, naquele 

ano, descontos para pagamento em parcela única do IPTU390.  

Ao passo que, em Aparecida de Goiânia, servidores municipais, tais como 

professores e servidores dos departamentos de transportes e obras, continuavam a 

vigília diante o prédio da Prefeitura procurando receber os vencimentos em atraso, 

inclusive o 13º391. 

Cumpre destacar que, o setor que mais deflagrou greve no serviço público 

estadual até então, foi o da Educação Estadual. Pois, de 1979 até o final de 1982, a 

categoria já havia paralisado por 15 vezes392 em busca, não apenas de melhorias 

para a categoria, mas também, do reconhecimento do direito de greve aos 

servidores públicos, melhoria na educação e ensino gratuito à população goiana. 

Enquanto isso, servidores da Saúde Pública Estadual iniciaram greve 

paralisando suas atividades, atendiam apenas emergências e fecharam os postos 

de saúde e parte dos hospitais Materno Infantil, Doenças Tropicais, Adauto Botelho 

e Pronto-socorro Psiquiátrico por não receberem, além do 13º, o salário referente ao 

mês de dezembro. Também aderiram à greve os servidores da Fundação Estadual 

de Esportes, jornalistas da Agência Goiana de Divulgação, professores da rede 

estadual e do CERNE, pelos mesmos motivos393. O governador Ary Valadão 

conversou com os servidores estaduais e disse que veria a melhor forma para o 

pagamento dos salários. Porém, a categoria continuou a greve mais em forma de 

protesto, com atendimento reduzido nos hospitais e postos de saúde, ao que 

chamaram de “operação tartaruga da Saúde”394. 

Enquanto isso, os professores municipais, funcionários dos departamentos de 

obras e transportes de Aparecida de Goiânia resolveram desocupar a Prefeitura 

após a última afirmação do prefeito de, além de liberar o décimo terceiro naquele 
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dia, também liberaria o pagamento do salário em atraso até o término daquele 

mês395. 

No dia 12 de janeiro, o prefeito de Goiânia pagou o 13º salário aos servidores 

do Mutirama, Zoológico, Secretaria de Governo, CETEP, Assessoria Cultural, Dermu 

e Secretaria de Obras e Serviços Públicos o que fez cessar a greve desses setores. 

Em Anápolis, servidores municipais da Saúde paralisaram suas atividades 

ante o não pagamento dos salários de novembro, dezembro e 13º. Da mesma 

forma, os servidores do Consórcio de Empresas de Radiodifusão e Notícias do 

Estado de Goiás (CERNE) paralisaram, em definitivo suas atividades, o que impediu 

a transmissão da programação aos telespectadores. Nesse contexto, todos os 

segmentos do funcionalismo público em greve decidiram protestar em frente ao 

Palácio das Esmeraldas396. 

Ante a crise governamental e a ausência de pagamento de verbas salariais, a 

cada dia estourava nova declaração de paralisação de outro setor público. Dessa 

vez, a Fundação Estadual de Esportes (FEE), Agência Goiana de Comunicação 

(AGECOM) e o CERNE se uniam aos servidores públicos estaduais e municipais 

que estavam em paralisação e vigília em frente ao Palácio das Esmeraldas em 

Goiânia (GO). Com a paralisação dos servidores da FEE, os jogos e atividades do 

Serra Dourada, Ginásio Rio Vermelho, Estádio Olímpico, Autódromo Internacional 

de Goiânia e demais praças de esporte da capital foram suspensas397. 

Enquanto os servidores paralisavam suas atividades, diretores dos órgãos e 

de secretarias municipais e estaduais se reuniram a fim de reverter à situação. 

Começaram a cortar pontos e, na OSEGO e CERNE começaram as exonerações. 

No entanto, os diretores da COMURG e da FEE adotaram outra estratégia 

prometendo que caso os servidores daqueles órgãos retornassem ao trabalho não 

haveria cortes no ponto e, tampouco exonerações. Porém, todos os diretores e 

secretários eram unânimes em não reconhecer nenhum sindicato dos servidores e, 

tampouco, suas reivindicações por entenderem que não eram legitimados para tal 

feito, senão o próprio poder público decidir o que era melhor e viável a seus 

servidores. 
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Apenas em 21 de janeiro que a Secretaria da Fazenda liberou a folha de 

pagamento do salário de dezembro de 12 órgãos estaduais398, mas não pagou o 13º 

salário. Com isso, o Governo previa que a greve cessaria, porém, muitos que 

estavam em greve, ao compreenderem o estratagema do Governo para cessar e 

esvaziar o movimento sem adimplir com as obrigações integralmente, declararam 

que permaneceriam em greve399.  

O prejuízo ao patrimônio público já começava a surgir, pois as máquinas para 

limpeza das ruas estavam sem peças e paradas; caminhões de coleta parados; 

creches e a Maternidade Dona Íris sem funcionários para trabalhar e sem o que 

alimentar às crianças, estavam em estado de abandono; até mesmo os jogos no 

Serra Dourada foram cancelados em função da má conservação da estrutura e por 

não estar o gramado em condições mínimas necessárias para receber uma 

competição400. Portanto, pode-se afirmar que a greve do serviço público afetou todas 

as camadas da sociedade que se via de pés e mãos atadas ante um governo inerte 

e relapso, passando a apoiar, com maior intensidade, o movimento grevista dos 

servidores. 

Diante disso, o governador do Estado, Ary Valadão, recebeu líderes dos 

servidores grevistas para uma tentativa de acordo. Naquela ocasião o governador 

anunciou que pagaria o mês de dezembro a todos os servidores estaduais até o 

findar do mês de janeiro e aduziu que o pagamento dos atrasados e do trezeno 

dependeria, estritamente, das arrecadações estaduais401. Para o Governo, a greve 

dos servidores era tida como ingratidão ao próprio Governo, por entender que os 

servidores deveriam ser gratos ao Estado por mantê-los como funcionários por 

serem cargos de confiança do Governo por exercerem funções precípuas do poder 

público. E, se mostrando maleável e acessível aos servidores, ratificou que não faria 

exonerações dos grevistas e, caso algum fosse exonerado deveria ser reportada a 

exoneração diretamente a ele para que a anulasse. 

A gestão do PDS atribuía o caos financeiro do Estado ao novo governador 

eleito, Íris Rezende do PMDB, já que este conclamou os empresários a não 
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recolherem o ICMS até a sua esposa, e, por essa razão, o Estado não possuía 

recurso suficiente para adimplir a folha de pagamento e outras despesas do 

Estado402. 

A paralisação no funcionalismo público estadual já era quase geral, com a 

adesão de servidores do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça e, agora, com a 

paralisação total da OSEGO e Secretaria de Saúde403. 

Levamos ao conhecimento de todos a situação de penúria em que todos os 
servidores estaduais se encontram, com luz e água cortadas, sem 
remédios, com aluguéis vencidos, prestações atrasadas e sem ao menos 
feijão e arroz para comer, somente retornaremos ao serviço quando todos 
recebermos o 13º/82, dezembro/82 e colocação na folha de fevereiro do 
reajuste salarial de dezembro passado

404
. 

Diante do estado de extrema dificuldade, após percorrerem e esgotarem 

todas as vias administrativas e de diálogo com o Governo para verem assegurados 

seus direitos e sem abrir mão das verbas salariais, os servidores levavam a 

conhecimento da população a razão pela qual não voltavam ao trabalho com intuito 

de aumentar a pressão ao Governo em ceder ao pagamento dos atrasados. 

O que se vê aqui é a tentativa dos servidores unidos (pelo CPG, ADUFG, 

CUT, com apoio do PT e PMDB e até a UNE) pela legitimação das suas 

reivindicações e pautavam-se por não aceitar a censura e, mais, pela extensão dos 

mesmos direitos concedidos pela CLT aos servidores. 

O quadro de crise para o ano de 1983, estava instaurado. Desde o final do 

ano anterior, quando professores e servidores do quadro administrativo da 

Secretaria da Educação entraram em greve para receberem o salário de dezembro e 

o 13º, a intensificação de outros setores públicos estaduais em prol das mesmas 

reivindicações dos professores corroboraram em agravar ainda mais a situação do 

Governo que se via diante de uma situação em que, sem recurso financeiro 

suficiente, paralisava obras e outros serviços para quitar, parcialmente, folhas de 

pagamentos. E, ainda, sem adimplir com todas as verbas salariais, estava ainda 

diante um impasse com comerciantes e empresários que se viam com dívidas (não 

pagas pelos servidores) e, sem recursos suficientes, começaram a cortar gastos a 

começar pelos empregados; e, em alguns casos, alguns comércios ou indústrias, 

chegaram a fechar as portas.  

                                                
402

 Idem. 
403

 O POPULAR, 25/01/1983. 
404

 Manifesto de servidores, publicado pelo O POPULAR em 25/01/1983. 



134 

 

Outro impasse era marcado pela greve geral dos servidores estaduais, 

quando creches e escolas não funcionavam mais e pais tiveram que sair de seus 

empregos para cuidarem de seus filhos, ou até mesmo, deixá-los sozinhos em casa 

por não terem condições de pagar alguém para olhá-los. 

Ou ainda, indústrias não queriam investir no Estado por não terem recursos 

ou leis que os atendessem já que estava caracterizada a “falência” do Estado. Pior, 

com a greve, a manutenção de outros serviços como segurança, limpeza e 

manutenção do patrimônio público não estavam sendo prestados e, com isso, vários 

furtos e depredação de patrimônio ocorriam.  

E, ainda, a Caixa Econômica Federal negativou o nome de servidores 

municipais (de Goiânia) e estaduais, que por razão do não pagamento dos salários, 

não puderam descontar em folha, prestações de empréstimos consignados405. A 

Caixa também não estava recebendo os empréstimos concedidos à Prefeitura de 

Goiânia e ao Estado de Goiás. Por conseguinte, o próximo passo da instituição 

financeira foi a execução judicial desses devedores (tanto o Estado, Prefeitura 

quanto os servidores) afim de ver ressarcidos seus créditos. 

E mais, sem novas perspectivas de obras públicas e com a inadimplência de 

contratos em vigência, as instituições financeiras não queriam assumir o risco de 

conceder empréstimo ao Estado, por não ver outra alternativa de receber seu crédito 

já que as poucas arrecadações eram para pagamento da folha. 

Servidores municipais da capital da COMDATA, responsável na época pela 

entrega de tributos municipais, por não receberem salários de dezembro e o 13º 

também pararam suas atividades406. Porém, a Prefeitura não via a paralisação, 

ainda mais desse setor, com bons olhos já que contava com o pagamento do IPTU e 

ISSQN para fazer ter recursos para saldar a folha de pagamento. 

Enquanto isso, servidores da Maternidade Dona Iris, funcionários da Creche 

Tio Romão e do FUMDEC, sob a ameaça de seus diretores em cortar o ponto e sob 

a promessa de recebimento das verbas salariais até 1º de fevereiro, retornaram as 

atividades407. Porém, os demais servidores da Saúde Estadual, por não terem 

recebido o salário de dezembro como prometido pelo Governo do Estado, 

paralisaram totalmente as atividades e declararam greve. 

                                                
405

 O POPULAR, 28/01/1983. 
406

 O POPULAR, 26/01/1983. 
407

 Idem. 



135 

 

Cumpre relembrar que, o Estado havia justificado que o não pagamento da 

Saúde aconteceu devido a um erro na folha de pagamento e que sanaria tal erro até 

o findar de janeiro. Contudo, o não pagamento das verbas salariais dos servidores 

estaduais era generalizada em razão da péssima administração dos cofres públicos 

e a ausência de diálogo entre os gestores públicos e seus colaboradores.  

Podemos afirmar então que, a credibilidade no Governo Estadual estava 

totalmente comprometida já que, quando resolvia negociar e os servidores acatavam 

os termos, o Governo descumpria o combinado e não pagava as verbas salariais 

acordadas, o que impulsionava a uma nova paralisação com mais indignação. Ou 

então, como fez em sua maioria, tanto na esfera nacional como na estadual e 

municipais, não dialogava e exigia retorno imediato ao trabalho dos servidores sob 

ameaças de cortes de ponto ou exonerações, entendendo ser obrigação do 

servidores trabalhar, independentemente de suas necessidades básicas, não os 

reconhecendo como trabalhadores. 

Ainda cabe destacar que, ao passo que o Estado afirmava não ter recursos 

para pagar aos seus servidores os salários atrasados, 13º e reajustes, a Assembleia 

Legislativa votou em unanimidade (partidos do PDS e PMDB) por novos 

vencimentos aos deputados, governador e vice, demonstrando mais uma vez, total 

discrepância às afirmações do Governo408. 

Enquanto isso, o governador eleito Iris Rezende, esperava a chegada do dia 

15 de março para assumir o governo com um rombo financeiro, totalmente 

desacreditado e, quanto aos servidores, totalmente insatisfeitos e, pior, com uma 

lotação exorbitante de servidores que enchiam os órgãos da administração direta e 

indireta do Estado409. 

Em 29 de janeiro, o Estado liberou o pagamento do mês de dezembro e do 

13º dos servidores da Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas e Poder 

Judiciário410 o que resultou o fim das paralisações desses servidores e retorno às 

atividades. Bem como servidores municipais de Goiânia retornaram as atividades 

sob promessas de que até o final de fevereiro receberiam os atrasados já que 
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seriam empossados novos vereadores que, poderiam aprovar nova alternativa para 

pagamento do setor público municipal, inclusive propor reajuste salarial. 

Enquanto isso, servidores da Secretaria Estadual da Agricultura paralisavam 

suas atividades, alegando que não iriam mais acreditar nas promessas do Governo 

e, com a paralisação, tinham o intuito de que o Estado pagasse todos os salários 

atrasados411. Cumpre destacar que em todo o mês de janeiro os servidores da 

agricultura faziam a “operação tartaruga”, e ante o não cumprimento da promessa 

por parte do governador em pagar os atrasados, decidiram aderir totalmente à 

greve. 

