
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STELLA MENDES DE CASTRO REIS 

 

 

 

 

 

 

 

AS LUTAS DO SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO 

RIO DE JANEIRO: Uma Análise Crítica do Discurso Jurídico em Decisões Judiciais da 

Greve de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLTA REDONDA - RJ 

2021 



 

 

 

 

STELLA MENDES DE CASTRO REIS 

 

 

 

AS LUTAS DO SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 

DO RIO DE JANEIRO: Uma Análise Crítica do Discurso Jurídico em Decisões 

Judiciais da Greve de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia Jurídica apresentada ao Curso de 

Direito do Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais de Volta Redonda, pertencente à 

Universidade Federal Fluminense, como 

requisito parcial à obtenção do título de 

Bacharel(a) em Direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: 

Profª. Drª. Clarisse Inês de Oliveira 

 

 

Coorientadora: 

Profª. Drª. Alejandra Luisa Magalhães Estevez 

 

 

 

 

VOLTA REDONDA - RJ 

2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

STELLA MENDES DE CASTRO REIS 

 

 

 

 AS LUTAS DO SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE 

EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO: UMA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCRUSO 

JURÍDICO EM DECISÕES JUDICIAIS DA GREVE DE 2013 

 

 

Monografia Jurídica apresentada ao Curso de 

Direito do Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais de Volta Redonda, pertencente à 

Universidade Federal Fluminense, como 

requisito parcial à obtenção do título de 

Bacharel(a) em Direito. 

 

 

Aprovado(a) em 28 de abril de 2021. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Profª. Drª. Clarisse Inês de Oliveira – UFF 

Orientadora 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Profª. Drª. Alejandra Luisa Magalhães Estevez – UFF 

Coorientadora 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Profª. Drª. Sabrina de Oliveira Moura Dias – UFF 

Examinadora 1 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Profª. Drª. Carla Appollinário de Castro – UFF 

Examinadora 2 

 

 

VOLTA REDONDA - RJ 

2021 



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Inicialmente, agradeço a Deus, aos Orixás e todos os Espíritos de luz que me acompanham 

em minha jornada, proporcionando força e esperança, mesmo em momentos nebulosos como 

o atual, em que enfrentamos a pandemia da COVID-19. 

 

Dirijo um agradecimento especial à minha tia Yvonne, que nos deixou em setembro de 2020 

em decorrência do coronavírus, mas que sempre me incentivou aos estudos. De onde ela 

estiver, tenho certeza que está contente com este trabalho de conclusão de curso, emanando 

a alegria que sempre contagiou todos a sua volta. 

 

À minha família, gostaria de demonstrar profunda gratidão por todo apoio e carinho que 

recebo diariamente. Minha avó, professora, a mulher mais bondosa e iluminada que já 

conheci até hoje (se não fosse por ela, com certeza, eu não estaria aqui); minha mãe, uma 

mulher de garra, perseverança, dona de um amor profundo, que se tornou um sustentáculo; 

minha tia Aparecida (Beth) pela qual nutro um amor de filha e não de sobrinha; minha prima 

Cyrtha, um ser humano doce e atencioso; meu primo Enio, uma pessoa radiante que 

compartilha das mesmas indignações políticas que eu (Ele Não!); meu tio Villela, que 

mesmo em outro plano existencial, tenho certeza que também está muito orgulhoso com esta 

minha conquista. 

 

Agradeço também à minha companheira, Ana Gabriela, e a todos os meus amigos, em 

especial Gabi, Jaime, Fil, Janmi, Dani, Carol, Ju e minha cachorrinha Bibi, com os quais 

divido momentos únicos e ímpares, que tornam minha jornada cheia de vida e de muito 

amor.  

 

Quero agradecer, ainda, aos meus companheiros do SEPE, do PSOL, de toda a militância, 

com os quais eu aprendi que só a luta muda a vida. Pessoas de garra, que muitas das vezes 

abdicam momentos de sua vida pessoal em prol do ideário coletivo, construindo o sonho de 

uma sociedade mais justa e igualitária. Sem vocês, eu definitivamente não sou! Neste 

momento, reporto-me a uma companheira que inspira gerações e, de fato, uma das mulheres 

mais incansáveis que tive o privilégio de conhecer, Dodora Mota. Dodora auxiliou a 

realização desta pesquisa disponibilizando seu acervo pessoal, que contém documentos 

sobre a memória do SEPE e suas greves. Muito obrigada, companheira! 

 

Sou imensamente grata às minhas orientadoras, Profª. Clarisse Inês e Profª. Alejandra 

Estevez, pela oportunidade de desenvolver este trabalho, pela paciência que tiveram comigo 

durante todo este processo (permeado pelas angústias decorrentes da pandemia) e, que, 

mesmo sem um contato presencial, se esforçaram de forma dobrada para que não me sentisse 

desamparada. Vocês são grandes referências para mim, tanto no âmbito profissional e 

acadêmico como em minha vida pessoal.  

 

Agradeço a todos os profissionais da Universidade Federal Fluminense, aos grupos de 

estudo, pesquisa, extensão e coletivos, os quais tive a oportunidade de conhecer, como o 

CEMESF, o NEM, o Medusas, que só reforçam o caráter transformador da Universidade 

Pública. A Stella que entrou na UFF certamente não é a mesma que está redigindo estes 

agradecimentos. 

 

Por fim, gostaria de agradecer a todos os profissionais de educação, em especial aos 



 

 

 

 

professores que já me deram aula e mostraram a potência de Paulo Freire, a importância do 

conhecimento e a magnitude das transformações sociais que só a educação libertadora pode 

gerar. Com vocês aprendi que não devemos naturalizar as desigualdades e que a educação 

de qualidade não deve ser um privilégio para poucos, mas um direito de muitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pois quem toca o trem pra frente 

Também de repente 

Pode o trem parar! 

 

Chico Buarque



 

 

 

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho visa analisar, a partir da experiência das greves do Sindicato Estadual 

dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (SEPE-RJ), com enfoque para a greve 

realizada em 2013, a maneira com que a institucionalização das greves pelo Estado se 

manifesta através das decisões emanadas pelo Judiciário. A importância da discussão 

abordada revela-se a partir do contexto de ampliação da judicialização dos conflitos 

coletivos, sobretudo a partir da década de 2000. Procura-se compreender como o Direito 

interfere nos processos grevistas encampados por servidores públicos e como isso se reflete 

na mobilização dessa classe trabalhadora. A partir das revisões bibliográficas, análise de 

acervos e de decisões paradigmas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, busca-se 

realizar uma análise crítica do discurso jurídico de decisões proferidas pelo Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito da greve de 2013. Intenta-se, ainda, elucidar 

como o exercício do direito de greve pelos profissionais de educação associados ao SEPE 

revelou-se prejudicado a partir da consolidação de uma jurisprudência restritiva em relação 

à greve, o que reflete um discurso jurídico permeado por modos de operação da ideologia, 

com objetivo de promover uma homogeneização discursiva. 

  

Palavras-chave: Direito de Greve. Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio 

de Janeiro. Análise Crítica do Discurso Jurídico. Decisões Judiciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper aims to analyze, based on the experience of strikes by Sindicato Estadual dos 

Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (SEPE-RJ), focusing on the strike carried out 

in 2013, the way in which the institutionalization of strikes by the State is manifested through 

the decisions issued by the Judiciary. The importance of the discussed discussion is revealed 

from the context of the expansion of the judicialization of collective conflicts, especially 

from the 2000s onwards. It seeks to understand how the Law interferes in the strike processes 

taken over by public servants and how this is reflected in the mobilization of this working 

class. Based on bibliographic reviews (books, doctoral theses, master's dissertations and 

articles), analysis of collections and decisions paradigms handed down by the Supreme 

Federal Court, we seek to carry out a critical analysis of the legal discourse of decisions 

made by the Court of Justice of the State of Rio de Janeiro, within the scope of the 2013 

strike. It is also intended to clarify how the exercise of the right to strike by education 

professionals associated with SEPE proved to be hampered by the consolidation of 

restrictive jurisprudence in relation to the strike, which reflects a legal discourse permeated 

by the company's modes of ideology operation, with the objective of promoting a discursive 

homogenization. 