Na Educação não era diferente. Ante o não pagamento dos atrasados aos 

professores do interior do estado, o CPG mantinha a greve também na capital como 

forma de pressionar o Governo a não mais diferenciar professores da capital dos 

das demais cidades do Estado. 

Na Saúde, maternidades como Nossa Senhora de Lourdes, Materno Infantil e 

Dona Íris, ameaçavam fechar já que, tanto enfermeiros, quanto técnicos 

administrativos e, também médicos, se negavam a voltar ao trabalho sem receber os 

atrasados e sem o mínimo de material para o trabalho, como luvas, por exemplo. O 

atendimento era apenas aos casos de urgência e aos partos normais. 

O cenário do setor público no mês de fevereiro era: a falta de atendimento na 

Saúde e alguns hospitais fechados; estádios, ginásios, zoológico e Mutirama 

fechados; sem aulas na rede estadual e municipal da capital; nenhuma licitação 

aprovada pelo TCE; sem guias médicas e odontológicas aos usuários do IPASGO; 

sem vacinação de bovinos pelos servidores da agricultura e secretaria fechada; 

metade da Polícia Militar e da Polícia Civil paralisada;  procuradores e promotores 

de braços cruzados; sem recolhimentos de tributos pelo COMDATA; e, sem creches. 

Todos reivindicando melhorias trabalhistas e na estrutura de cada setor e, ainda, o 

pagamento dos salários atrasados412. Esse era o quadro que os novos vereadores e 

que o governador, Iris Rezende iria enfrentar a partir do mês de março. 

A Associação dos Servidores Públicos Municipais em conjunto com a 

Confederação dos Servidores Públicos enviaram ao Governo Federal documento 

pleiteando intervenção federal diante do quadro caótico do Governo Estadual e dos 

municípios goianos. Ademais, também reivindicaram o pagamento dos atrasados; 
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reajuste salarial de setenta por cento; e, a criação do projeto de lei do Estatuto do 

Funcionário Público. Em resposta, a Secretaria Estadual de Saúde pagou os 

atrasados em 15 de março, ao receber repasse direto do INAMPS e do INSS413. 

Logo ao assumir o Governo do Estado414, Iris Rezende anunciou e assinou 

decretos de exoneração de todos os servidores admitidos a partir de 1º de abril de 

1982, alegando primeiramente que a contratação era estratagema eleitoreiro de seu 

antecessor e, em segundo lugar, que a falta de recursos públicos tinha origem na 

superlotação de servidores em todos os setores, o que onerava a folha de 

pagamento desnecessariamente. 

As listas de funcionários a serem demitidos deveriam ser publicados nos 

murais dos órgãos e no diário oficial do Estado. A ordem do novo governador 

abrangia todos os órgãos da administração direta e indireta e deveria começar a 

cumprida já no mês de março. 

Os órgãos começaram a divulgar os nomes dos servidores para serem 

exonerados sendo que: a Assembleia Legislativa divulgou o nome de 200 

servidores; CELG 1.500 funcionários; na SANEAGO 615 servidores; na FEBEM 300; 

GOIÁSINDUSTRIAL 60 pessoas; na Secretaria de Educação em torno de 8.220 

funcionários415.  

Com essa medida, a revolta dos servidores aumentou. Além de não 

receberem os atrasados ainda eram exonerados? Era notório que as demissões não 

foram de todos os servidores desse período. E, mais, os critérios para as 

exonerações dos servidores eram políticos ou partidários. Logo, determinado 

servidor que não tinha influência política ou que não poderia agregar valor algum 

àquela gestão era descartável. O chefe de governo não queria saber quem seria 

demitido e a razão, tampouco se preocupava se o servidor era produtivo ou não, o 

que se queria era redução da folha de pagamento de todos os órgãos, de 

preferência, aqueles contratados no período compreendido por ele como eleitoreiro. 

Porém, os diretores e secretários dos órgãos estavam realizando as exonerações 

segundo seus interesses, demitindo, inclusive, servidores que não estavam no 
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período delimitado pelo governador416. Logo, como não gerar revolta? Como não 

existir maior indignação? 

Enquanto as exonerações começavam, a Secretaria da Fazenda não tinha 

previsão para o início do pagamento ao funcionalismo e, tampouco, previsões de 

qualquer recurso em caixa. Mesmo assim o Governo fazia promessas ao 

funcionalismo público de que, após o findar o mês de março, com a arrecadação do 

ICMS, o Governo começaria os pagamentos em abril. Com isso, os servidores dos 

setores da Saúde, do Judiciário, do Esporte e parte da Educação retornaram ao 

trabalho417. 

A greve dos servidores estaduais já afetava a todos. Pois, o comércio se 

preocupava com os atrasos nos pagamentos dos servidores (tanto estaduais quanto 

municipais), pois isso acarretava em inadimplência das prestações das dívidas 

adquiridas no natal o que já acometia o “efeito cascata” – sem clientes pagando 

contas em dia, ocorreria demissão de trabalhadores do comércio e da indústria; o 

que, por sua vez, diminuiria a compra de matéria-prima ou até mesmo, levaria ao 

fechamento de empresas e indústrias. E, por essa razão, se solidarizaram com a 

greve dos servidores e clamavam pela solução imediata do Governo.  

Não foi apenas o comércio e a indústria que passaram a apoiar o movimento 

dos servidores municipais e estaduais, mas, também, a ADUFG e a Comissão 

Estadual Pró-Central Única dos Trabalhadores de Goiás418, além do CPG que 

convocou professores da rede estadual para também paralisarem as atividades e a 

participarem da vigília. 

Enquanto isso, no município de Goiânia, eram exonerados dois secretários 

municipais por não serem enérgicos com os servidores grevistas e por terem 

ratificado a legalidade da manifestação. Mesmo assim, não havia previsão de 

pagamento dos atrasados aos servidores municipais que permaneciam em greve419. 

Membros do Ministério Público Estadual decidiram, em março de 1983, 

encerrar a greve que já durava dois meses. A assembleia da categoria resolveu 

cessar com o movimento entendendo que o novo governador não tinha nada a ver 

com os atos praticados pela gestão anterior, entregando ao novo gestor voto de 

confiança de que melhorias seriam aplicadas para sanar o pagamento dos atrasados 
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de toda a folha de pagamento do estado, bem como, melhorias para o setor 

público420. 

Somente em abril de 1983, que parte dos servidores estaduais (serventuários 

da CRISA, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, OSEGO, da 

Secretaria de Serviços Sociais, da Fundação Estadual do Bem-estar do Menor, da 

Secretaria de Segurança Pública, PMGO, GOIÁSHORTIGRANJEIRA e CEPAIGO) 

começaram a receber os atrasados referentes ao mês de janeiro421. 

Cumpre destacar que, enquanto o Estado começava a saldar parte dos 

atrasados, a Prefeitura de Goiânia, já com o novo gestor (Nion Albernaz), não 

conseguia honrar as promessas feitas ao funcionalismo municipal de pagar o mês 

de janeiro em abril. Pelo cronograma de pagamento dos atrasados elaborado pela 

gestão municipal, o mês de janeiro seria pago em abril; março seria pago também 

em abril; a de abril atrasada em maio; e em junho o atrasado de fevereiro por este 

ter reajuste de 30% aplicado naquele mês. 

Com base nas fontes pesquisadas podemos afirmar que: a desordem na 

administração pública estadual permanecia e refletia nos municípios, principalmente 

na capital (pois foi o que obtivemos respostas nas fontes pesquisadas). As 

cooperativas e associações que funcionavam em prol de melhorias aos servidores 

não tinham receita para permanecerem abertas e começavam a decretar falência. 

Empréstimos não mais eram realizados aos servidores e, os que foram realizados, 

não tinham como ser debitados em folha ante o atraso no pagamento. Continuava, 

portanto, caótica a situação dos servidores e que, também, se refletia na sociedade, 

conforme falamos no item anterior. 

O Estado, ainda procurava enxugar a folha de pagamento e continuava a 

exonerar servidores. Agora era vez da METAGO (Metais de Goiás) que teve o corte 

de mais de 50 servidores, entre eles médicos, advogados, assistentes da 

administração e pilotos, cujo salário era superior a cem mil cruzeiros422.  

Outra medida do Governo nesse período para sanar as falhas da gestão 

anterior, foi iniciar a “caça às bruxas”. Foram exonerados parentes e familiares 

ligados ao governo anterior, cujos salários eram os mais altos. Ainda, justificava a 
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falta de espaço físico para abrigar tantos servidores ante, também, à baixa 

demanda. 

Começou-se, naquele instante, declaradamente, a verificação de servidores 

fantasmas, colocados para receber salários sem sequer trabalharem um dia423. O 

levantamento para cortes de gastos do Governo, pressionados pelos próprios 

serventuários paralisados, fizeram com que o Governo investigasse (se é que já não 

sabiam) falhas na administração pública e procurasse formas de saná-las sem 

prejudicar, ainda mais, os servidores e a população. Com isso, além das 

exonerações de servidores fantasmas ou ociosos, o Governo começou a analisar e 

cortar as contas de telefone e despesas com gasolina que ultrapassavam 700 mil 

por mês. 

Logo, podemos afirmar que Decreto Estadual nº 2.201 assinado pelo 

governador Iris Rezende no início de seu mandato, foi cumprido pelos órgãos 

estaduais. A reação contrária ao decreto foi imediata pelos exonerados, que 

afirmavam ser inconstitucional e que o governador agia com abuso de poder. 

A marcha contrária ao decreto estadual tinha apoio do CPG, da ADUFG e do 

PT. Os servidores da educação estadual, ainda em greve, também reivindicavam 

pela revogação do decreto estadual e recontratação dos exonerados, além das 

reivindicações que ensejaram a greve, que permaneceu quase que contínua, desde 

1982. Cumpre destacar que, mesmo recebendo parte dos atrasados e tendo 

retornado às atividades, parte dos professores da rede estadual se revezavam nas 

paralisações em prol do reconhecimento do direito de greve à categoria e, também, 

em apoio aos exonerados ou ameaçados à exoneração pelo decreto estadual424. 

Em total desconformidade com os atos de exoneração para enxugarem as 

despesas com servidores, o Estado passou a contratar425 professores substitutos 

para colocar no lugar dos exonerados e mais, as contratações eram feitas sem 

licitação, na modalidade de concurso público. Enquanto na Educação Estadual se 

contratava sem licitação, a contrario sensu do que o próprio Estado determinou, as 

exonerações continuavam na CELG (foram demitidos 800 servidores), na CAIXEGO 

(150 exonerados), IQUEGO (30 servidores demitidos) e no IDAGO (22 exonerados) 

sob a égide do decreto estadual. 
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E por isso, a greve na Educação continuava e, agora, passava a abarcar mais 

cidades do interior como Anápolis, Ceres, Rialma, Iporá e Pontalina, cuja 

paralisação era total. Os servidores buscavam, não apenas o pagamento dos 

atrasados e dos reajustes prometidos, mas também, que todos os atingidos pelo 

“decretão” fossem readmitidos426. 

O cerco sob as estatais se fechou ainda mais após a declaração do 

presidente Figueiredo de que o Governo Federal diminuiria o repasse aos estados 

em 25% – já que os valores repassados advieram do empréstimo feito com o FMI de 

mais de 400 milhões de dólares – e, ainda, que o caos no serviço público era devido 

à ingerência dos chefes do executivo antecessores ao seu mandato427. 

Servidores do INSS e da Saúde Federal estavam em greve. A greve dessa 

categoria abrangeu, de forma geral, o País. Em Goiás, a greve dos servidores do 

INSS fez com que postos de saúde dos municípios e o Hospital Geral do INAMPS, 

na capital, ficassem fechados428. 

Naquele instante, a população era conclamada a levar seus filhos a 

vacinarem contra a paralisia infantil. Contudo, não conseguiam vacinar em qualquer 

posto de saúde e, apenas quatro, em toda capital funcionavam ocasionando a 

superlotação e muitas reclamações da população. A pressão exercida pelos 

servidores a fim de verem suas reivindicações, passavam ainda mais à população 

que começava a clamar aos chefes de Governo que tomassem uma medida em prol 

do funcionalismo público. 

A greve dos servidores federais agora alcançava, também o estado de 

Goiás429. A greve realizada pelos servidores das Universidades Federais também 

contava com a adesão da Escola Técnica Federal em Goiás e da UFG que, 

inclusive, recebeu apoio de artistas plásticos goianos, como Antônio Botelho, que 

doaram obras para que fossem vendidas em leilão e, revertidos os valores em prol 

da greve dos professores da UFG, liderada pela ADUFG430.  

As decisões sobre a legalidade ou não das greves bem como sobre o corte do 

ponto ou exoneração dos servidores estaduais era decidido perante o Tribunal de 

Justiça do Estado que, sempre que era acionado decidia a favor do Poder Público, 
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ou seja, pela ilegalidade da greve e pelo retorno imediato sob pena de corte de 

ponto dos servidores grevistas431. 

Em presença do constante atraso no pagamento dos subsídios, magistrados 

e servidores do Tribunal de Justiça do Estado pugnaram ao presidente do órgão que 

pedisse uma intervenção federal no estado, já que o atraso se dava desde o mês de 

junho daquele ano. Ainda, reclamaram que desde 1981, haviam recebido com 

atrasos os salários432. Nesse mesmo mês, para que não houvesse a deflagração de 

greve por parte destes servidores, o Governo suspendeu oficialmente o expediente 

do Judiciário Goiano. 

Enquanto isso, a rede estadual de ensino estava em iminência de greve em 

razão do atraso de pagamento dos salários desde o mês de maio433. O Governo, 

mais uma vez, repassava a responsabilidade da má gestão anterior e que, por essa 

razão, não conseguia adimplir todos os compromissos. Diante da incerteza se o 

pagamento do mês de maio sairia naquele mês, os servidores da educação 

permaneceram em greve. 

Relembrando que, antes das eleições, o governador Ary Valadão concedeu 

reajuste salarial em 100% aos educadores e demais servidores da educação a fim 

de que apoiasse a candidatura de seu colega de partido. Contudo, em razão da má 

gestão desempenhada e atribuída ao partido de situação, foi eleito o candidato de 

outro partido (PMDB), Iris Rezende que agora teria a tarefa de assumir, além de 

outros problemas, mais essa herança da gestão anterior.  

Mais uma vez, a ingerência do Governo se refletia também a nível estadual 

que, estava diante de uma tentativa de “reforma política estadual” com escassez de 

erário público e como válvula de escape, atribuía o engessamento do novo governo 

à má administração do governo anterior. Para se ter uma ideia, o pagamento de 

salários dos professores da rede estadual do mês de maio de 1983, foram pagos, 

parcialmente em agosto daquele ano. 

Ainda, a nova gestão não conseguiu reduzir o tempo em atraso deixado pelo 

ex-governador Ary Valadão. Pois, no caso dos professores da rede estadual 
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principalmente no interior434, o atraso era maior, as demissões aumentaram e sequer 

havia previsão do pagamento dos meses de junho e julho. 

O Governo, por outro lado, afirmava que a greve era evidentemente política. 

Pois “visava prejudicar, injustamente, o governo de Iris Rezende que foi eleito 

democraticamente”435. Contudo, cumpre destacar que, os profissionais da 

Educação, principalmente da capital, estavam parcialmente em paralisação, pois, 

concederam em junho um voto de confiança ao Governo e retornaram as atividades. 

Porém, ante o não cumprimento da promessa do pagamento do salário dos meses 

de junho e julho, retomaram a greve. 

Já na educação municipal da capital, ante ao pedido do prefeito (Nion 

Albernaz) de 30 dias para adimplir as reivindicações dos professores, retornaram às 

salas de aula sob a expectativa de que o prefeito pagasse os atrasados, concedesse 

o aumento à categoria e enviasse para votação, o Estatuto do Magistério. 

Enquanto isso, o deputado Ulysses Guimarães (PMDB) apresentou uma 

proposta para saída da crise nacional que incluía: a convocação de Assembleia 

Nacional Constituinte até 1986; eleição direta para presidência da República; 

entendimento com todos os partidos; moratória para a dívida externa; rompimento 

com o FMI; e, reformulação política econômico-financeira436. Considerou o deputado 

que, o Governo Federal não possuía legitimidade e, portanto, não possuía 

representatividade já que o regime político era fechado. Por essa razão e, em 

decorrência de uma legislação deficitária (tanto ao cidadão quanto às empresas), 

não havia investimento empresarial estrangeiro no País. Essa abertura política, 

então, para ele, seria uma solução para amenizar, inicialmente a crise financeira 

nacional. 

Após um mês do acordo feito com a Prefeitura de Goiânia, os professores da 

rede municipal entraram em greve por não verem cumprido o acordo feito com o 

prefeito437. 

Ante à ingerência dos governos estadual e municipais, o CPG promove o 3º 

Encontro Estadual de Professores do Estado de Goiás debatendo não apenas o 
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“decretão”, mas também, o atraso no pagamento; as perseguições políticas aos 

professores; a morosidade na votação do Estatuto do Magistério de Goiás; e, a 

legalização do direito de greve à categoria438.  

As reivindicações foram entregues ao governador do Estado que afirmou que 

até o findar de outubro o estatuto iria à votação na assembleia439. Abrimos aqui um 

parêntese para mostrar, por meio do projeto de lei deste estatuto que, nesse interim 

de transição partidária, forças políticas atuaram em prol de interesses próprios, de 

aprovação de leis e medidas que favorecessem sumariamente o Governo. 

Tem-se nesse instante, ante a crise governamental, ser “interessante” à força 

política da situação a elaboração do projeto de lei para os servidores da Educação, 

neste caso os professores para amenizar a mobilização, não apenas da categoria, 

mas também da população que começava a insurgir contra o Governo. 

A atual gestão era vista, principalmente pelos servidores públicos, como 

saqueadores do Estado por estarem naquele caos financeiro e que o fato de 

levarem à votação o Estatuto do Magistério era meramente oportunismo ante às 

pressões do professorado, membros da oposição e da população.  

Em revide, o Governo apenas tratava como meramente político o argumento 

já que via no CPG membros aliados ao PT e ao PDS440 procurando fazer campanha 

em prol daqueles partidos com reivindicações estapafúrdias e greves infundadas. 

Contudo, o cenário na Educação (tanto estadual quanto municipal) não era de 

calmaria. Insatisfeitos com os atrasos e com as promessas não cumpridas pelo 

Governo, os professores estavam em greve. Porém, mesmo reivindicando de forma 

justa seus direitos, o prefeito municipal ratificava a ilegalidade da greve e ameaçava 

demissão em massa dos grevistas441. 

Em novembro, o estado pagou o mês de setembro e determinou que não 

haveria contratações de professores sem concurso público e que no próximo ano 

soltaria edital para contratar os aprovados em concurso442. 
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Em dezembro443, o prefeito de Goiânia sancionou, antecipadamente ao 

Governo do Estado, o quadro único do serviço público municipal após 28 anos de 

luta do funcionalismo público para que tal legislação fosse aprovada – cumpre 

destacar que o CSPB, estudado no Capítulo I, vinha batalhando pela aprovação da 

legislação específica ao funcionalismo público em todas as esferas. A aprovação 

dessa lei significou um marco em que o servidor municipal passaria a gozar de 

melhores salários com reajustes reais, regidos por lei específica e não mais pela 

CLT; traria maior segurança na função já que para serem exonerados, deveriam 

passar por procedimento administrativo, também regulamentado pela lei; passariam 

a gozar de benefícios como ascensão funcional por tempo de serviço e por 

merecimento; sendo admitidos mediante concurso público apenas. Com essa lei, era 

o fim do apadrinhamento político (ao menos na capital) e que somente haveria 

ingresso por concurso e, os cargos de confiança deveriam ser destinados dentre os 

próprios servidores. 

Ao findar do ano de 1983, o cenário era mais de 20 mil servidores públicos 

estaduais exonerados sob a égide do “decretão” e outros milhares sob pressão e 

coação de exoneração; crise financeira em todas as esferas do Governo; servidores 

passando fome, com nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por causa de 

empréstimos não pagos e com moradia em perigo por não pagarem as prestações 

da habitação; postos de saúde com pouco ou quase nenhum material e poucos 

servidores para atenderem (por estarem também em greve); maternidades, hospitais 

públicos da capital funcionando apenas a emergência; servidores federais no estado 

também em greve (aposentados e pensionistas sem receber pagamento por estar 

em greve o INSS); alunos sem aulas; escolas e universidade fechadas; parques, 

estádios e outras áreas de lazer mantidas pelo estado fechadas e, praticamente, 

abandonadas; inflação e juros altíssimos e pouco abastecimento de frutas, verduras 

e carnes ante a greve dos servidores do CEASA; servidores da Secretaria de 

Segurança Pública também em greve e os PM’s ameaçavam a aderir à greve caso 

não recebessem o reajuste; lixo espalhado pela capital ante à paralisação dos garis, 

etc444. 

Após pressão dos grevistas, o Governo cedeu e elaborou o plano de reajuste 

de vencimentos do funcionalismo público. E, ante o clamor pelas eleições diretas e 
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convocação de Assembleia Constituinte, partidos políticos, sindicatos e associações 

de servidores formam o Comitê Suprapartidário de Goiás445. 

Em fevereiro de 1984446, diversas entidades sindicais e associações de 

servidores (tanto estaduais quanto municipais de Goiânia) se reuniram e emitiram 

nota de protesto contra a decisão do governador Íris Rezende em instituir o atraso 

permanente dos vencimentos do funcionalismo público estadual (tanto da 

administração direta quanto indireta) e, com isso, a greve permaneceu inalterada. 

As repressões aos grevistas continuaram. Nos municípios de Goiânia e 

Aparecida de Goiânia foram demitidos mais de 200 professores e ainda se calculava 

a exoneração de mais cinquenta447. 

A reação às demissões foi imediata. A greve na rede estadual de ensino 

(capital e no interior) foi deflagrada de forma geral buscando não apenas os 

atrasados, mas também reajuste de 150% à categoria e a recontratação dos 

exonerados448. A proposta de reajuste à categoria de 200% foi aprovada na Câmara 

Municipal de Goiânia. Porém, o prefeito vetou o aumento alegando que a Prefeitura 

não tinha condições financeiras para arcar com o aumento e, também por possuir 

outras prioridades administrativas. 

Enquanto isso, a sociedade como um todo sofria com a ingerência do 

Governo e com a atitude, legal e justa, dos servidores. O problema salarial dos 

servidores foi mal encaminhado, já que as autoridades começaram por se enquistar 

numa posição de irredutível negativa de qualquer aumento, a pretexto de que eles 

haviam sido contemplados com majorações em anos anteriores.  

A intransigência inicial, principalmente na Educação, deturpou o ambiente e 

tornou difícil, se não impossível, o diálogo entre os mestres e as autoridades, a tal 

ponto que, quando finalmente o Governo anunciou o envio da proposta de aumento 

à Assembleia Legislativa, a notícia foi recebida com frieza pelos professores, que 

responderam ao gesto governamental com a decretação da greve geral, por tempo 

indeterminado449. É preciso reconhecer que, o próprio gesto de boa vontade do 

Governo para com os professores não foi bem trabalhado pelas autoridades da 

Educação junto aos seus servidores, tendo mais uma vez faltado diálogo e 

                                                
445

 O POPULAR 03/01/1984 e 19/01/1984 
446

 O POPULAR 18/02/1984. 
447

 O POPULAR, 29/02/1984. 
448

 O POPULAR, 15/05/1984 
449

 O POPULAR, 17/05/1984. 



147 

 

negociação, aparecendo a mensagem enviada ao Legislativo não como um 

benefício, mas como uma imposição. 

Somente após a deflagração da greve que se ouviu as providenciais palavras 

“diálogo” e “negociação”. Talvez, se essa disposição tivesse sido manifestada antes, 

a concessão governamental feita em forma de adendo à sua própria mensagem, 

poderia ter evitado o pior: a greve geral. Mesmo assim, sem resolver o problema dos 

grevistas, o governo ainda contratava professores e outros servidores aprovados no 

concurso realizado em fevereiro450. 

Cumpre destacar que, desde o início do ano de 1984, tramitava na 

Assembleia Legislativa o projeto de lei para mudar o regime para estatutário dos 

servidores das autarquias estaduais, contratados pelo regime da CLT. A mudança 

de regime de contratação traria benefícios aos servidores como estabilidade no 

emprego, progressão salarial e outras benesses que a CLT não concedia ao 

trabalhador. O projeto deveria ser votado até o findar daquele ano451. Mesmo com o 

anúncio, em meados de julho, da possível aprovação, não abrandou o movimento 

grevista do funcionalismo público. 

Ao contrário, com a paralisação do Hospital Geral do INAMPS, houve a 

sobrecarga nos prontos-socorros de hospitais particulares e, mesmo assim, não 

eram atendidos a contento, já que não haviam ambulâncias. Cumpre relembrar que 

a greve na Saúde, assim como em outros setores, era continuada desde o final de 

1983, e vários CAIS não funcionavam por terem aderido à greve. 

Mesmo ante as ameaças de exoneração, os grevistas permaneciam, 

irredutíveis. Da mesma forma, os servidores e professores da universidade federal, 

escola técnica e ESEFEGO permaneciam em greve, bem como servidores do INSS, 

agentes do FISCO estadual e enfermeiros em todas as unidades de saúde do 

estado452. Ademais, conclamavam outros setores do funcionalismo público a 

paralisarem suas atividades e manifestarem nas ruas da capital, porém, o 

movimento foi reprimido por policiais militares.  

Naquele mesmo mês, o senador goiano Henrique Santillo (PMDB) propunha 

plebiscito para indicar candidato pelo partido para concorrer pela via indireta e, 

assim, se comprometer com o rompimento com o FMI; com a reestruturação da 
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política interna; revogação do Decreto-lei nº 2.065; a liberalização da lei de greve; a 

convocação da Constituinte para 1988; e, a realização das Diretas para o mesmo 

ano em todas as esferas do Executivo. Mesmo assim, encontrou repúdio de outros 

partidos e, até mesmo, de integrantes do próprio partido alegando a oposição ser 

desnecessário o plebiscito e que algumas medidas não precisariam ser tomadas, 

como a assembleia constituinte453. 

O senador acreditava que uma forma de minimizar ou acabar com os 

movimentos grevistas tanto dos trabalhadores do setor privado quanto dos 

servidores, seria uma legislação que os favorecessem, que regulamentasse as 

diretrizes que deveriam seguir, tutelando, inclusive o direito de greve e normatizando 

a forma que esta deveria ser deflagrada. 

Enquanto as discussões políticas seguiam quanto à convocação da 

Constituinte e eleições diretas, os servidores em Goiás ainda faziam greve. E mais, 

começavam a declarar que a greve era também política ao passo que o Governo 

não legislava em prol do funcionalismo público e, que através dela e as 

consequências advindas da paralisação, conscientizariam e mobilizariam a 

população contra o sistema de governo, como ocorreu em 28 de julho na 

manifestação de alunos, servidores e professores da UFG e de escolas estatais454.  

Cumpre destacar que, dentre o serviço público a área que mais realizou 

greves foi a Educação455. O quadro geral das greves noticiado pelo Jornal O Popular 

em 1984, mostra que as greves do setor público ganhou forma na década de oitenta, 

principalmente na educação que em: 1980 – paralisou por reestruturação 

profissional, melhores condições de ensino e melhores salários; 1981 – por aumento 

do orçamento global das universidades federais e por melhores salários; 1982 – 

greve em defesa do ensino público gratuito de qualidade e melhores salários; 1983 – 

valorização do funcionalismo público, conclamação de outros setores para greve e 

adesão da educação estadual, áreas de Saúde, Desporto, Lazer, Limpeza Urbana e 

Previdência; 1984 – por verba na Educação; reestruturação das universidades e 

escolas, e melhores salários. Cabe destacar também que, em todos estes 

movimentos houveram confrontos com a polícia; exoneração de servidores; cortes 

de ponto de servidores e, a última e extremada decisão do MEC, foi o corte de 
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verbas às universidades, fazendo com que a instituição funcionasse de forma 

precária. 