 

Keywords: Right to Strike. Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de 

Janeiro. Critical Analysis of Legal Discourse. Court Decisions. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A greve é um fenômeno que pode ser analisado sob vários ângulos e constitui uma 

das manifestações coletivas mais antigas e complexas produzidas pela sociedade. Ao longo 

da história, o fenômeno foi ganhando novos contornos, sobretudo a partir da Revolução 

Industrial, que consolidou o modelo capitalista e o regime de trabalho assalariado. Nesse 

contexto, seu marco ocorreu na cidade de Paris, na França, no século XVIII, originando, 

inclusive, o termo “greve”, que designa a paralisação coletiva das atividades laborais, com 

escopo de protestar e reivindicar melhores condições de trabalho, sendo assim, uma 

importante ferramenta de luta para os trabalhadores. 

Do ponto de vista do Direito brasileiro, a greve passou por distintas fases, que se 

alteraram em diferentes momentos históricos, incluindo a proibição, a restrição e a atual fase, 

que é de liberdade, ao passo que ela se tornou um direito constitucional. A 

institucionalização da greve demonstra a preocupação do Estado brasileiro em regular este 

fenômeno, pois ele está inserido no bojo da relação capital x trabalho, estruturante para 

manutenção do próprio Estado. Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 foi um marco, 

pois, além de enquadrá-lo como direito fundamental e como uma garantia constitucional, foi 

a primeira Carta Fundamental a prever o direito de greve no serviço público. Não obstante, 

em relação à greve no setor público, os ditames constitucionais preconizam a elaboração de 

lei específica posterior, para fins de regulamentação, porém até o presente momento esta lei 

não foi editada. Tal cenário potencializa a atuação do Poder Judiciário, que, ao ser instado a 

resolver demandas em casos concretos, atua no sentido de contenção dos conflitos grevistas, 

inicialmente, a partir de uma perspectiva conciliatória. 

Nesse contexto de predomínio da judicialização de demandas envolvendo questões 

trabalhistas (incluindo as greves) que vem se consolidando desde a década de 1990 no Brasil, 

os sindicatos assumem um papel distinto daqueles exercidos tanto no contexto do pré- Golpe 

Militar de 1964 quanto na década de 1980 (marcada pela explosão de movimentos grevistas, 

em um fenômeno denominado pela bibliografia tradicional como Novo Sindicalismo). 

Sobretudo a partir dos anos 2000, ganha relevo a mobilização dos sindicatos pela via da 

institucionalização das práticas judiciais. Ou seja, enquanto em um passado próximo os 

sindicatos assumiam condutas consideradas burocráticas, por meio de negociação política 

dos dirigentes com o Poder Público, ou mobilizavam greves a partir de um contato mais 

próximo com as bases, na contemporaneidade, a atuação em demandas judiciais se tornou 
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um fenômeno de destaque. 

Assim, a partir da experiência das greves do Sindicato Estadual dos Profissionais 

de Educação do Rio de Janeiro (SEPE-RJ), buscamos compreender a forma com que a 

institucionalização das greves e a judicialização dos conflitos coletivos vem interferindo não 

somente na atuação do sindicato, mas os efeitos que esses fenômenos vêm ocasionando tanto 

no âmbito do Direito, quanto na mobilização da classe trabalhadora, com ênfase para os 

profissionais de educação do setor público. Por meio de uma perspectiva multidisciplinar, 

com contribuições na seara da Sociologia, História, Direito, Linguística e Política, nos 

debruçamos aos seguintes questionamentos: de quais maneiras o Estado interfere na atuação 

do movimento grevista? Qual papel as decisões judiciais e jurisprudenciais desempenham 

na regulamentação da greve de servidores públicos? Existe um conteúdo ideológico no bojo 

dos discursos jurídicos proferidos pelo Judiciário? Em qual medida o exercício do poder 

estatal por meio da institucionalização dos conflitos coletivos pode ser observada nos casos 

envolvendo dissídios de greve? A partir de tais indagações, buscamos através do método 

descritivo, dedutivo e indutivo1 compreender as experiências de luta da entidade 

representativa dos profissionais de educação do Rio de Janeiro, o SEPE, balizando a 

interferência do Direito nesses processos, com enfoque para a greve de 2013, que culminou 

com um dissídio coletivo instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro (TJ-RJ). 

Para tanto, foi realizada análise de fontes primárias, a partir de boletins 

informativos, revistas e publicações do SEPE, aos quais foi possível o acesso em decorrência 

do acervo disponibilizado pela militante Maria das Dores Pereira Mota (Dodora), uma das 

fundadoras do SEPE e ex-dirigente da entidade. A análise dos boletins se deu a partir da 

busca pela palavra-chave “greve” e pelas principais reivinidcações que o Sindicato havia 

encampado no ano de circulação daquele informativo. Foram examinadas, ainda, decisões-

paradigmas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no que concerne à greve no 

serviço público e decisões judiciais emanadas pelo TJ-RJ em 2013. Ademais, procedeu-se à 

revisão bibliográfica (livros, teses, dissertações, artigos) sobre os estudos a respeito da 

 
1 De acordo com Silva e Menezes (2005, p. 25-26), “o raciocínio dedutivo tem o objetivo de explicar o conteúdo 

das premissas. Por intermédio de uma cadeia de raciocínio em ordem descendente, de análise do geral para o 

particular, chega a uma conclusão. Usa o silogismo, construção lógica para, a partir de duas premissas, retirar uma 

terceira logicamente decorrente das duas primeiras, denominada de conclusão”. Por sua vez, o método indutivo 

“considera que o conhecimento é fundamentado na experiência, não levando em conta princípios preestabelecidos. 

No raciocínio indutivo a generalização deriva de observações de casos da realidade concreta. As constatações 

particulares levam à elaboração de generalizações”. 
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trajetória do SEPE, da greve e do direito de greve em geral e no setor público e de autores 

do campo da linguística e da análise crítica do discurso jurídico, a fim de embasar a análise 

de decisões do TJ-RJ. 

Neste sentido, o primeiro capítulo é dedicado a realizar uma análise descritiva do 

histórico do SEPE, núcleo do Rio de Janeiro (SEPE Central), compreendendo desde a sua 

fundação em 1979 - através da fusão entre a Sociedade Estadual dos Professores (SEP) e 

outras entidades representativas dos docentes, como a União dos Professores do Rio de 

Janeiro (UPRJ) e a Associação dos Professores do Estado do Rio de Janeiro (APERJ) - até 

o ano de 2013. Objetivamos observar como os processos grevistas realizados no decorrer do 

recorte cronológico mencionado foram determinantes para a consolidação da entidade como 

representativa dos profissionais de educação tanto da rede estadual, quanto da rede 

municipal de ensino público. Ademais, busca-se compreender como os processos sócio-

políticos brasileiros se relacionaram com as greves da entidade, com destaque para o ano de 

2013, em que se busca realizar uma contextualização das pautas, conquistas e conjuntura 

política da greve deflagrada naquele ano. 