A greve geral em Goiás chamou atenção do Governo Federal que enviou 

ministros dos setores que estavam em greve para negociarem com os grevistas. O 

resultado foi que órgãos da Previdência e Saúde retornaram às atividades, depois 

da promessa de pagamento do atrasado de junho e maio, reajuste de 75% e de 

elaboração de estatuto dos servidores públicos. 

Os professores e servidores da UFG permaneceram em greve até meados de 

agosto, retornaram às atividades após votação em assembleia do Comando 

Nacional de Greve que decidiu não prejudicar ainda mais os alunos e, ao mesmo 

tempo, conceder o prazo de 30 dias ao Governo para cumprir com o acordado456. 

Enquanto isso, médicos e enfermeiros da rede estadual de saúde ainda 

permaneciam em greve por melhores salários, melhores condições nos postos e 

hospitais e reajuste de 80%, além de adicional de insalubridade. 

Somente no findar do mês de agosto, após quase três meses de paralisação 

(parcial), o Governo concedeu 40% de reajuste e 20% de insalubridade já para o 

próximo mês, ao que cessou a mobilização dos enfermeiros e técnicos 

administrativos da Saúde e houve o retorno às atividades da categoria457. Porém, os 

médicos permaneciam em greve e, pilotos do Serviço Aéreo do Estado ameaçavam 

deflagrar greve reivindicando equiparação salarial dos efetivos com os 

comissionados e reajuste de 45%. 

Judicialmente, o CPG conseguiu a readmissão de mais de 30 professores 

atingidos pelo decretão e, ainda, tramitavam outras 50 ações para readmissão de 

outros servidores da Educação da capital e interior exonerados arbitrariamente458. 

Ao passo que, o Comando Geral de Greve no Estado de Goiás exigia que o 

Estado celebrasse acordos com todas as categorias do funcionalismo em greve e 

não privilegiasse apenas uma em detrimento de outra. E mais, que as negociações 

fossem uníssonas e justas para todos os servidores e, para isso, exigia-se a criação 

do Estatuto dos Servidores do Estado459. Enquanto o Comando Geral de Greve 

exigia o Estatuto dos Servidores Estaduais, o CPG dialogava com o governo sobre 
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os aspectos finais do Estatuto do Magistério Estadual que iria a votação em 30 de 

outubro – sendo encaminhado à votação somente em 28 de novembro460. 

Em visita à capital do estado, os candidatos à presidência, Tancredo Neves e 

José Sarney, se encontraram e debateram com dirigentes sindicais e de 

associações de servidores públicos sobre a convocação de uma Assembleia 

Constituinte e a elaboração de uma nova Constituição que garanta liberdades 

democráticas à imprensa, de reunião, autonomia sindical e direito de greve461.  

Ao passo que, o presidente da CSPB encaminhou (também em Goiânia) a 

Tancredo, reivindicações de todo o funcionalismo público: reajuste semestral na 

base 100% do INPC e 13º salário unificado nacionalmente; ratificando que em 

Goiânia alguns servidores já recebiam isso desde agosto, conforme determinação 

do Estado de Goiás; revisão dos níveis de vencimento, além dos proventos e 

pensões; reformulação nos planos de cargos e salários, e que fosse estendido aos 

Estados e Municípios; piso de dois salários mínimos; novo estatuto para o serviço 

público; regime jurídico único; isenção do Imposto de Renda sobre os vencimentos; 

e, criação de um fundo social de apoio ao funcionalismo462.  

Cabe destacar que, em campanha eleitoral, Tancredo Neves (Aliança 

Democrática) discursava sobre o “pacto social” em que, caso eleito, seria aplicado. 

Seriam de seis a nove meses após sua posse “para colocar ordem na casa”463. Aqui 

tem-se a mesma estratégia política que foi tentada pelo governador do Estado Ary 

Valadão em prol de seu sucessor partidário. Ou seja, para governar de forma 

pacífica e legitimar seu poder, o governante precisa de estabilidade social, nada de 

oposições ou levantes contra sua plataforma de governo. Logo, se os servidores 

permanecessem em greve, não haveria controle, a insatisfação continuaria a ser 

geral e o caos também. 

Portanto, ao propor em sua plataforma que colocaria um ponto final nos 

problemas, com certo tempo, e declarando a forma que faria isso (pela convocação 

da Constituinte e nova Constituição), o presidenciável ganhou credibilidade ante ao 

funcionalismo público que, começou a cessar os movimentos grevistas e, outros 
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setores em que era iminente a greve, resolveram esperar (como foi o caso dos 

bancários, técnicos administrativos da OSEGO e da Previdência em Goiás464). 

Tanto para os servidores, quanto para os sindicatos deles e, também para os 

políticos, a alternativa viável para que o Governo tivesse condições efetivas para 

romper definitivamente com a estrutura de poder instalada pelo regime anterior e 

construir um governo democrático. Já era claro aos partidos PMDB e PDS em Goiás 

que, para que a Constituinte cumprisse efetivamente o seu papel, a sua convocação 

deveria ser precedida de um clima harmônico e de amplas liberdade políticas, onde 

todos os partidos tivessem existência legal, onde a liberdade de expressão de 

imprensa, religiosa, direito de greve e outros instrumentos da legislação de exceção 

fossem reconhecidos em sua plenitude465. 

A necessidade da Constituinte era justificada pela fratura no sistema político 

anterior, que ruiu e, consequentemente, negou o direito legítimo à nação de ter uma 

Constituição que tutele os direitos e deveres do cidadão. Pode-se afirmar isso, visto 

que o poder foi ocupado por uma junta de militares que simplesmente impôs uma 

nova Constituição sem sequer submeter a um plebiscito nacional. Porém, não seria 

possível convocar uma Constituinte que funcionaria simultaneamente com um 

regime político que possuía seu legislativo ordinário. 

Assim, se fosse convocada uma Constituinte naquele ano, ela teria que 

funcionar paralelamente com um legislativo ordinário que, em pouco tempo, seria 

absorvido pela Constituinte. Por isso, já se começava a propor que a Constituinte 

deveria funcionar paralelamente ao Legislativo, com poderes específicos466. 

Após a eleição de Tancredo, os diretórios regionais políticos e sindicatos, 

começaram a se organizar para debaterem sobre a estruturação do movimento 

trabalhista liberal e sobre o direito de greve aplicada a todos os setores, inclusive 

público467. 

Enquanto isso, a crise governamental estadual só aumentava e, na mesma 

proporção, a insatisfação dos servidores públicos estaduais. Também em 1985, a 

CPG declarava greve em meados de fevereiro, reivindicando que o Governo do 

Estado de Goiás pagasse aos professores três salários mínimos e que houvessem 
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eleições diretas para os diretores. Ao que o Governo Estadual cedeu e, após 47 dias 

de greve, a CPG aceitou o piso de 1,7 salários mínimos e que o projeto de eleição 

de diretores fosse enviado à Assembleia Legislativa para aprovação468. 

Na Prefeitura de Goiânia, todos os servidores já eram regidos pelo regime 

estatutário enquanto o Estado ainda não tinha diretriz certa quanto a elaboração do 

projeto de lei do estatuto aos servidores estaduais469. 

Mesmo com a eleição de Tancredo, vários órgãos estaduais deflagraram 

greve, como foi com a OSEGO, IPASGO, ESEFEGO, CEPAIGO, Secretaria de 

Segurança Pública, aeroviários, professores da Rede Estadual e Polícia Militar470 e, 

também servidores administrativos da Prefeitura de Goiânia471, por não receberem o 

salário de fevereiro e, tampouco, o reajuste prometido no findar do ano anterior. 

A CUT e a CONCLAT organizaram manifestações por todo o País para 1º de 

maio. Em Goiânia, todos os servidores grevistas e, também, os que não realizavam 

greve se encontraram no Lago das Rosas para festejos da ocasião e para consolidar 

suas reivindicações já conhecidas, inclusive pelo direito da greve aos servidores 

públicos e à liberdade sindical para o funcionalismo público472. 

Com a morte de Tancredo, Sarney assumiu o Governo Federal e ratificou que 

não admitiria greves desnecessárias na administração pública e que os órgãos 

poderiam punir com cortes no ponto e com exoneração473. Em contrassenso, em 

discurso feito na capital do Estado474, pediu aos partidos políticos que se unissem 

para fixar um entendimento consolidado e que sustentaria o regime representativo. 

E, mais, que não era tempo de lutar por oposições, vaidades ou interesses pessoais, 

mas de lutar pela democracia em que o povo é legítimo detentor do poder e firmá-la 

através de uma legislação que prime pelos direitos, deveres e interesses do povo. 

Naquela ocasião, o CPG entregou ao presidente carta de reivindicações dos 

professores em greve parcial desde o início do ano, por fixação de um piso nacional 

para educação; destinação de recurso federal para a manutenção e reforma de 

escolas estaduais e compra de materiais escolares aos alunos475. Sobre a greve, o 

presidente continuava a se manifestar que se tratava de um direito do cidadão, 
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porém, que aos servidores, era inadmissível, pois manifestava uma ingerência 

interna do próprio Governo que transparecia à sociedade que não conseguia 

governar ao menos seu braço direito. 

Pode-se notar que, já instaurada a “nova República”, nada havia mudado 

consideravelmente no País, as greves permaneciam; atrasos nos pagamentos dos 

servidores; bem como a insatisfação popular com o Governo. A incerteza sobre uma 

definição, qualquer que fosse ela, fosse de crescimento ou de recessão, de 

liberação ou suspensão de créditos ou de subsídios, etc., era indispensável, pois, 

como havia indefinições, nada podia ser feito senão permanecer da mesma forma e 

procurar sobreviver da melhor maneira possível. Já que a influência política na 

economia brasileira, principalmente pela centralização e pelo elevado grau de 

estatização existente no País, bloqueou diversos pontos chaves, o natural 

desenrolar dos fatos, que deveriam ter, como elemento regulador natural e lógico o 

mercado da oferta e procura, cabendo ao Estado regular este mercado para 

defender os interesses populares e evitar os abusos, mas nunca dirigi-lo como fez. 

Nestes percalços todos, nada de concreto e mensurável foi feito no País, por 

única e exclusiva falta de ação dos organismos governamentais, por direito ou pela 

força. O jogo de interesses era forte, desgastante e desprovido do menor sinal de 

empenho à causa pública que no meio político-administrativo, lamentavelmente 

cedeu seu lugar aos interesses pessoais e causas próprias. Todo este emaranhado 

de coisas desabou sobre a população tendendo a paralisá-la. 

As empresas estatais federais se encontravam desde o final do ano passado 

em ritmo de Brasil lento, continuavam mais perto da estagnação do que do 

recrudescimento, pois grande parte delas não tinha definida suas novas diretorias e 

presidências. E isso, refletia em cadeia nas estaduais que, por sua vez, deveriam 

ceder parte de seus dirigentes para os cargos federais, ficando assim também em 

compasso de espera, que já começavam a dar a impressão de que apenas eram 

meramente figurativas, que ninguém decidia nada, uns por estarem entrando, outros 

saindo, outros paralisados em greve, e a maioria por mágoa por ter se sentido 

preterida para este ou aquele cargo que desejava. 

Neste período a população já começava a entender que não tinham direitos 

elementares, como segurança, saúde, habitação, alimentação, educação e 

emprego; pois o Estado não assegurava esses direitos à sociedade. Por essa razão, 
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urgia a elaboração de nova Constituição que assegurasse esses direitos assim 

como o direito de greve. 

Nova mentalidade começou a surgir e com ela a abertura para constar na 

nova normativa, o direito de greve. Tanto é que os ministros da Fazenda e do 

Trabalho passaram a defender que não deveria mais ser proibida a greve do 

funcionalismo público, somente aos que exercessem funções essenciais476. 

Enquanto isso, já tramitava na Câmara dos Deputados o projeto da nova lei de greve 

que seria aplicada à iniciativa particular e pública, e Sarney se reunia com os 

ministros e líderes sindicais para debater a política salarial; a lei de greve; 

reformulação da legislação sindical e da CLT; redução da jornada de trabalho e 

reforço do sindicalismo477. 

Enquanto isso, professores estaduais paralisaram suas atividades no início de 

maio por não receberem o reajuste salarial prometido pelo Governo do Estado. Em 

contrapartida, o governador proibiu, sumariamente, o funcionalismo público de 

realizar greve e que fossem punidos com cortes na folha de ponto478. 

Ao mesmo tempo, deputados estaduais e federais, tais como Henrique 

Santillo, Aldo Arantes, Nelson Machado, Siqueira Campos, a OAB/GO e presidentes 

da Associação de Servidores Públicos em Goiás, do CPG e sindicatos de 

trabalhadores se reuniam para debater a Constituinte e o que deveria constar na 

nova Constituição. Todos eram uníssonos em afirmar que, tanto a classe de 

trabalhadores quanto dos servidores públicos, precisavam estar representadas na 

Constituinte, bem como deveria fazer constar na Constituição que seria criada, a 

legalidade do exercício do direito de greve aos servidores públicos, a liberdade de 

associação sindical ao funcionalismo público, bem como outros direitos trabalhistas 

já assegurados na CLT479. 

A greve na Educação, na Saúde e na Previdência480 persistia e, agora, juízes, 

em movimento liderado pela Associação dos Magistrados do Estado (ASMEGO), 

paralisaram suas atividades em meados de julho por não receberem o reajuste de 

40% concedido na lei estadual aos servidores, em setembro do ano anterior481. E, ao 

mesmo tempo, discutiam com dirigentes da ADUFG, CPG, ASMEGO, CUT e de 
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outros setores públicos sobre os direitos que queriam ver regulamentados pela nova 

Constituição482. 

O corte de ponto dos servidores grevistas e o não cumprimento das 

negociações pelo Governo do Estado inflamavam ainda mais as paralisações no 

estado e, surgiam mais discussões acerca da necessidade imediata da aprovação 

dos direitos do servidor483. 

Enquanto isso, a bancada do PMDB goiano, assim como do PDS e PT 

goianos, procurava um lugar na Constituinte484 defendendo bandeiras de segmentos 

específicos, articulando melhor forma para campanha eleitoral do ano seguinte. 

Estava incluída aqui, a discussão da Lei de Greve que iria à votação em agosto 

daquele ano, cujo impasse era a definição dos serviços essenciais à administração 

pública e, consequentemente, estabelecer se os servidores que exercessem tais 

serviços poderiam ou não exercer a greve, além de regulamentar as formalidades da 

greve485.  

Na verdade, vê-se que tanto os serventuários quanto alguns administradores 

tinham pressa em aprovar a legislação de greve, de forma simples ao procurar 

equiparar os servidores aos trabalhadores da iniciativa. Porém, diante do que 

estudamos até então, vemos que não era interessante à maioria da administração 

pública, e aqui estando todas as esferas do poder público, regulamentar esse direito 

já que não se poderia mais barganhar com um ou alguns servidores por indicações 

ou troca de favores de outros interessados; a sobrecarga da folha de pagamento e o 

atraso no pagamento mostrando a ingerência do Governo e, tendo de justificar a 

destinação do recurso que não foi para o local designado à população. 

O ano de 1986, iniciou com a Segurança Pública Civil, Educação Estadual, 

Saúde, oficiais de justiça e promotores de justiça paralisados por melhores 

condições de trabalho, reajuste salarial que não foi concedido em agosto do ano 

anterior e pela aprovação da Lei de Greve com a legalização da mesma ao 

funcionalismo público; participação na Constituinte com o reconhecimento do direito 

de greve e de livre sindicalização aos servidores486. 
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O ano de 1986 era eleitoral e a corrida pelos votos já haviam começado no 

final do ano anterior. O desgoverno daquela gestão pemedebista era visível já que 

se eclodiam mais e mais greves no serviço público ante o atraso no pagamento dos 

salários e, ainda, ante a insatisfação da própria população que procurava sobreviver 

com inflação altíssima em contrapartida a um salário que não acompanhava o 

reajuste487.  

Enquanto isso, o Executivo goiano estava alvoroçado sobre quem participaria 

da Constituinte, e nomes de deputados e senadores goianos estavam sendo 

cotados por seus partidos para se candidatarem, tais como Lúcia Vânia, Henrique 

Santillo, Siqueira Campos, Brasílio Caiado, José Elias e Mauro Borges488. 

O Governo do Estado após quase três meses de paralisação, negociou com 

os serventuários da justiça, com os professores e médicos em greve propondo 

pagamento dos atrasados, pagar reajustes concedidos em setembro e não cortar os 

pontos desde que voltassem ao trabalho imediatamente. As categorias aceitaram as 

propostas do Governo e deram voto de confiança até agosto daquele ano para que 

tudo o que foi acordado fosse cumprido489. 

Ainda naquele ano, o presidente encaminhou ao Congresso Nacional o 

anteprojeto da Lei de Greve restringindo o direito de greve aos trabalhadores da 

iniciativa privada e proibindo os servidores públicos a realizarem greve. Cumpre 

destacar aqui que, o discurso do Governo, que declarou que apenas os servidores 

que trabalhassem com atividades essenciais não poderiam realizar greve, mudou490. 

O anteprojeto previa que os servidores não seriam mais alcançados pela CLT e 

deveriam ser tratados por legislação específica que os regeriam (Estatuto dos 

Servidores), apenas os que, no edital de contratação previssem que seriam regidos 

pelas normas celetistas, podendo ser-lhes aplicado o anteprojeto. 

Também, o anteprojeto da Lei de Greve estabelecia, quanto aos serviços 

públicos, quais eram as atividades essenciais do funcionalismo público, abrangendo 

todos os setores491. 

Por essa razão, vários sindicatos de trabalhadores e também a CUT, CSPB e 

o CPG não viram com bons olhos o anteprojeto, considerando-o autoritário por não 
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primar pelas reais necessidades dos trabalhadores e servidores, voltando-se, mais 

uma vez, apenas aos interesses da Administração Pública e da classe mais 

favorecida. Principalmente, por estar explícito no anteprojeto que os grevistas não 

poderiam fazer greve sem que atendessem as especificações ali contidas como um 

passo-a-passo para realizarem suas reivindicações sendo, inclusive, causa de 

demissão por justa causa se não seguissem as observações ali determinadas. 

Para o presidente do CPG, “o projeto afastava a possibilidade de qualquer 

tipo de greve e inibia os servidores a fazerem qualquer tipo de reivindicação. É um 

projeto que não condizia com a realidade e tampouco com a pregação da Nova 

República”492. 

O impasse mais uma vez estava declarado. Se era um momento de 

rompimento de regime e de estruturas retrógradas, a greve deveria ser total a todas 

as categorias de trabalhadores (tanto da iniciativa privada quanto pública). Cabe 

destacar que, o ideal de democracia é exercido pelo povo e para o povo. Portanto, 

as leis deveriam ser discutidas com o maior interessado nela: o povo.  

Contudo, continuava-se a verticalização impositiva das normas, vindo de 

forma autoritária, de cima para baixo. Ou seja, logo após eleito pelo povo, o 

governante deixou de ouvir os interesses do povo para satisfazer seus próprios 

desejos. De certa forma, não eram apenas os desejos do governante que 

sobressaíam, mas os de todos aqueles que apoiaram e financiaram a campanha 

eleitoral e, por isso, queriam que seu “investimento” fosse devolvido por meio do 

favoritismo político – e uma das formas de fazer isso seria por normas que 

favorecessem mais uma determinada classe em detrimento de outra –, e era o que 

acontecia, mais uma vez, com o anteprojeto da Lei de Greve. Os sindicatos dos 

trabalhadores e Associação dos Servidores Públicos prevendo isso, começaram a 

se manifestar contrários à norma e que o discurso do Governo não condizia com a 

prática. 

Com a atitude do Governo, os servidores se mobilizaram ainda mais em prol 

de que a nova Constituição, que seria elaborada pela Constituinte, estabelecesse o 

pleno direito do exercício de greve a todos, inclusive a faculdade dada a eles, para 

utilizá-la quanto for necessário493. 
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A grande responsabilidade do eleitorado em novembro daquele ano era 

compatível com o que se impunha à Constituinte de 1987, que deveria traduzir e 

interpretar os sentimentos mais diversos da sociedade e consolidar tudo isso na 

nova lei suprema e fundamental do País. Por outro lado, era necessário o 

aperfeiçoamento da legislação contra os abusos do poder econômico e a 

malversação do patrimônio público. 

Com a aprovação do Plano Cruzado II, os ânimos se exaltaram ainda mais. 

Até o arcebispo de Goiânia se manifestou: 

Foi uma infelicidade total, no que diz respeito aos interesses do povo. Mais 
uma vez fomos tapeados pelo Governo. Ao povo que votou em massa no 
PMDB, o Governo não deu sequer um prazer de comemorar a vitória, já 
anunciou a entristecedora surpresa: o Plano Cruzado II. Com isso, colocou 
a credibilidade do Governo, pois foi anunciado após uma eleição que 
parecia consagrar a fidelidade ao Plano Cruzado, o que gerou uma grande 
insegurança injustamente imposta a apenas um setor da sociedade: os 
funcionários públicos. O Governo deveria ter direcionado as medidas 
drásticas às classes favorecidas, ou seja, àquelas que não dependem do 
salário no fim do mês

494
. 

Logo, a população como um todo passava a ver o Plano Cruzado II como 

uma medida contra a própria população. O congelamento dos preços era necessário 

para o período, porém, as medidas de ajuste do novo plano, conforme definiu o 

Governo acarretaram em um alto custo de vida com reflexo maior no atual salário 

dos servidores que não sofreu reajuste, não representando a realidade necessária à 

sobrevivência deles. 

O Governo discutia e observava apenas o lado dos empresários, em 

detrimento, tanto dos servidores quanto dos trabalhadores, sem sequer consultar as 

entidades representativas dessas categorias para buscarem um denominador 

comum. A reação dos servidores foi imediata: declararam greve geral os bancários 

goianos; todo o setor da Saúde; servidores administrativos da Agricultura, Lazer e 

Esporte, Educação, Fazenda Pública, CEASA, da UFG e ESEFEGO495.  

Em novembro daquele ano foi realizada a eleição para a Assembleia Nacional 

Constituinte que seria instalada em fevereiro do ano seguinte496. Foram eleitos para 

participar da Constituinte 141 representantes do estado, tais como Paulo Roberto 
                                                                                                                                                   
da Previdência, bancários, patrulheiros rodoviários e professores da rede estadual e da capital, 
paralisaram suas atividades e realizaram passeatas divulgando a necessidade da normatização do 
direito de greve irrestrita pela Constituição (JORNAL O POPULAR, 30/07/1986; 15/08/1986; 10 e 
30/09/1986; 15/10/1986). 
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Cunha, Roberto Balestra, Siqueira Campos do PDC; Mauro Borges do PMD; Aldo 

Arantes, Délio Braz, João Natal, Lúcia Vânia, Maguito Vilela, Nion Albernaz, 

Fernando Cunha, Irapuan Costa Júnior, Iturival Nascimento, Iram Saraiva do PMDB; 

Jalles Fontoura e Pedro Canedo do PFL. 

Originária de um regime autoritário, a Constituição de 1967/69, não promoveu 

o encontro entre a Nação e o Estado. De um lado, pela questão da credibilidade; de 

outro, pela provável ausência de compromisso do sistema de poder com as bases 

na nacionalidade. Compromissos surgem, sempre, nos embates eleitorais. A 

credibilidade advém da legitimidade do poder de quem pratica determinada ação. 

Por isso, ela não expressou o pacto social que só existiria quando produzido por um 

amplo e livre debate sobre os interesses individuais, cristalizados e sintetizados no 

respeito aos interesses coletivos. Portanto, o produto do pacto social seria a própria 

Constituição. 

O que se via até então é que tanto o Estado quanto os servidores voltaram 

seus olhares em prol de uma nova ordem político-econômica afim de romper com a 

estrutura retrógrada e tendo como válvula de escape, unicamente, a elaboração de 

uma nova Constituição. Os servidores, no entanto, também se preocupavam com a 

Constituinte e tudo o que poderia lhe trazer, porém, as reivindicações de melhores 

condições de trabalho, reajuste salarial, pagamento dos atrasados e a criação do 

Estatuto dos Servidores Estaduais – que seja eficaz e aplicável a todo o 

funcionalismo público estadual – ainda eram as principais reivindicações.  

Enquanto que, o Governo fazia ouvidos mocos às reivindicações dos 

serventuários em greve, escondendo-se atrás da Constituinte como pretexto de que 

não era hora de reivindicar nada ou agravar ainda mais a crise no País, mas de 

unirem as forças em prol da Constituinte e que, logo após, a promulgação da nova 

Constituição, aí sim, suas reivindicações seriam atendidas, pois já estariam 

regulamentadas pela nova normativa. 

Porém a jogatina do Governo Estadual não funcionou como deveria e por 

isso, teve de se sujeitar a negociar com servidores estaduais de diversos setores 

que, a cada instante, declaravam greve, cruzavam os braços e deixavam de prestar 

seus serviços à sociedade goiana. A cada nova negociação com um setor, outro via 

a possibilidade de negociação para melhoria dos seus servidores e declaravam 

greve. E assim era o ritmo do serviço público, moroso e ineficaz, que foi ditado pelos 

servidores nesse período ante uma Administração Pública inerte e, ainda com 
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resquícios ditatoriais que, somente se abria ao diálogo após punir e reprimir os 

grevistas. 

Mesmo assim, em todo País (e em Goiás não foi diferente), uma corrente de 

otimismo regava a semente do projeto de Tancredo, da construção democrática, no 

qual se incluía a Constituinte. Porém, estava faltando a inclusão de negociadores 

políticos na preparação desse pacto com, a disposição deles e dos demais 

interlocutores de plenamente realizá-lo. Não seria possível realizar um pacto social 

sem a renúncia de privilégios por parte de determinadas categorias. 

 

3.3 Trajetória das greves em Goiás: 1987 até o início da década de 1990 

 

Diante desse quadro de informações complementares sobre marajás do 

serviço público beneficiados por leis casuísticas, não seria fácil abrir o caminho do 

pacto social e ficava difícil acreditar em renúncia a privilégios por parte de deputados 

e senadores constituintes, a não ser que, enquanto candidatos, eles assumissem 

formal e convincentemente o compromisso de abrir mão dessas e de outras 

vantagens. 

A comprovação da renúncia a privilégios poderia carrear para os constituintes 

a necessária credibilidade no cívico papel que iriam desempenhar e no governo que 

deveria surgir de um pacto democrático. 

Contornadas as questões de mordomias, de privilégios e de abusos do poder 

econômico, as forças que se fizeram representar na Constituinte de 1987, poderiam 

se manifestar com maior liberdade e responsabilidade se não estivessem inibidas 

por dispositivos constitucionais socialmente repressivos e outras leis que 

caracterizavam o regime anterior. Até porque a maioria dos eleitos como 

constituintes seriam “velhas raposas” da política nacional e responsáveis mais 

diretamente pelo caos existente; mentes já tão viciadas na corrupção que, era de se 

duvidar que, repentinamente, elaborariam uma Constituição e ao mesmo tempo 

fazer valer os ditames dessa lei maior. Pois, até então, a melhor maneira que se 

encontrava para não se fazer nada era criar lei para regulamentar tudo. 

E, mesmo assim, as normas criadas não eram aplicadas em sua totalidade ou 

devidamente. Como é o caso do pagamento do décimo terceiro salário previsto na 

CLT aos trabalhadores, inclusive aos servidores regidos por essa mesma norma. 

Servidores estaduais administrativos da Agricultura, Saúde e Fazenda, estavam 
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paralisados por não receberem o salário natalino497. Como justificativa ao não 

pagamento, o Estado alegava como causas de insuficiência de verbas para efetuar o 

pagamento dos servidores, o aumento das despesas com a folha de pagamento em 

março do ano anterior, com o reajuste concedido pelo Governo aos servidores, 

somado à redução da receita em razão do congelamento dos preços e uma vez que 

o ágio cobrado em determinadas mercadorias não era tributado. 