Em seguida, no segundo capítulo, examinaremos os aspectos jurídicos em torno do 

fenômeno da greve e os conflitos coletivos na esfera sindical, frutos da judicialização. Neste 

momento, serão perquiridas decisões paradigmas sobre o direito de greve no serviço público 

e nas atividades consideradas essenciais, bem como seus desdobramentos em relação à 

realização de greve pelos sindicatos. Além disso, busca-se investigar a construção 

jurisprudencial que vem considerando a educação como uma atividade essencial e a 

polarização deste direito fundamental com o direito de greve. 

No capítulo terceiro, apresentaremos uma análise crítica acerca de duas decisões 

proferidas pelo TJ-RJ no bojo da ação judicial n° 0048006-82.2013.8.19.0000, ajuizada pelo 

Estado do Rio de Janeiro com objetivo de declarar a ilegalidade do movimento grevista 

encampado pelo SEPE em 2013, no contexto das jornadas de junho. Utilizando como 

metodologia a análise crítica do discurso jurídico (ACDJ)2, será explorada a forma com que 

 
2 De acordo com Colares (2014, p. 123-124), “A Análise Crítica do Discurso (ACD) configura-se como um campo 

de estudos que busca descrever e explicar tal envolvimento da linguagem no funcionamento da sociedade 

contemporânea. Direcionada ao estudo das dimensões discursivas da mudança social, a ACD apresenta uma 

concepção de linguagem e um suporte de análise para a investigação dos modos como a relação discurso/sociedade 

se concretiza na prática social”. E continua: “Fazendo ancoragem na ACD, a ACDJ tem como fulcro a abordagem 

das relações específicas – internas e recíprocas – entre linguagem, direito e sociedade. [...] Desse modo a ACDJ 

empreende uma hermenêutica endoprocessual para compreender a semiose da decisão judicias. O desafio dessa 

hermenêutica endoprocessual é dar conta de teorias e métodos interpretativos dos dois domínios de conhecimento 

em contato: Direito e Linguagem, de um modo transdisciplinar”. 
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as decisões judiciais (discurso jurídico sob formato textual) refletem a ideologia dominante 

e acabam promovendo uma homogeneização discursiva. 

Diante dessas reflexões será possível, então, demonstrar a atuação do Poder Público 

em relação às greves dos profissionais de educação do Rio de Janeiro, por meio do Poder 

Judiciário, através de discursos jurídicos que se forjam no corpo social e ao mesmo tempo, 

são um produto dele, refletindo as suas contradições de classe. Além disso, procuramos 

elucidar a forma com que a faceta judicial do Estado, embasada no ideário de conciliação, 

busca escamotear os conflitos que permeiam a lógica do capital x trabalho e levam à 

instauração de movimentos grevistas. 
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2. O NOVO SINDICALISMO E A TRAJETÓRIA3 DO SEPE-RJ  

 

2.1. A ascensão organizativa da classe trabalhadora e dos movimentos sociais ao Final 

da Ditadura Militar 

 

Novo Sindicalismo foi o termo pelo qual se convencionou chamar o movimento 

sindical despontado ao final dos anos 1970 e início de 1980 no Brasil. Durante esse período 

ocorreu uma explosão de movimentos grevistas pelo país, marcando uma efervescência da 

classe trabalhadora, ao passo que entre os anos 1985 e 1992 atingiu-se no Brasil “um dos 

maiores níveis de paralisações da história dos países ocidentais” (NORONHA, 2009, p. 119). 

Marco Aurélio Santana (1998, p. 19) cita como características do Novo Sindicalismo a 

“origem no setor moderno da economia, a autonomia frente aos partidos e ao Estado, 

organização voltada para a base e ímpeto reivindicativo direcionado ao interesse dos 

trabalhadores”. 

Dessa forma, os novos militantes sindicalistas reivindicavam práticas e estratégias 

de luta que buscavam se opor a toda uma tradição elidida pela hegemonia comunista-

trabalhista do contexto anterior ao Golpe Militar de 1964, designada por estes novos 

militantes como “Velho Sindicalismo”. Em um tom crítico, a bibliografia clássica 

caracteriza o Velho Sindicalismo, que vigorou nos anos 1960 e 1970, como burocratizado, 

com práticas atreladas ao Estado, apontando até mesmo como reprodutores de práticas 

clientelistas (ESTEVEZ; ROMANELLI, 2013, p. 442). Não obstante, Estevez e Romanelli 

(2013) destacam que as lideranças do velho sindicalismo foram as primeiras vítimas da 

repressão e da brutalidade implementadas pela ditadura que se instalou após o Golpe Militar. 

Por meio de uma legislação antitrabalhista e antigreve, com recorrentes intervenções aos 

sindicatos, diversos trabalhadores foram perseguidos, exilados, e os sindicatos tiveram sua 

capacidade mobilizatória e reivindicativa minada. 

Com a abertura política e o processo de redemocratização, o fenômeno do Novo 

Sindicalismo marcou o reaparecimento inflamado da classe operária brasileira no âmbito das 

lutas políticas e as greves do ABC paulista, lideradas pela Central Única dos Trabalhadores 

 
3 A distinção entre o uso da noção de trajetória em relação à noção de “história de vida” é desenvolvida em 

Bourdieu (1986, p. 7). Segundo o autor: “a trajetória pode ser entendida como série de posições sucessivamente 

ocupadas por um mesmo agente (ou um mesmo grupo) em um espaço ele próprio em devir e submetido a 

incessantes transformações” (ENGERLMANN, 2006, p. 25). 



 

 

17 

 

 

(CUT) com marco em 1978, ganham relevância, sendo uma de suas bandeiras a unificação 

com outros setores. Pode-se perceber, até mesmo no interior dos sindicatos, uma disputa 

entre os tradicionais líderes sindicais, ligados à tradição comunista-trabalhista, representados 

pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB) e pelo antigo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), 

e o novo sindicalismo cutista, ligado ao Partido dos Trabalhadores (PT), numa verdadeira 

busca por hegemonia no campo sindical (ALMEIDA, 2010). 

O ciclo de greves iniciado em 1978, que perdurou durante a década de 1980, de 

acordo com Miranda (2010) contou com o número estrondoso de 6.593 greves, desafiando 

as leis provenientes do estado de exceção dos períodos autoritários, que buscavam controlar 

os sindicatos e as mobilizações grevistas. Ao final da década de 1970, aproximadamente 

meio milhão de trabalhadores estavam em greve, tendo este número ultrapassado os três 

milhões após o ano de 1978. 

No bojo dessas manifestações, muitas delas chamadas de greves gerais por 

envolverem diversas categorias, estavam os professores, que formavam uma frente 

importante na luta pela redemocratização e contra as diversas arbitrariedades praticadas pelo 

regime militar. Inclusive, há registro no arquivo da Polícia Política do Estado do Rio de 

Janeiro de documentos comprobatórios de que o Departamento Geral de Investigações 

Especiais (DGIE) praticava frequente monitoramento do Centro Estadual de Professores 

(CEP), por meio de “relatórios de informações, pedidos de buscas, registros de detenções e 

depoimentos materiais apreendidos e dossiês envolvendo o CEP e diversos outros 

sindicalistas” (MIRANDA, 2011, p. 19). 

Assim, ainda que a memória do “Novo Sindicalismo” esteja predominantemente 

relacionada às greves metalúrgicas do ABC paulista, restando outras categorias, em certa 

medida, invisibilizadas, o presente trabalho busca realizar contribuições no sentido de fazer 

emergir memórias de uma categoria importante na luta por direitos a partir da 

redemocratização (e, até mesmo antes): os profissionais de educação do Rio de Janeiro. 

 

2.1.1 A fundação do Centro Estadual dos Professores, o embrião do Sindicato 

 

O surgimento do CEP em 1979 é elemento importante para a organização docente 

no Rio de Janeiro. Essa experiência representou o advento de um instrumento de luta 

superior aos já existentes, na medida em que avançou a construção e a união da categoria 

em uma única entidade. Como descreve Miranda,  
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A fusão da Sociedade Estadual dos Professores (SEP) - fundada em 1977 – com outras 

entidades mais antigas, como a União dos Professores do Rio de Janeiro (UPRJ) e a 

Associação dos Professores do Estado do Rio de Janeiro (APERJ) configurou um 

processo de fortalecimento da categoria docente no Rio de Janeiro que, em meio a 

contradições e avanços, apresentou ao Estado e à sociedade uma força política capaz 

de dirigir as lutas pela educação na década de 1980 - o Centro Estadual de Professores 

(CEP/ RJ) (MIRANDA, 2011, p. 53). 

 

O debate sobre a unificação ocorreu durante a vigência de uma legislação sindical 

que proibia a sindicalização dos servidores públicos, mas permitia a associação em entidades 

(recreativas, assistenciais, culturais) sem poder legal de representação. Tal processo foi 

permeado por uma confluência de fatores, como a luta contra a ditadura, e as demandas não 

estão somente no campo econômico, mas envolve também melhores condições de trabalho, 

liberdade de organização e participação no debate e formulação das políticas estatais 

educacionais. Dentre as principais reivindicações da categoria estão: proibição de turmas 

com mais de 50 alunos, pagamento obrigatório das aulas de recuperação e dos tempos vagos 

entre as aulas; abatimento de 50% para os filhos de professores nas decisões referentes ao 

ensino, adicional universitário aos professores primários municipais, pagamento de triênio 

aos professores contratados; equiparação salarial dos professores do antigo Estado da 

Guanabara, sem perda de vantagem (MIRANDA, 2011). 

É inegável que o CEP tornou-se uma entidade com referencial de luta e organização 

para os educadores fluminenses desde o seu surgimento, sendo prova disso a manifestação 

ocorrida em 1978, em que os docentes entregaram uma proposta salarial para a categoria à 

secretária estadual de educação, juntamente com uma carta aberta à população denunciando 

a crise educacional e suas precárias condições de trabalho. Em frente ao prédio da Secretaria 

Estadual de Educação, a manifestação contou com a presença ostensiva da polícia militar, 

surpreendendo, inclusive, a secretária, que, de acordo com o jornal Última Hora, teria 

afirmado “Professores não são desordeiros” (MIRANDA, 2011, p. 55). A realidade de 

confronto com a polícia militar em 1978 dava pequenos sinais do que estava por vir em 

1979, período em que ocorreu a histórica primeira greve da educação no país desde a edição 

do AI-5, em março e, como um desdobramento, uma segunda greve, em agosto daquele 

mesmo ano. 

A experiência das greves de 1979 foi fundamental não apenas para as conquistas 

salariais alcançadas, mas, sobretudo foi capaz de gerar identidade de classe, através da 

experiência de luta e mobilização. Thompson (1988) define classe não como uma estrutura, 
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mas sim como uma experiência, uma relação social, ao passo que ela é capaz de unificar 

acontecimentos aparentemente desconectados, tanto na matéria prima da experiência como 

na consciência. Dessa forma, no pensamento do autor, a classe é identificada pelos homens 

como resultado de experiências comuns, nas quais eles articulam seus interesses em 

oposição a outros, cujos interesses são divergentes. A consciência de classe, por sua vez, é 

a maneira como tais experiências são tratadas em termos culturais (THOMPSON, 1988). 

As greves de 1979 ganharam destaque não somente no meio sindical, mas em nível 

nacional, obtendo enorme apoio entre intelectuais e artistas, como o poeta Carlos Drumond 

de Andrade, que escreveu um artigo no Jornal do Brasil de apoio ao movimento. No meio 

político, o presidente do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Ulysses Guimarães, 

redigiu uma carta pública de apoio à greve, além de criticar a repressão do governador do 

Rio de Janeiro, Chagas Freitas. Além disso, uma das assembleias dos professores em Niterói 

recebeu o então líder operário Luiz Inácio Lula da Silva (MESQUITA; CASTRO, 2019, p. 

2-3). 

Ao final do ano 1978, o governo Estadual de Faria Lima apresentou um Plano de 

Cargos e Salários, que, dentre outras medidas, aumentava a carga horária de 12 para 20 horas 

semanais de aulas, sendo fortemente rejeitado pelos docentes. Apesar da repressão ditatorial 

e da ilegalidade das greves no setor público por meio do Decreto-lei n° 1.632/1978, em 

março de 1979 ocorreu uma assembleia que contou com cerca de cinco mil professores 

representando dezenas de municípios e deliberou pela realização de greve por período 

indeterminado (MESQUITA; CASTRO, 2019, p. 17). Cumpre ressaltar que nesse momento, 

a greve ainda estava sendo dirigida pela Sociedade Estadual dos Professores (SEP).4 

Em março de 1979 houve proposta de negociação por parte dos governos estadual 

e municipal, fazendo com que os professores suspendessem a greve. Porém, ao final do prazo 

estabelecido, o acordo não foi cumprido pelo governo, culminando com nova greve 

deflagrada em agosto daquele ano, desta vez já sob o comando do conglomerado de 

associações docentes, o CEP. Observa-se, que a unificação da categoria em torno do CEP se 

deu em meio a um processo de greve, o que demonstra o processo de consciência de classe 

por meio do antagonismo de interesses, descrito por Thompson (1988). 

Utilizando-se da tática dos piquetes nas portas de escolas estaduais e municipais, as 

 
4 Miranda (2010, p. 3) esclarece que “a primeira greve de 1979 foi dirigida pela Sociedade Estadual dos Professores 

(SEP) e, a segunda, já pelo Centro Estadual dos Professores (CEP), entidade que unificou diferentes correntes do 

movimento, inclusive aqueles mais moderados”. 
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manifestações sofreram forte retaliação por parte do governo estadual, que adotou a mesma 

postura repressora exibida pelo governo federal durante a greve dos metalúrgicos ocorrida 

no mesmo período em São Bernardo do Campo/SP, sob a ordem do então presidente, 

General Figueiredo. No Rio de Janeiro, as reações de truculência levaram, inclusive, à prisão 

lideranças do CEP, conforme descreve Miranda: 

 

A resposta do governo não foi a de retomada das negociações, ao contrário, 

demonstraria a truculência das forças ditatoriais, que fariam uso da coerção direta e 

do aparato jurídico como tentativa de aniquilamento do movimento. À pedido do 

governador Chagas Freitas, o presidente-general João Figueiredo cassou o processo 

de registro do CEP. Por sua vez, o Departamento de Polícia Política e Social prendeu 

lideranças do movimento e lacrou a sede da entidade na Rua Alcindo Guanabara, 24, 

sala 1006. Outra medida anunciada por Chagas Freitas foi a suspensão do pagamento 

de professores que “faltassem” seis dias consecutivos ao trabalho (MIRANDA, 2010, 

p. 4). 