Os meses de janeiro e fevereiro daquele ano foram de tensão entre os 

servidores e o Estado, já que além de não ter concedido o reajuste prometido, o 

Governo Estadual também não pagou o salário natalino aos servidores. O que, além 

do descontentamento, fez com que os servidores iniciassem uma operação tartaruga 

na administração pública e começaram a se mobilizar para iniciarem greve geral 

caso não recebessem498. 

Em defesa, o Governo continuava a insistir no discurso de que não possuía 

recursos para saldar a folha de pagamento em razão da má gestão das 

administrações anteriores e, alegava, como esperança final, que os recursos para o 

pagamento dos proventos viria do Governo Federal. 

Ainda no início de 1987, alguns municípios no estado de Goiás começaram a 

privatizar alguns serviços declaradamente públicos, como limpeza urbana e coleta 

de lixo. Com isso, o Governo Municipal pretendia enxugar os gastos desde material 

para limpeza até o pagamento das folhas dos servidores prevendo economia de 

recursos de mais de setenta por cento e, assim, poder adimplir com o pagamento de 

outros servidores de outras áreas499. 

A indignação maior dos servidores se devia, claramente, ao descaso do 

Governo do Estado para com eles. O discurso de que os cofres públicos estaduais 

não possuíam recursos para saldar as folhas de pagamento dos servidores ou para 

arcar com qualquer reajuste à categoria, tornava-se duvidosa no momento em que o 

Governo continuava a inaugurar obras, novas empreitadas, e a revitalizar praças e 

fachadas de prédios públicos recém-reformados500. Como então estaria o Estado 

falido ao ponto de não poder arcar sequer com o compromisso já firmado com cada 

servidor desde a data da sua posse na função pública? Ou ainda, qual a razão do 

                                                
497

 O POPULAR, 03 e 20/01/1987. 
498

 O POPULAR, 25/01/1987; 31/01/1987; 03/02 a 25/02/1987. 
499

  O POPULAR, 27/02/1987. 
500

  O POPULAR, 10/01/1987; 17/02/1987; 25/02/1987 e 13/03/1987. 



162 

 

Estado de realizar acordos com servidores grevistas prometendo reajustes com os 

quais não poderia, em tese, arcar? 

O que se depreende então é que o serviço público para o Governo não pode 

parar. Não pode parar por ser seu “braço direito” e revelar a sua identidade de 

gestão. Como então o povo elegeria ou concederia credibilidade à um determinado 

governante se seus “aliados” administrativos estão insatisfeitos com sua gestão? E 

mais, o serviço público não pode parar porque engessaria o poderio do governante e 

não mais o legitimaria, tampouco o seu partido ou coligação partidária, para as 

próximas eleições. 

Enquanto isso, a Constituinte e seus trabalhos já haviam se iniciado e, 

representando o estado de Goiás, o governador Henrique Santillo levava a baile a 

crise pela qual o Estado estava passando e de que se fazia necessária uma 

normativa que estabelecesse, de forma igualitária, as relações entre o Estado e a 

economia, liberdade e educação501. Já na abertura dos trabalhos da Constituinte, o 

que já se discutia era melhoria nas condições de trabalho e, para efetivação de mais 

essa garantia trabalhista, seria necessário o reconhecimento do direito de greve a 

todos os trabalhadores, tanto da iniciativa privada quanto da pública502. 

Representantes do CPG, da ADUFG, do Conselho das Associações de 

Servidores da Administração Pública e das centrais sindicais (CGT e CUT) e da 

OAB/GO, também fizeram questão de participar da Constituinte apresentando 

propostas à bancada política goiana e, ao mesmo tempo, não deixando de 

reivindicar os direitos dos servidores públicos. Ou seja, enquanto estava instaurando 

a Constituinte e se articulava sobre quais direitos deveriam prevalecer na nova 

norma constitucional, em cada área do serviço público, e, também, em razão de 

influenciar a inclusão do direito aos servidores públicos a realizarem greve de forma 

livre, realizavam-se paralisações nos serviços públicos municipais, estaduais e 

federais503. 

Em meados de abril todos os órgãos públicos da rede estadual de limpeza 

urbana, coleta de lixo, bancários, professores, técnicos administrativos estaduais, da 

Fazenda, Finanças, de Saúde, fiscais do trabalho, Transporte e Lazer estavam 

                                                
501

 O POPULAR, 04/02/1987. 
502

 Idem. 
503

 O POPULAR, 05/02; 15/02; 01/03; 15/03 e 25/03/1987. 
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paralisados buscando os reajustes salariais do ano anterior, o pagamento do décimo 

terceiro e o pagamento dos salários atrasados de janeiro e fevereiro504. 

Logo, a advertência decidida pelo funcionalismo público a nível nacional 

(paralisação do serviço público em todas as esferas) colocou em cheque, mais uma 

vez, retardamentos e protelações do Governo, responsáveis por situações crônicas 

que já deveriam ter sido resolvidas como, por exemplo, avançar efetivamente na 

reforma administrativa, legitimar a greve no serviço público, conceder reajustes 

salariais, etc. 

É claro que a utilização da greve era o meio mais adequado para assegurar 

benefícios salariais preteridos pelo Estado e, ao mesmo tempo, chamar atenção da 

população de que a categoria possuía necessidades como qualquer outra classe de 

trabalhadores e, assim sendo, deveria ter os mesmos direitos trabalhistas 

reconhecidos por lei específica que os tutelassem. 

Logo, a eclosão de greves no serviço público estadual, ao lado do estado 

paulista, mineiro e da própria capital do País, significaram não apenas a união da 

categoria em prol de melhorias e do reconhecimento do direito de greve, mas 

também, a união de esforços contrários à uma política autoritária e fechada. Mesmo 

não sendo reconhecido o direito de greve, o movimento persistia e à frente 

tínhamos, principalmente, o movimento dos professores da rede estadual (CPG) e 

dos professores da UFG (ADUFG) reivindicando o reconhecimento constitucional 

desses direitos através da Constituinte505. 

Como vimos, até aqui, mesmo com a Constituinte instaurada ainda vigia a 

normativa do Estado Novo que proibia a greve e permitia ao Governo punir os 

manifestantes com cortes de pontos ou exonerações. Todo esse conflito entre o 

Estado e os serventuários iria parar na Justiça que, sempre decidia a favor do 

Estado, ou seja, validava os cortes de pontos dos grevistas ou as exonerações e 

mantinha, juridicamente, ilegal a greve506 e, mais uma vez, as reivindicações dos 

servidores eram ignoradas. 

O Estado procurou “solucionar” os problemas com o erário e votou em leis 

que instituíram pisos salariais aos servidores públicos consolidados no mínimo e 

retirou os gatilhos salariais. A resposta foi imediata. O Comando de Greve organizou 
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 O POPULAR, 20 e 23/03; 02 e 07/04/1987. 
505

 O POPULAR 30/03; 02/04 e 15/04/1987. 
506

 Posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em Apelação do CPG, publicados no 
Diário Oficial de Justiça em 10/02/1985; 28/11/1986 e 25/04/1987. 
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diversas paralisações com servidores da Educação, policiais civis e militares, da 

Saúde, engenheiros, farmacêuticos, jornalistas, economistas, administradores, 

odontólogos, médicos e técnicos administrativos da administração direta e indireta 

estavam parados e protestavam contra o não pagamento dos gatilhos salariais e 

para pressionar o Legislativo a criar normativas que realmente unificassem o salário 

da categoria, mas que ela fosse consultada para que assim a lei os beneficiasse 

sem que fosse aplicada arbitrariamente507. Logo, a situação da categoria só se 

agravava pois, com reajustes, salários atrasados e sem receber o 13º salário, agora 

não teriam também os benefícios que já lhe eram inerentes, em prol de uma nova 

reestruturação do erário para “melhor gerir” o Estado. 

Essas paralisações eram acompanhadas não somente por representantes da 

ADUFG, do CPG, da CUT, da CGT e da Associação Nacional dos Docentes de 

Ensino Superior (ANDES), mas também pelos deputados constituintes Mauro 

Miranda (PMDB) e Aldo Arantes (PCdoB) que levavam à sessão constituinte 

responsável por discutir e propor direitos e deveres trabalhistas, inclusive 

posicionando sobre o que acontecia no Estado508. 

Aos poucos o Estado pagava os atrasados, porém a insatisfação da categoria 

permanecia e a população passou a apoiar o movimento grevista com adesão da 

UNE e apoio de partidos esquerdistas. A alta inflação e o atendimento precário do 

serviço público evidenciaram ainda mais a ingerência da administração pública. 

Como alternativa para erradicar a greve estadual, o Governo do Estado de 

Goiás aprovou lei estadual concedendo reajuste salarial ao funcionalismo público 

estadual e fixando piso salarial diverso do mínimo509. Porém, de nada adiantava a 

aprovação de leis concedendo reajuste e favorecendo o serviço público se na prática 

elas não eram aplicadas, nem mesmo pelo Poder Judiciário. 

Ainda, em tentativa de esvaziar o movimento dos servidores, a Assembleia 

Legislativa votou o Plano de Cargos e Salários e o Estatuto do Funcionalismo 

Público Civil no início de 1988, pondo fim, por exemplo, à exigência dos 15 anos de 

serviço público estatal para efeito de enquadramento do servidor no quadro 

                                                
507

 O POPULAR, 28/04/1987.  
508

 Idem e O POPULAR, 30/04/1987; 17/05 e 23/05; 04/06/1987. 
509

 Lei estadual nº 3289/1987 concedeu os valores dos vencimentos básicos, níveis e símbolos dos 
cargos de provimento efetivo e em comissão, dos salários básicos de todos os servidores admitidos 
sob o regime da CLT, dos soldos dos policiais militares, bem como dos proventos da aposentadoria 
do pessoal inativo. 
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permanente. Porém a greve à categoria continuava vedada expressamente na 

legislação estadual510. 

O que se observa então é que a Assembleia Constituinte, ao restaurar os 

poderes do Congresso, não levou a medida às últimas consequências 

transformando o sistema de governo de presidencialista em parlamentarista, como 

estava na sua vocação, deveria o Poder Legislativo pelo menos ter feito bom uso 

das suas retomadas prerrogativas. Ao nosso ver, seu primeiro dever seria votar as 

leis complementares e ordinárias a que a Constituição remetia, alguns princípios 

nela enunciados. O Congresso que sucedeu a Constituinte de 1946, não se 

desincumbiu bem da tarefa. Pois, até a liquidação da Carta Constitucional votada 

naquela época não elaborou a lei de greves, permanecendo em vigência a CLT 

decretada pelo Governo Dutra. 

Por essa razão, alguns parlamentares como Mauro Miranda, Lúcia Vânia, 

Délio Braz e Iram Saraiva (PMDB/GO), apoiaram Alfredo Campos (PMDB/MG) em 

sua proposta apresentada à Constituinte de que a nova Constituição deveria garantir 

a greve a todos os trabalhadores, inclusive aos servidores públicos. O senado 

defendia a paralisação do trabalho pelos empregados e da conscientização político-

sindical em elaborar um Estatuto dos Servidores Civis da União que regulamentasse 

e traçasse as diretrizes da greve, vedasse o nepotismo (acabando com os cargos 

por indicação e vultuosos salários) dentre outras coisas, e que entrasse em vigor 

imediatamente após a promulgação da Constituição511.  

Contudo, as greves continuaram para os professores da rede estadual, 

servidores e professores da UFG, servidores da Previdência, Saúde, Fazenda, 

Segurança Pública, limpeza urbana, obras públicas, bancários e técnicos 

administrativos512 em prol de reajuste salarial, dos atrasados, direito à sindicalização 

e liberdade para realização de greve, além de reclamarem contra a forma de gestão 

do Governo. 

Mesmo em época de discursos de liberdade e abolição ao autoritarismo, o 

Governo Estadual continuava com a política repressora aos grevistas punindo-os 

com cortes de ponto, força policial e até mesmo exoneração desses servidores513. 
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 O POPULAR, 19 e 22/01/1988. 
511

 O POPULAR, 30/05; 02 e 15/06/1987; 02/07 a 20/09/1987; 13/10 a 27/10/1987; 02 e 09/11; 10 a 
15/12/1987. 
512

 O POPULAR, 02/01 a 28/02/1988. 
513

 Idem. 
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Pode-se afirmar, portanto, que a atuação dos parlamentares goianos na 

primeira etapa dos trabalhos da Constituinte corroborou também para a inclusão do 

direito de greve na norma constitucional, já que foi aventado por meio de sugestão à 

Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos. Contudo, os 

representantes dos servidores públicos estaduais condenaram a decisão dos 

constituintes em transferir para a legislação complementar a regulamentação do 

direito de greve, pois seria outra luta para ter a regulamentação complementar 

aprovada. 

Pode-se afirmar também que as greves no setor público não eram apenas por 

melhorias trabalhistas, mas também política. Pois, à medida que eram anunciados 

novos planos de governo ou congelamentos de preços (políticas econômicas para 

reduzir a inflação) estes influenciavam diretamente nos salários dos funcionários 

públicos. E, ainda, a cada nova medida econômica adotada pelo Governo Federal, 

alterava as negociações e reajustes já concedidos ou prometidos pelo Governo 

Estadual à categoria. O que trazia não apenas descontentamento, mas desconfiança 

e incredibilidade aos gestores, não somente estaduais, mas federais e, 

consequentemente, novas paralisações. O que, agora se agravava ainda mais, sem 

previsão de término e o movimento já era maciço em todos os setores da 

administração direta e indireta, que atingia, inclusive, a aviação514.  

O projeto da Constituinte estava praticamente pronto e acatou a sugestão da 

inclusão do direito de greve aos servidores públicos, porém ficaria mantida a 

proibição em relação aos serviços essenciais por entenderem os parlamentares que 

a sociedade não poderia ficar prejudicada com a paralisação dos serviços públicos. 