 

Godofredo Pinto, Luciano D’Ângelo e Hildésia Medeiros foram importantes 

lideranças presas em decorrência da participação nas manifestações e na coordenação do 

CEP. Em depoimento à Revista do SEPE, Godofredo, que à época era presidente da entidade, 

relata: 

 

[...] Neste dia, eu desci da sede com Hildézia, e quando chegamos na rua tinha quatro 

caras numa rua transversal; e um disse: “o senhor é o professor Godofredo?” Eu disse: 

sou. Ele disse: “o senhor nos segue até o DOPS - Departamento de Ordem Política e 

Social”. Hildézia resolveu protestar, perguntou: cadê o mandado de prisão? Era um 

baixinho assim, loirinho, que disse: “professora, mandado de prisão? Se a senhora 

ficar falando muito, a senhora vai com ele”. Eu disse: Hildézia, esquece isso. Pra que 

mandado de prisão? Eu queria é que ela ficasse solta para botar a boca no trombone, 

né? Quando cheguei lá no DOPS, o delegado disse que o movimento era político. Eu 

disse que não, é um movimento classista. Não tem política, não tem partido. Ele disse: 

“Não tem política? O senhor Lula é professor?” Isso porque tínhamos levado o Lula, 

então líder sindical, a uma assembleia, onde ele foi muito aplaudido. Enfim, me 

prenderam de manhã e me soltaram à noite. Mas eu não sei como, quando estava atrás 

das grades, apareceu uma foto minha na primeira página do Jornal Última Hora, eu 

preso e, em cima da foto, a plaquinha assim: DOPS. Na cela tinha DOPS escrito e eu 

atrás das grades (MESQUITA; CASTRO, 2019, p. 15). 

 

A presença de Luiz Inácio Lula da Silva em uma assembleia de profissionais de 

educação ressalta a dimensão unificadora das lutas políticas das categorias de trabalhadores, 

característica marcante do Novo Sindicalismo. Isto porque, se consolidou a ideia de que um 

movimento tão expressivo teria força ainda maior se fosse unificado, o que acabou por 

demonstrar uma solidariedade de classe disseminada entre os obreiros durante aquele 

período histórico. 

Em 12 de agosto de 1979, após forte pressão da categoria para que suas assembleias 
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não fossem consideradas ilegais, contando com apoio de setores importantes da sociedade 

civil, dez mil professores reuniram-se em assembleia. O Governo Estadual fez chegar ao 

comando de greve a exigência de que tal reunião não fosse realizada em nome do CEP, o 

que foi prontamente descumprido pela direção, que seguiu afirmando com firmeza que 

aquela era uma assembleia do CEP. Nesse momento, ocorreu uma das cenas mais 

emblemáticas da greve de agosto de 1979: os docentes, em coro, bradaram o slogan que se 

tornou um potente grito de diversas gerações futuras “o CEP somos nós, nossa força e nossa 

voz!”.  

Em 20 de agosto, nova assembleia marca o final das duas grandes greves de 1979, 

cuja história está intimamente relacionada à luta pelo fim da ditadura e, também, em defesa 

do ensino público de qualidade, da liberdade de expressão e sindical, pela fundação de um 

sindicato de educadores livre e democrático, pilares de um sindicalismo autônomo e de base, 

sendo a origem do atual SEPE-RJ. As greves ocorridas em 1979 foram responsáveis por 

importantes conquistas para a classe docente, mas também evidenciaram as divergências no 

interior da direção do CEP, ao passo que existiam posições conflitantes que demonstravam, 

inclusive, as disputas mais amplas entre práticas do novo e velho sindicalismo. De um lado, 

parte da direção, que se identificava com o novo sindicalismo, defendia a greve como um 

instrumento amplo de lutas, de outro, parte de dirigentes assumiam uma postura mais 

moderada, recomendando cautela na transição democrática, esta por sua vez mais ligada ao 

velho sindicalismo (MIRANDA, 2011). 

 

2.1.2. As greves da década de 1980 – “O CEP somos nós, nossa força e nossa voz” 

 

Ao final de 1979, uma articulação entre o Presidente Figueiredo e o Governador 

Chagas Freitas promoveu a ilegalidade da entidade, utilizando como base a Lei de Segurança 

Nacional. Não obstante, mesmo com o registro cassado e a sede sob intervenção da repressão 

ditatorial, o CEP realizou uma expressiva eleição de sua primeira diretoria, com a 

participação de cerca de sete mil e quinhentos professores filiados à entidade, mesmo sob 

ameaça do governo. O reconhecimento legal da entidade por parte do governo federal 

somente foi conquistado em 1983, tendo o retorno à legalidade sido permeado por disputas 

entre a direção. (MIRANDA, 2011). 

Somente em 1986 é que o CEP iria se debruçar em nova greve, fato que demonstra 

o caráter moderado da direção eleita ao final de 1979, bem como a expectativa de parte da 
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militância em relação ao governo estadual de Leonel Brizola, eleito com a plataforma 

política focada em questões sociais, sobretudo na educação, e tendo sido o governador que 

possibilitou ao CEP o retorno à legalidade. Este fato, porém, não esconde o quadro de 

arrocho salarial promovido pelo governo Brizola, que será um dos motivos da greve de 1986. 

Em meio à conjuntura nacional de lutas contra o Plano Cruzado e o arrocho salarial, 

promovidos pelo governo Sarney, os professores, cada vez menos esperançosos em relação 

ao governo de Brizola, encamparam uma grande greve realizada pelo CEP, a primeira greve 

geral do município e do estado do Rio de Janeiro desde 1979. A principal pauta do 

movimento estava concentrada no plano de carreira da categoria, que reivindicava: piso 

salarial de cinco salários mínimos, enquadramento por formação, progressão por tempo de 

serviço a cada três anos para todos os professores e eliminação do quadro celetista do corpo 

docente do Estado. Como as negociações com o então prefeito não foram satisfatórias, houve 

uma participação massiva nas assembleias e o voto pela continuação da greve em abril de 

1986 (MIRANDA, 2011).  

A posição do governo do Estado também era contrária à greve, adotando como 

principal medida de desmobilização o corte de ponto dos professores que aderissem ao 

movimento paredista e a ameaça de convocação de professores concursados. Assim, ao final 

de abril, chegava ao fim a greve de vinte e sete dias, apresentando conquistas como o piso 

de três salários mínimos e meio para a categoria. Porém, com o escopo de pressionar o 

governo para o cumprimento do acordo, seguiram ocorrendo paralisações. 

O ano de 1986, portanto, representou um marco na luta da entidade, pois a greve 

mobilizou cerca de vinte e cinco mil professores no estádio do Maracanãzinho, no Rio de 

Janeiro, e conquistou um plano de carreira que regulamentava o enquadramento por 

formação, progressão e controle, pela categoria, da aplicabilidade do plano (MIRANDA, 

2011). Devido à exclusão dos aposentados nesse plano, surgiu a primeira comissão de 

aposentados do CEP, que, junto à direção, ampliou a luta e conseguiu, em 1987, a almejada 

paridade (SEPE, online). Ademais, importante mencionar que em 1986, no II Congresso 

Estadual do CEP, foi aprovada a filiação da entidade à CUT (SOUZA et al, 2003), fato que 

posteriormente será revisto pela categoria em um contexto de crise com os governos petistas 

da década de 2000. 

Em 1987 foi deflagrado outro movimento paredista em decorrência de sucessivas 

perdas salariais, porém, desta vez com uma adesão menor pela categoria. Apesar dos 

esforços praticados pela direção a fim de capilarizar as pautas por meio de investimento em 
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organização, utilização de piquetes, comandos de greve, cartas à população, reforço de 

informações na imprensa, recolhimento de fundo de greve nos municípios e regionais, aula 

pública na Quinta da Boa Vista e etc., a repressão por parte do governo estadual chefiado 

pelo governador Moreira Franco, aliada às divergências internas no âmbito do CEP 

acabaram culminando com o fim da greve (MIRANDA, 2010).  

Não obstante, o ano de 1987 datou uma importante unificação no âmbito da 

entidade. O terceiro congresso, realizado entre 30 de outubro e 02 de novembro, aprovou a 

incorporação dos funcionários administrativos no quadro de sócios, ou seja, foram 

englobados os demais profissionais de educação para além dos docentes, como merendeiras, 

inspetores e serventes, que a partir daquele momento passaram a compor e se organizar nas 

fileiras da entidade (MIRANDA, 2010). O CEP torna-se CEPE: Centro Estadual dos 

Profissionais da Educação, uma alteração que vai além da sigla, significando também a 

unificação de lutas em prol da valorização dos profissionais, bem como por uma educação 

de qualidade. 

Em um contexto político de agitação social, o ano de 1988 foi marcado por 

emblemáticos movimentos sociais de massa como as “Diretas Já” e o “Fora Sarney”. Além 

disso, as discussões em torno de pautas democráticas ganharam força, principalmente devido 

à queda dos governos militares. Nesse cenário de debate político intenso entre a sociedade 

civil em geral, o CEPE vivenciou a mais longa greve de sua história, sendo também a 

primeira em que participavam conjuntamente os profissionais do magistério e os 

funcionários administrativos do Rio de Janeiro. No dia 21 de maio, a categoria da rede 

estadual deflagrou o estado de greve após uma série de assembleias e atividades que 

buscavam ampliar a base de apoio entre a comunidade escolar e, também, dar visibilidade 

ao movimento, tanto na capital como em outras cidades do interior do estado. O principal 

motivo era o congelamento dos salários não só dos trabalhadores da educação, mas também 

de outras categorias desde o ano anterior, sem definição de data e índice para reajuste. Como 

as reivindicações foram ignoradas pelo governador, os servidores públicos acabaram por 

irromper em junho daquele ano uma greve geral, marcada por atividades no interior das 

escolas e atos públicos, que denunciavam, além da defasagem salarial, a precariedade do 

ambiente escolar e o aumento do número de alunos por turma (MIRANDA, 2011).  Entre as 

conquistas do movimento estão: 

 

reforma das escolas, atualização do Estatuto do Magistério, exame das políticas 
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pedagógicas do 1° e 2° Graus, além do Supletivo, alteração na legislação sobre a 

eleição de diretores de escolas, efetivação dos professores celetistas, concessão de 

licença sindical e o exame das situações concretas decorrentes da paralisação 

(SILVEIRA, 2002, apud MIRANDA, 2010, p. 8). 

 

Logo após o término da greve da rede estadual, foi a vez da rede municipal entrar 

em greve naquele mesmo ano, em decorrência do atraso de três meses nos salários dos 

servidores municipais, promovido pelo então prefeito Saturnino Braga, que alegou a falência 

da prefeitura carioca. O movimento reuniu não somente os profissionais da educação, mas 

grande parte do funcionalismo público e teve a duração de aproximadamente sete meses, 

quando então, foi negociado o pagamento dos salários atrasados, assim como o reajuste 

salarial e pautas específicas da educação (MIRANDA, 2010,). 

Ao contrário dos dispositivos legais implantados durante a Ditadura Militar 

brasileira (1965-1985), como a lei antigreve (Lei nº 4.330/1964), que proibia completamente 

a greve no serviço público, bem como a Portaria n° 40/1965, que possibilitava a intervenção 

do Estado nos sindicatos indistintamente (SANTANA; ROMANELLI, 2013), a Constituição 

Federal promulgada em 1988 prevê expressamente a liberdade sindical, bem como a 

possibilidade de greve no setor público. Assim, com o advento da Constituição de 1988, 

também chamada de “Constituição Cidadã”, emergiu para o CEPE a possibilidade de 

sindicalização, pois o documento, além de garantir aos servidores públicos o direito à livre 

associação sindical, também estabelece a legitimidade dos sindicatos para defender, 

inclusive perante a Justiça, os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes 

da categoria, neste caso, os profissionais da educação.  

Em dezembro de 1988, ainda sob a sigla CEPE, é realizada a primeira Conferência 

de Educação da entidade, que aprovou a partir desta data a sindicalização, passando, então, 

a se chamar SEPE, Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, decisão referendada 

no IV Congresso, em 1989 (SEPE, online). A transformação em sindicato já era tema de 

debate antes da previsão constitucional, “porém sem polarizações entre sindicalizar-se ou 

não, pois a categoria deu passos importantes na construção de sua identidade enquanto classe 

trabalhadora, ao longo da década de 80” (MIRANDA, 2010, p. 9). 

 

2.2. O refluxo das mobilizações de massa com a ofensiva neoliberal da década de 1990 

 

O Novo Sindicalismo, em decorrência de seus desdobramentos, acabou por 

despontar na agenda nacional o debate a respeito de um novo sistema de relações trabalhistas 
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(MARTINS; RODRIGUES, 1999). Isto porque é inegável que as sucessivas greves e a 

organização do movimento sindical, durante a década de 1980, impactaram sobremaneira as 

relações de emprego e trabalho estabelecidas no Brasil a posteriori. O que se observou ao 

longo da década de 1990 foi uma série de esforços de governos neoliberais eleitos para conter 

o movimento dos trabalhadores e o incentivo à prevalência do negociado nas relações 

trabalhistas. 

Do ano de 1991 a 1997, a taxa de emprego no Brasil caiu em 4%, enquanto nos 

cinco anos anteriores houve um aumento de 20% na quantidade de empregos (MARTINS; 

RODRIGUES, 1999). Nesse sentido, afirmam os autores Martins e Rodrigues (1999, p. 156) 

que “a tendência que caracteriza o período é a da diminuição drástica do emprego formal e 

o crescimento do trabalho informal ou flexível”. Os números, segundo os autores, 

confirmam essa tendência, ao passo que o setor formal perdeu 2,2 milhões de postos de 

trabalho, enquanto no setor informal os dados revelam um aumento de 1,7 milhões, 

sobretudo aqueles trabalhos informais realizados por conta própria. Neste mesmo período, 

os trabalhos sem carteira assinada aumentaram em 27%, já o emprego com carteira assinada 

registra uma queda de 28% (MARTINS; RODRIGUES, 1999). 

Este processo é muito danoso aos trabalhadores, na medida em que as alterações 

nas tendências de contratação gera uma insegurança em relação à inserção no mercado de 

trabalho formal, bem como à estabilidade no emprego, fato que prejudica a qualidade do 

labor desenvolvido, pois paira constantemente o medo da demissão. Além disso, é inegável 

que tal situação ameaça a proteção social concedida pela legislação àquele trabalhador, que 

passa a aceitar com mais facilidade as novas condições de trabalho impostas pelos 

empregadores, principalmente do setor privado, e as sucessivas propostas de flexibilização 

de seus direitos trabalhistas. 

Marcelo Badaró afirma que a queda do número de greves a partir dos anos 1990 

aponta um recuo das lutas coletivas da classe trabalhadora: 

 

Em 1989, no auge do ciclo de lutas sociais que marcou o fim da ditadura empresarial- 

militar instalada em 1964, ocorreram cerca de 4000 greves no Brasil. Nos anos 

seguintes este número foi caindo, até atingir 1228 greves em 1996, 525 em 2000 e 

299, em 2005, num dos pontos mais baixos da curva (o menor número foi de 298 em 

2002) (BADARÓ, 2013, p. 1141). 