                                                
514

 “A nova política econômica anunciada pelo Governo Federal prejudicou os trabalhos da Comissão 
Partidária, que estuda um novo plano de cargo e salário para o funcionalismo público estadual e a 
política de pessoal do governo Henrique Santillo. Admitindo que a reforma que resultou na extinção 
do gatilho salarial poderá alterar a proposta do Governo e a contraproposta apresentada pelos 
representantes dos servidores.” O POPULAR, 13/06/1987. 
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Fonte: O POPULAR, 17 agosto de 1988. 

A pressão social e política exercida pelo movimento grevista do funcionalismo 

público, com representação dos servidores goianos (principalmente professores da 

rede estadual e docentes da UFG), presentes na Assembleia Constituinte se fizeram 

ouvir para cobrar o direito de greve, dentre outros, à categoria, mesmo em confronto 

direto com representantes da classe patronal da iniciativa privada e pública. 

Encerrados os trabalhos de votação da Lei Maior do País, a qual ainda estava 

(e está) pendente de uma ampla legislação complementar, para se tornar factível, 

toda a sociedade brasileira permanecia na expectativa de que, após sua 

promulgação, os novos preceitos passariam a vigorar imediatamente, sob pena de 

haver uma grande frustração nacional.  

Na verdade, não basta que tenhamos uma Constituição, enfeixando princípios 

em matéria social, econômica, financeira, política, científica, tecnológica, etc., se tais 

normas não forem cumpridas em toda sua plenitude. As teorias só são válidas com 

sua prática. Se assim não for, o primado do direito positivo seria a negação de si 

mesmo. Logo, o que se precisava (e precisa) era o efetivo cumprimento da 

legislação. 
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Ao término da votação, todo o povo brasileiro esperava que o líder dos 

trabalhos da Constituinte não adotasse o mesmo discurso do Plano Cruzado, 

tampouco a pregação das Diretas Já e muito menos a negação de tudo aquilo que 

Ulysses Guimarães combatia nos governos militares, como a presença de tanques, 

metralhadoras, cães e cassetetes na repressão aos trabalhadores, servidores e ao 

direito de greve. 

Todos queriam ver a democracia sendo a vontade da lei e a Constituição 

como a vontade pluralista da Nação, não como uma mera abstração, mas uma 

realidade concreta e permanente. 

Logo, a realidade era outra. O que se compreende é que o Governo cedeu às 

pressões sociais e políticas que insistiam em ter o direito de greve e tantos outros, 

tolhidos no período ditatorial, concedidos por meio da normativa máxima do País, a 

Constituição Federal. Porém, logo após a promulgação da Carta Magna temos o 

refluxo do Governo em fazer valer esse direito. 

Houve sim, um avanço em reconhecer direitos sociais constitucionais ao 

clamor de todo o País, mas, houve também o retrocesso dessas conquistas. Logo 

após a legalização do direito de greve e do reconhecimento de direitos e garantias 

aos trabalhadores, ainda eclodiam greves da categoria que não via os seus direitos 

resguardados, seja por atraso salarial, arrocho salarial com novos planos do 

Governo Federal, demissões em massa de servidores estaduais, não pagamento 

dos reajustes ou por ver que, ao se manifestarem, ainda tinham seus pontos 

cortados e continuavam a ser ameaçados pelo Governo (o mesmo que aprovou uma 

legislação cidadã) a perderem seus cargos515. 

Na medida em que os servidores iam sendo punidos com os cortes de ponto 

ou exonerações, eles acionavam judicialmente o Estado para que pagasse os dias 

cortados com juros legais ou, em caso de exoneração, reintegrasse o servidor em 

sua função. Contudo, ante a posição do governo Sarney de que ao serviço público 

permanecia a vedação da greve, o Judiciário indeferia os pedidos dos servidores e 

tudo permanecia como estava516. 

                                                
515

 Servidores públicos de diversos setores (Educação, Saúde, Previdência, Bancos, Limpeza 
Urbana, CELG, SANEAGO, METAGO, CRISA) realizaram greve em prol de pagamento dos 
atrasados, pagamento dos reajustes, concessão de férias e, ainda, a aplicação da Constituição à 
Administração Pública que não a cumpria (O POPULAR, 15/07/1988 a 02/10/1988; 07/10/1988 a 
21/08/1989).  
516

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelação Cível nº 198900541280. CORTE DE PONTO ILEGAL ANTE 
AO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. CONHECIDA E IMPROVIDA. Diário de Justiça, 18 mar. 1989. 
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Ao ser indagado pela imprensa acerca da legalidade da greve dos servidores 

públicos, o presidente ratificou que a Constituição Federal aprovou apenas o direito 

de greve a todos os trabalhadores da iniciativa privada, tanto urbanos quanto rurais, 

mas não ampliou esse direito ao serviço público já que este é essencial à 

Administração Pública e, também à população517. Acrescentou também que todos os 

governos estaduais e municipais estavam autorizados a cortar os pontos e a 

exonerarem os servidores faltosos se for o caso. 

Posteriormente, o Governo Estadual fez vários cortes de pontos dos 

servidores da Educação e Saúde que estavam paralisados em prol de melhores 

condições de trabalho. Em resposta, o CPG ajuizou ação judicial em desfavor do 

Estado ratificando que a paralisação dos servidores era justa e amparada pelo 

Artigos 9º e 37, inciso VII da Constituição Federal. Entretanto, o Tribunal de Justiça 

negou o pleito do CPG alegando que, por inexistir norma complementar que 

regulamentasse o direito de greve como previa a Constituição, a mesma seria tida 

como ilegal518. 

A década de 1980, se passou com muitas greves deflagradas pelos 

servidores em prol de melhorias para a categoria, além de se manifestarem 

contrários a ordem política da época e pleitearem por liberdade de associação e 

manifestação. Dentre as categorias do serviço público que mais realizaram greves e, 

que pleitearam para que os direitos da categoria fossem assegurados na nova 

norma constitucional, estão os professores estaduais, representados pelo CPG, e os 

docentes da UFG, representados pela ADUFG519. 

Durante todo o período constituinte, os professores se mobilizaram não 

apenas por melhores normas de trabalho ou melhorias na Educação, de forma geral, 

também era pauta dos movimentos o direito à livre associação sindical dos 

servidores e o direito à greve como meio para ver seus direitos reconhecidos. Tal 

movimentação do CPG fez com que parlamentares levassem as sugestões dos 

servidores goianos às comissões de direitos sociais da Constituinte e, junto com 

outras propostas levadas pelo PT, CUT e servidores federais de outros estados, 

fosse votado e aprovado o texto constitucional. 
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 O POPULAR, 23/02/1989. 
518

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AP nº 198900328971. CONHECIDA E IMPROVIDA. Diário de Justiça, 
24 ago. 1989. 
519

 Dados colhidos através de pesquisa dos recortes de jornais na década de 1980, pré-constituição 
que demonstram que 80% do movimento grevista em Goiás foi realizado pela classe de professores 
da rede estadual de ensino e da UFG. 
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Naquele período, era explícito o favoritismo de determinados servidores em 

detrimento de outros que subiam rapidamente, sem o devido mérito, favorecidos à 

custa de apadrinhamento político520.  

Em suma, a situação do servidor público era preocupante, porquanto o 

descaso a que estava relegado tanto o afetava quanto afetava a eficiência dos 

serviços públicos. 

Em um País que, naquela década, ansiava por transformações de grande 

alcance, que lutava para se modernizar, para romper com estruturas retrógradas, 

tornava-se absolutamente inconcebível insistir nas práticas empíricas e, mais do que 

isso, barganhistas, que caracterizavam o tratamento dispensado aos agentes 

públicos e ao próprio serviço público. 

Impunha-se, portanto, que nossas autoridades administrativas – 

especialmente estaduais, já que nos estados, especialmente em Goiás como vimos, 

a situação era mais grave – voltassem os olhos para os servidores públicos e se 

levassem em conta que eram (e são) essenciais ao bom andamento e desempenho 

da máquina administrativa. 

A valorização dessa classe exigia, como primeiro passo, respeito ao instituto 

constitucional e democrático do concurso público e a instituição de plano de cargos 

e salários, calcados em regulamentos administrativos que estimulassem o 

aperfeiçoamento e, à luz de critérios transparentes, propiciassem a ascensão 

funcional em razão da capacidade de trabalho, dos méritos demonstrados e da 

aptidão revelada ao exercício da função pública. 

Contudo, para que isso ocorresse era necessária uma normativa que 

disciplinasse isso, mas também, que fosse exercida na prática. Pois, como vimos, a 

legislação foi criada regulamentando cargos e salários ou, ainda, eram concedidos 

reajustes e gratificações em alguns setores da administração pública, mas não eram 

aplicados na prática até mesmo porque ainda se vivia à sombra de um governo 

autoritário que tratava a oposição com retaliações e isso também se aplicava aos 

grevistas em todas as esferas do Governo. 

Começou a ter uma abertura ao diálogo do Governo tanto Federal quanto 

Estadual com os servidores grevistas quando passou-se a vislumbrar a implantação 

                                                
520

 Entrevista concedida pelo ex-prefeito de Goiânia (GO) ao Jornal O Popular em 24/08/1986, em 
que afirma que concedeu diversos cargos e/ou gratificações a servidores por pedido deles ou de 
outros colegas de partido. 



171 

 

da democracia, por meio das eleições diretas para presidente, e a criação de uma 

nova Constituição, ao convocar a Constituinte. Vimos a “união” de forças de 

resistência contra um inimigo declarado (Regime Militar) e o retrocesso em prol de 

interesses das classes abastadas em relação ao avanço de direitos legais das 

classes trabalhadoras.  

O Estado de Goiás cooperou para acrescentar esse direito na nova 

Constituição ao contribuir por meio de representantes da ADUFG, CPG, ASMEGO, 

OAB/GO, que se reuniram com deputados e senadores constituintes entregando a 

eles os anseios da categoria e da população, para que estes levassem à análise da 

Constituinte. 

Porém, vê-se também que, após a aprovação da Constituição houve uma 

considerável diminuição de manifestações por parte de servidores goianos, pois, em 

sua maioria, se sentiam resguardados pela norma constitucional e, em razão do 

pouco tempo de sua vigência, compreendiam que demoraria um pouco a sua 

completa continuidade. 

Mesmo assim, a categoria dos professores da rede estadual continuava a 

deflagrar greves quando via a necessidade. Como por exemplo: em busca da 

aplicação do reajuste concedido à categoria no ano anterior e não pago pelo 

Governo Estadual; ou quando verificava irregularidades nos cortes de pontos de 

professores manifestantes, seja na capital ou no interior; ou, ainda, com o pleito pela 

retificação do estatuto dos servidores para aplicação de abono salarial também aos 

professores521.  

Entretanto, as greves tanto dos professores da rede estadual quanto de 

qualquer outra área do serviço público eram tidas como ilegais, tanto pelo Executivo 

como pelo Judiciário que reconhecia, em decisões judiciais, a ilegalidade das 

paralisações. 

Ante a isso, começou a constar nas pautas dos movimentos grevistas a 

reivindicação por norma regulamentadora do direito de greve da categoria, já que 

sem ela, seus movimentos eram esvaziados a cada decisão judicial contrária às 

paralisações, fazendo com que o movimento dos servidores perdesse força. 

A inércia política e jurídica vista após a promulgação da Constituição Federal 

de 1988, mostra um retrocesso ante a conquista do direito de greve. Pois nenhum 
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 O POPULAR, 14/03/1989; 07/05/1989 e 18/06/1989. 
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dos três poderes se mobilizou em prol de resolver a omissão legislativa e, tampouco, 

o movimento dos servidores se preocupou em regulamentar tal direito. O movimento 

dos servidores agora, se preocupava mais com a aplicação do Plano de Cargos e 

Salários e demais benefícios previstos no Estatuto dos Servidores Públicos que não 

eram aplicados na prática pelo Estado, ou, ainda, com o pagamento dos atrasados e 

demissões em massa pelo Estado, do que com a regulamentação do direito de 

realizarem ou não a greve522. 

O momento em que, pós-constituição (1990 e anos seguintes), volta a se falar 

da legalidade ou ilegalidade da greve ocorreu, apenas, quando os servidores tiveram 

os pontos cortados pela Administração Pública e recorreram ao Poder Judiciário 

para dizer, por meio de decisão, que a greve era legal e, portanto, deveriam receber 

os dias em que estavam parados523. 

Porém, logo após dialogarem com o Estado e conseguirem a remuneração 

dos dias não trabalhados, os servidores sequer lembravam-se de “negociar” ou 

reivindicar a lei complementar para o exercício de greve à categoria. 

O período pós-constituição mostrou (e mostra) claramente um refluxo em 

relação à conquista do direito de greve estabelecido na Carta Magna. O Estado de 

Goiás seguia os ditames do Governo Federal, ou seja, se a greve de servidores 

públicos para o Governo Federal era ilegal e se cortava os pontos dos servidores, da 

mesma forma, acontecia em Goiás. 

Logo, após o julgado do STF no Mandado de Injunção nº 708 (estudado no 

Capítulo II), o Poder Judiciário goiano também aplicava (e aplica) os preceitos que 

determinava (e determina) o Supremo. Assim, para se realizar greve, os servidores 

goianos deveriam (e devem) atender as exigências preceituadas no julgado do STF 

sob pena de ser tida como ilegal e terem, os servidores, os pontos cortados. 