 

A lógica de parceria entre empresários, governo e trabalhadores implementada por 

Collor, e seguida por Itamar Franco, fomentou as negociações trabalhistas, com a 
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participação da CUT. No caso do SEPE, os governos estaduais e municipais se empenharam 

em promover novos “representantes da classe”, como a União dos Professores Públicos no 

Estado-Sindicato (UPPES), para fóruns de negociação e questionar sistematicamente o 

método de greves longas utilizado durante a década de 1980, com vistas a provocar a 

desorganização sindical. Por isso, o início da década de 1990 foi um momento em que se 

buscou a diversificação das formas de luta em alternativa à greve, utilizando, por exemplo, 

abaixo-assinados, paralisações de 24 horas e meias-paralisações, campanhas publicitárias e 

etc. (MIRANDA, 2011). 

Mesmo diante de um cenário pouco propício à realização de greves, ao passo que 

os governos liberais buscavam associá-las a um movimento anacrônico, ultrapassado, no 

âmbito da educação, elas seguiram ocorrendo ao longo da década de 1990. Em São Paulo, 

os professores realizaram um longo movimento, com adesão de 80% dos profissionais do 

interior e 70% da capital e uma passeata com cerca de 100 mil participantes sob forte 

repressão policial; em Pernambuco, os docentes obtiveram conquistas com uma greve de 32 

dias. Ademais, houve greve também nas redes municipais de Belo Horizonte e Contagem, 

em Minas Gerais; no Espírito Santo houve greve de 109 dias; em Santa Catarina de 30 dias 

e no Rio Grande do Norte de 41 dias. No Piauí, os educadores conquistaram reposição 

salarial de 120% com o movimento paredista. Em relação ao SEPE, em setembro de 1993, 

foi deflagrado o movimento paredista, que visava criticar o modelo de escola implementado 

por Leonel Brizola sob o formato dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), bem 

como para confrontar o ideário de privatização que rondava as escolas públicas (MIRANDA, 

2011). 

O auge do neoliberalismo no Brasil e sua consolidação enquanto modelo 

econômico ocorreu durante o governo de Fernando Henrique Cardoso na Presidência da 

República. Seu mais relevante projeto à frente da chefia do executivo foi o Plano Real, com 

escopo de combater a crise inflacionária que se instalara no país. As consequências disto 

podem ser sentidas “não apenas pela desindexação da economia, mas a partir de um conjunto 

de medidas tais como as privatizações, a redução dos gastos públicos e a abertura da 

economia” (MIRANDA, 2011, p. 128-129), sedimentando o avanço da política neoliberal. 

Nesse sentido, como forma de esclarecimento e denúncia, o jornal do sindicato 

elencou as principais medidas neoliberais para a educação, metas a serem atingidas pelo 

governo FHC: “Currículo Básico Nacional, Avaliação do desempenho da escola, elaboração 

e distribuição do livro didático, educação à distância (formação docente e discente) e 
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fortalecimento da gestão escolar (alocação de recursos)” (PEREIRA, 1995, p. 5 apud 

MIRANDA, 2011, p. 129), possibilitando a abertura para o investimento privado na 

iniciativa pública e o sistema de “rankeamento” das escolas, em que as mais precárias eram 

punidas e, consequentemente, recebiam menos recursos. 

Noutro giro, em relação a outros setores de trabalhadores, nesse mesmo contexto, 

é importante destacar a greve dos petroleiros ocorrida em maio de 1995, durante o primeiro 

mandato de FHC. A greve, que contou com a adesão de outras categorias, tanto do setor 

privado quanto público, tinha como objetivos: o cumprimento de acordos por parte do 

governo, “reposição das perdas salariais, reajustes mensais, reintegração de 35 mil 

servidores demitidos desde 85 e a retirada do Congresso das emendas da Reforma 

Constitucional” (MARTINS; RODRIGUES, 1999, p. 158). Porém, após dias de paralisação, 

o movimento foi considerado abusivo pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). Em sede 

de recurso, os sindicatos foram condenados a pagarem uma multa de 100 mil reais diárias 

em caso de prosseguimento da greve, tendo esta durado até 2 de junho, data em que foram 

determinadas judicialmente sérias medidas constritivas para as entidades de classe 

responsáveis, tais como o bloqueio das contas bancárias das entidades, retenção dos valores 

percebidos e penhora de bens (MARTINS; RODRIGUES, 1999, p. 158). 

A greve dos petroleiros foi uma demonstração da forma de atuação do governo 

liberal eleito de FHC em relação aos movimentos grevistas durante a década de 1990: 

autoritária, repressiva e com pouco diálogo, utilizando, inclusive, a força do exército para 

ocupar as refinarias, visando desmobilizar a categoria. Dessa forma, como afirma Singer 

(2014, p. 93) “a derrota da greve dos petroleiros em 1995 partiu a espinha do combalido 

movimento sindical e a elevação do desemprego, a partir de 1996 teve nítida incidência sobre 

o declínio das greves”. Frequentemente comparada ao governo inglês da primeira dama 

Margareth Thatcher, também conhecida como “a dama de ferro”, a política de “terra 

arrasada” inaugurada por FHC, no Brasil, tinha por objetivo minar a possível força que os 

sindicatos ainda exerciam no país (MARTINS; RODRIGUES, 1999). 

Ao final da década de 1990, o cenário brasileiro estava fortemente marcado pela 

sobrevalorização do real frente ao dólar, juros elevados, uma série de privatizações de 

empresas estatais e diversos cortes em áreas sociais, políticas que levaram a uma recessão 

econômica e geraram para os trabalhadores uma profunda crise social de desemprego. Neste 

contexto, o SEPE exerceu um importante papel de denúncia à superexploração do trabalho, 

às sucessivas perdas salariais, que se arrastavam desde os governos militares e não foram 
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revertidas nos governos Sarney e Collor, e ao desmonte das escolas públicas, que vinham 

sendo impostos pelos governos neoliberais tanto na esfera federal, quanto estadual e 

municipal, no caso do Rio de Janeiro (MIRANDA, 2011). 

 

2.3. Os anos 2000, a chegada de governos petistas a cargos do Executivo e seus 

desdobramentos  

 

Em suas interpretações acerca do lulismo, André Singer afirma que tal período foi 

marcado pela contradição e ambiguidade, já que o mesmo movimento congregou períodos 

de “conservação e mudança, reprodução e superação, decepção e esperança” (SINGER, 

2014, p. 9). Logo após a vitória de Lula, em 2002, com discursos e ideais que remontavam 

o período áureo de greves da década de 1980, principalmente devido à imagem de operário, 

ex-metalúrgico, forjado no movimento grevista do ABC paulista, o PT seguiu executando a 

mesma política neoliberal da década de 1990 (de governos como Collor e FHC), o que 

demonstra contradição. Os primeiros anos de mandato do líder petista evidenciaram, 

portanto, a adoção de uma política econômica conservadora e perfeitamente alinhada com o 

capital. Singer descreve a conjuntura dos primeiros anos de governo Lula da seguinte 

maneira: 

 

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (bc) aumentou os juros 

de 25% para 26,5%. De modo a pagar a dívida contraída com essa elevação, o 

Executivo subiu a meta de superávit primário de 3,75% em 2002, já considerada alta, 

para 4,25 do PIB (Produto Interno Bruto) e anunciou em fevereiro enorme corte de 

14,3 bilhões de reais no orçamento público, quase 1% do produto estimado para 

aquele ano. O poder de compra do salário mínimo foi praticamente congelado em 

2003 e 2004. Para completar o pacote, em 30 de abril de 2003 o presidente desceu a 

rampa do Planalto à frente de extensa comitiva para entregar pessoalmente ao 

Congresso projeto com reforma conservadora da Previdência Social. Entre outras 

coisas, a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 40 acabava com a aposentadoria 

integral dos futuros servidores públicos. 