Portanto, o que víamos no Estado de Goiás era o mesmo que se via em todo 

País: houve avanço ao se conquistar o direito social de greve escudado na 
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 Todas as greves relatadas pelo Jornal O Popular após a promulgação da Constituição mostra que 
os servidores paralisavam suas atividades por questões pontuais de não aplicação dos reajustes; 
atrasos nos pagamentos; contra o arrocho salarial; demissões em massa; ou outros benefícios 
estipulados em lei. (O POPULAR, 04/12/1988; 21 e 22/01/1989; 16/02/1989; 25/02/1989; 03/03/1989; 
10/03/1989; 14 a 29/04/1989; 07/08/1989; 05/11/1989; 02/01/1990; 03 a 30/04/1990; 07 e 10/05/1990; 
16/06/1990; 18 a 25/09/1990; 01 a 23/10/1990; 11 a 18/12/1990). 
523

 Servidores da OSEGO e da Polícia Civil após 30 dias de paralisação recorreram ao Judiciário para 
não terem os pontos cortados pelo Estado (O POPULAR, 18/05/1990). Ou ainda reivindicação do 
CPG pela retificação do Estatuto dos Servidores e melhoria salarial em que ficaram parados por mais 
de 15 dias (O POPULAR, 04/08/1990). 
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Constituição Federal de 1988 e, ainda, na forma com que o Estado lida com o 

movimento grevista, visto que não é mais tão repressor. Porém, houve um refluxo à 

conquista do direito social de greve, na medida em que inexiste a efetiva aplicação 

desse direito pelos três poderes; aos servidores públicos por desinteresse, não 

apenas da própria categoria em não exigir, com a mesma disposição demonstrada 

na Constituinte, a aplicação do exercício de greve tal qual está no Art. 9º da 

Constituição vigente. Mas, também, desinteresse e falta de boa vontade política e 

jurídica em ser contrário a um governo autoritário. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Pode-se afirmar que, o mau desenvolvimento da Administração Pública no 

Brasil, em todos os níveis, caracterizado pelo emperramento da máquina 

administrativa, pela morosidade na prestação dos serviços e pelo atendimento 

deficiente à população, é devido, em boa parte, à falta de uma política de pessoal 

definida e que tenha como postulado fundamental a valorização do servidor público. 

Logo, o sucesso do administrador está diretamente ligado à organização e 

qualidade do pessoal sob o seu comando. Pena é que nossos administradores 

públicos, em grande maioria, não estavam (e não estejam) conscientes dessa 

realidade irrefutável, preferindo desconhecer a essencialidade da classe como 

propulsora da ação do Estado. 

Vimos neste trabalho que o Estado pouco se preocupava em melhorar ou 

incentivar o funcionalismo público por meio de benesses que os favorecessem. Ao 

contrário, o Estado tinha outras prioridades em sua administração e deixava o 

funcionalismo de lado. Como percebemos, os inúmeros atrasos consecutivos no 

pagamento dos salários dos servidores acarretava um desequilíbrio econômico e 

social, pois o número de inadimplência aumentou, o consumo de produtos e 

serviços, inclusive os essenciais, caiu, e, consequentemente, a insatisfação dos 

servidores refletia na prestação de seus serviços, de forma lenta ou ainda com o 

mesmo descaso do Estado, à população. 

O não pagamento de verbas salariais, o descaso com o funcionalismo 

público, a falta de estrutura e material para prestação de serviços públicos de 

qualidade acabaram por culminar inúmeras greves em diversos setores. Pretendiam 

os servidores chamar a atenção da população para o fato de que não trabalhavam 

porque não estavam recebendo o mínimo de equipamento e material para isso e, 

tampouco, salário.  

Em suma, a situação do servidor público era preocupante, porquanto o 

descaso a que estava relegado tanto o afetava quanto afetava a eficiência dos 

serviços públicos. 
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Em um País que, no período pós-ditadura, ansiava por transformações de 

grande alcance, que lutava para se modernizar, para romper estruturas retrógradas, 

tornava-se absolutamente inconcebível insistir nas práticas empíricas e, mais do que 

isso, barganhistas, que caracterizavam o tratamento dispensado aos agentes 

públicos e ao próprio serviço público. 

A nossa pesquisa permitiu afirmar que, com o advento do período de 

reabertura democrática do País, começou-se também uma abertura ao diálogo do 

Governo Federal (o que se reproduz no Estado de Goiás) com os servidores 

grevistas. Este processo vai se acentuando à medida em que se vislumbra os sinais 

mais certos de redemocratização do País, por meio das Diretas Já, das eleições 

indiretas para presidente, e dos acertos para o estabelecimento da Constituinte. 

Vimos a “união” de forças de resistência contra um inimigo declarado (Regime 

Militar) e o retrocesso em prol de interesses das classes abastadas em relação ao 

avanço de direitos legais das classes trabalhadoras.  

Vimos também que, o Estado de Goiás cooperou para acrescentar esse 

direito na nova Constituição ao contribuir por meio de representantes da ADUFG, 

CPG, ASMEGO, OAB/GO, que se reuniram com deputados e senadores 

constituintes entregando a eles os anseios da categoria e da população, para que 

estes levassem à análise na Constituinte. 

Encerrados os trabalhos de votação da Lei Maior do País, a qual ainda estava 

(e está) pendente de uma ampla legislação complementar, para se tornar factível, 

toda a sociedade brasileira permanecia na expectativa de que, após sua 

promulgação, os novos preceitos passariam a vigorar imediatamente, sob pena de 

haver uma grande frustração nacional. 

O modo com que, entretanto, efetivamente o chamado “pai da Constituição”, 

Ulysses Guimarães, viria a tratar uma greve dos servidores públicos, pisando ele 

mesmo na nova Constituição, indicava simbolicamente o caminho que ainda é o 

trilhado no presente. Os mesmos homens que criaram a Constituição, no lugar de 

fazê-la se cumprir, seriam os primeiros a burlá-la. 

Na verdade, não basta que tenhamos uma Constituição, enfeixando princípios 

em matéria social, econômica, financeira, política, científica, tecnológica, etc., se tais 

normas não forem cumpridas em toda sua plenitude. Se assim não for, o primado do 

direito positivo seria a negação de si mesmo. Logo, o que se precisava (e precisa) é 

o efetivo cumprimento da legislação. 
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Registre-se que, desde a Constituição de 1946, uma das mais democráticas, 

o constituinte escreveu, entre outros, os seguintes preceitos: todo poder emana do 

povo e em nome do povo será exercido; a independência dos poderes; todos são 

iguais perante a lei; a valorização do trabalho; repressão ao abuso do poder 

econômico, inclusive o lucro arbitrário. Também estabeleceu: salário mínimo que 

atenda às necessidades do trabalhador e de sua família (habitação, alimentação, 

vestuário, transporte, lazer, saúde e higiene); participação nos lucros da empresa, 

assistência sanitária, hospitalar e médica preventiva; previdência social e seguro-

desemprego; liberdade sindical e o direito restrito à greve aos trabalhadores. Onde 

estava o real cumprimento de tudo isso? E hoje, na nova Constituição, boa parte dos 

direitos assegurados em 1946 permaneceu, e onde está o cumprimento real deles, a 

não ser por medidas paliativas? 

Impunha-se, portanto, que nossas autoridades administrativas – 

especialmente estaduais, já que nos estados, especialmente em Goiás, como vimos, 

a situação era mais grave – voltassem os olhos para os servidores públicos, 

levando-os em conta, já que eram (e são) essenciais ao bom andamento e 

desempenho da máquina administrativa. 

A valorização dessa classe exigia, como primeiro passo, respeito ao instituto 

constitucional e democrático do concurso público e a instituição de plano de cargos 

e salários, calcados em regulamentos administrativos que estimulassem o 

aperfeiçoamento e, à luz de critérios transparentes, propiciassem a ascensão 

funcional em razão da capacidade de trabalho, dos méritos demonstrados e da 

aptidão revelada ao exercício da função pública. 

Contudo, para que isso ocorresse era necessária uma normativa que a 

disciplinasse, mas também, que fosse exercida na prática. Pois, como vimos, a 

legislação foi criada regulamentando cargos e salários ou, ainda, eram concedidos 

reajustes e gratificações em alguns setores da administração pública, mas não eram 

aplicados na prática até mesmo porque ainda se vivia à sombra de um governo 

autoritário que tratava a oposição com retaliações e isso também se aplicava aos 

grevistas em todas as esferas do Governo. 

Passado o momento constituinte, o processo de implantação e 

regulamentação da Constituição arrastou-se em relação a inúmeras conquistas 

populares, como as conquistas dos povos indígenas. O avanço constitucional do 

direito de greve dos trabalhadores públicos residiu no fato de estar escudado na 
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normativa máxima do país e, também pela forma como o Estado lida com os 

movimentos grevistas dos servidores públicos não sendo mais tão repressor. Porém, 

não houve avanço legislativo e efetivo desse direito em relação à Constituição, ele 

retroagiu em relação a ela, não apenas no âmbito legislativo, mas também no âmbito 

judiciário e do Poder Executivo. Efetivamente, o direito constitucional de greve do 

trabalhador público não é respeitado por nenhum dos poderes da República, 

supostamente passado à limpo pela Constituição de 1988. 

Mesmo tendo sido elaborada por um viés democrático, a Carta Magna de 

1988, acabou tendo, no que diz respeito ao direito de greve dos servidores públicos, 

caráter figurativo. Pois, a batalha pelos sindicalistas, associações de servidores 

públicos como ADUFG, CPG e tantas outras de outros estados, lograram êxito ao – 

pressionarem por greves que eclodiam em todo o País, insatisfeitos não apenas com 

as condições de trabalho ou salários, mas também com uma política repressora e 

conservadora que tolhia direitos do cidadão como a liberdade de expressão, também 

vedada aos servidores e operários por meio da greve –, verem inclusos os direitos 

trabalhistas assegurados na nova Constituição e, também, o direito máximo de 

liberdade de expressão trabalhista: a greve, assegurada na Lei Máxima do País. 

Porém, o desrespeito à norma constitucional continua a ocorrer já que, 

mesmo após sua promulgação ainda é discutida a legalidade da greve realizada 

pelos servidores. O impasse continua inclusive a ser, paliativamente, resolvido pelo 

Judiciário após o julgado do Mandado de Injunção nº 708. 

Nesse julgado, o STF se limitou a declarar a mora legislativa, não autorizando 

a greve de servidores, sob o argumento de que os serviços públicos são essenciais 

e, por essa razão, não podem ser paralisados. Mesmo assim, o STF, procurando 

“amenizar” a omissão legislativa, traçou diretrizes sobre o exercício do direito de 

greve do funcionalismo público, aplicando de forma morosa a Lei de Greve dos 

trabalhadores da iniciativa privada, restringindo o que foi garantido pelo Art. 9º da 

Constituição Federal.  

O que se viu ainda foi um resquício de um regime autoritário pelo qual passou 

a Nação na década de 1980.  Hodiernamente, com o advento da nova ordem política 

nacional, concretizada pela Carta Magna de 1988, houve uma lenta extensão de 

direitos reconhecidos aos trabalhadores da iniciativa privada aos servidores 

públicos, conforme estabeleceu o julgado do STF.  
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O fato é que, como vimos, as lutas dos trabalhadores da iniciativa privada, 

dos servidores públicos, das associações e sindicatos de servidores (como o CPG, 

ADUFG e CNSP), a CUT e partidos políticos, não foi em vão para corroborar em um 

interesse único: conceder o direito de greve a todos os trabalhadores de forma 

irrestrita na Constituição de 1988. 

Porém, após a promulgação da Norma Máxima do País, em que é 

estabelecido o “contrato social” a ser seguido por todos, o próprio Estado que a 

promulga não quer cumpri-la por, demonstrar claramente, não ter interesse político 

ou jurídico. 

Como vimos nas fontes pesquisadas para elaboração dessa dissertação, 

tanto o Executivo quanto o Legislativo diziam que os servidores não poderiam 

realizar greve por inexistir a norma complementar que regulamente esse direito, e 

repassou ao Judiciário decidir da mesma forma. 

Ocorre que, após tantas ações judiciais para resolver a questão, o Judiciário 

assumiu a postura legislativa para, paliativamente, sanar a omissão legislativa. O 

que não logrou êxito, pois, o STF tolheu o direito dos servidores e, 

consequentemente, feriu a Constituição Federal do Brasil.  

Logo, o que se via era um direito social concedido na norma máxima vigente 

e não cumprido, seja pelo Executivo ou pelo próprio Judiciário que insistia em 

restringir o exercício do direito de greve aos servidores utilizando outras normativas 

que, são forçosamente manipuladas para adequar à categoria. E que, no final das 

contas, também não são seguidas pelo Poder Judiciário ante a sua fragilidade, já 

que o serviço público tem tratamento totalmente diferenciado dos trabalhadores da 

iniciativa privada. 

Mesmo assim, tribunais de justiça em todo o País, STJ e alguns ministros do 

próprio STF divergiram quanto ao posicionamento de restringirem o direito de greve 

e, altercaram em hora legalizar a greve irrestritamente, hora legalizar com restrições 

e; em algumas decisões declaram totalmente ilegal o exercício do direito de greve, 

ratificando o não cumprimento à Constituição Federal de 1988. 

Por meio da pesquisa feita para elaboração dessa dissertação, ao verificar as 

notícias da imprensa impressa, pode-se perceber que o direito de greve foi incluso 

na Constituição Federal de 1988, em decorrência das manifestações grevistas 

constantes realizadas em todo o País, inclusive com participação dos professores 

estaduais e federais de Goiás. O que foi sim, um grande avanço. Porém, é notório 
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também que houve um retrocesso em relação a aplicação desse direito ao 

funcionalismo público ante o desinteresse dos três poderes. 

Percebemos também que, uma nova lei que regulamente os limites, direitos e 

deveres, dos servidores públicos, não será a “tábua de salvação” para a categoria. 

Porém, deixará de ser uma aberração jurídica, pois, deverá ser aplicada a Norma 

Máxima do País e, não mais haverá motivos legais para que o Judiciário declare 

ilegal a greve dos servidores e, consequentemente, determine corte dos pontos dos 

grevistas. Ou seja, tanto a Administração Pública quanto o Judiciário não poderão se 

escusar na omissão legislativa para declarar a ilegalidade do movimento grevista 

dos funcionários públicos, quer municipal, estadual ou federal; e, de certa forma, o 

impasse prático da aplicação do direito de greve desta categoria estaria, 

juridicamente, resolvido. 

Contudo, com este trabalho, podemos compreender melhor que, a omissão 

legislativa da regulamentação do direito de greve à categoria não é apenas jurídica, 

mas também, de ordem social, econômica e, principalmente, política; o que emperra 

ainda mais a aplicação da norma constitucional. 
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