O efeito das decisões foi o esperado. O crescimento caiu de 2,7% nos últimos doze 

meses de Fernando Henrique Cardoso para 1,3% do PIB nos primeiros doze do PT. 

O desemprego aumentou, passando de 10,5% no derradeiro dezembro tucano para 

10,9% no primeiro dezembro petista (2003). A renda média do trabalhador caiu 

12,3%. As instituições financeiras tiveram um resultado 6,3% maior (SINGER, 2014, 

p. 11-12). 

  

Outro aspecto relevante do lulismo é a assunção de cargos governamentais por 

setores populares, líderes de movimentos sociais. Cardoso (2015) tece considerações sobre 

as previsões feitas por Getúlio Vargas (o que o autor chama de “profecia Varguista”) de que 
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os trabalhadores um dia assumiriam o governo, operando uma dinâmica em que a 

acumulação capitalista existiria em condições harmônicas. Nesse sentido, na visão do autor, 

Lula concretizou a “utopia brasileira do trabalho regulado” (CARDOSO, 2015, p. 503), 

tendo nomeado para postos estratégicos de gestão do Estado lideranças cutistas e 

comunistas, sendo estas últimas ligadas, sobretudo, ao Partido Comunista do Brasil (PC do 

B), ademais, fomentou mecanismos de participação popular, como diversos conselhos 

deliberativos e consultivos. Diante disso, Cardoso (2015) sustenta que não ocorreu a 

“cooptação” das principais centrais sindicais e lideranças políticas, mas sim o triunfo de um 

projeto político que visava torná-las aptas à gerência do Estado capitalista. 

No Rio de Janeiro, a experiência do PT em cargo no Executivo estadual foi anterior 

à eleição de Lula à Presidência da República, pois no pleito de 1998, Benedita da Silva foi 

eleita vice-governadora na chapa com Anthony Garotinho (PDT), tendo se consolidado 

governadora em 2002, após a renúncia do pedetista para concorrer às eleições presidenciais 

daquele ano. O governo Garotinho e Benedita foi alvo de intensa oposição por parte do 

SEPE, devido ao corte do repasse das contribuições sindicais associativas (valores pagos 

pelos filiados ao SEPE, descontados em folha de pagamento), descumprimento do plano de 

carreira e, sobretudo, devido à instituição do Projeto Nova Escola no início dos anos 2000 

(MIRANDA, 2011). 

O Programa Nova Escola estabelecia metas a serem cumpridas pelas escolas 

estaduais, bem como impunha uma série de gratificações para os servidores que laborassem 

em carga horária maior. De início, tais gratificações não eram incorporadas aos salários, 

porém, a incorporação de duas delas foi uma conquista da greve de 2002, cuja participação 

foi a maior nos 10 últimos anos anteriores. Cumpre ainda destacar que o Programa foi 

apontado pelo SEPE como um “mecanismo de desorganização da categoria” (MIRANDA, 

2011, p. 172), pois fomentava a competitividade ao conceder gratificações diferenciadas aos 

servidores, de acordo com o resultado de avaliação promovida por uma instituição privada, 

introduzindo o critério de produtividade laboral e a hierarquização das unidades escolares, 

sem um parâmetro confiável. É inegável que o Nova Escola acabou por refletir o pensamento 

neoliberal, normalizando concepções individualistas e produtivistas no mundo do trabalho 

e, sobretudo, incentivando a iniciativa privada em detrimento de investimentos em áreas 

sociais e valorização do sistema do sistema de educação pública. 

Mesmo com avaliação positiva por parte do Sindicato, o longo movimento grevista 

de 2002, cuja duração foi de 77 dias, explicitou as divergências entre o SEPE e o governo 
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petista de Benedita da Silva, que assumiu o cargo de Governadora na vigência da greve. Foi 

formada uma comissão com membros do SEPE e do governo a fim de estudar e negociar as 

pautas da categoria. Porém, mesmo com a expectativa do movimento e, sobretudo, dos 

dirigentes sindicais, em sua maioria ligados ao PT, as negociações não prosperaram e 

Benedita acabou decretando o parcelamento dos valores referentes ao plano de carreira em 

até 13 meses (superando Garotinho, que durante sua gestão havia definido em 6 parcelas), 

além disso, a recém eleita governadora também procedeu ao corte dos salários dos 

manifestantes que se mantiveram em greve (MIRANDA, 2011).  

Havia se estabelecido, portanto, um dos primeiros embates entre o SEPE e o PT e, 

antes mesmo da chegada de Lula à Presidência da República, a conjuntura já dava sinais de 

que a autonomia frente a partidos e governos seria um ponto crucial a ser debatido, sobretudo 

entre aqueles militantes que compunham o SEPE e, simultaneamente, ocupavam as fileiras 

do PT.  

 

2.3.1.  A desfiliação à CUT  

 

A Central Única dos Trabalhadores (CUT), originada no seio das greves da década 

de 1980, tinha por escopo inicial fomentar um sindicalismo pautado na rejeição às formas 

de conciliação de classe, visando uma ação sindical mais combativa nos embates dos 

trabalhadores com governos e patrões, com viés norteado pela luta de classes. Na esfera 

política, as reivindicações giravam em torno da luta pelo fim o regime militar, da 

redemocratização, por meio das eleições diretas, bem como da instauração de uma 

Assembleia Constituinte, com vistas a atender aos interesses e direitos da classe 

trabalhadora, sendo esta representada por uma central sindical que pudesse exprimir sua 

unidade política e de ação (ANTUNES; SILVA, 2015). 

Entretanto, a partir da década de 1990, ocorreram mudanças substanciais no 

sindicalismo cutista, que passou a adotar uma prática sindical presente, inicialmente, em 

menor escala no interior da central, baseada em condutas majoritariamente propositivas com 

ênfase na negociação entre patrão e trabalhador, como já mencionado. A postura combativa 

da década de 1980 deu lugar a um sindicalismo moderado, fato cada vez mais explícito em 

resoluções e teses de congressos (ANTUNES; SILVA, 2015).  

A vitória do PT no pleito eleitoral de 2002 para Presidência e, posteriormente, o 

governo Lula consolidou não somente manutenção de políticas neoliberais sob o formato de 
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social-desenvolvimentismo, mas também o distanciamento das bases, nas palavras de Mauro 

Iasi, 

 

Sem que tenha perdido a força e a referência com que atuava no seio dos movimentos 

sociais e no movimento sindical, este vínculo era agora muito mais mediado por uma 

complexa cadeia de relações institucionais e trajetórias eleitorais do que por um 

vínculo orgânico [...]. 

Evidente que no conjunto das medidas ligadas a uma “nova política econômica com 

reformas sociais” não há uma só palavra sobre alteração nas formas de propriedade 

ou nas relações sociais de produção, mas um conjunto de medidas que “impeçam a 

recessão, defendam o salário e o emprego, reduzam os juros e articulem a estabilidade 

econômica à retomada do crescimento”. A “defesa dos salários” deveria ser realizada, 

nos termos da resolução, por uma “política salarial negociada” que deveria assegurar 

uma “gradual e permanente” elevação dos rendimentos dos trabalhadores, em especial 

do salário mínimo, para que isto pudesse induzir o consumo de massas (IASI, 2012, 

p. 506; 509).  

 

O alinhamento da CUT com as políticas governamentais do governo Lula 

desorientou e desorganizou o movimento sindical que vinha de uma trajetória de combate e 

oposição ao ideário neoliberal, ainda que em sua nova vertente social-liberal. Em relação ao 

SEPE, restou nítido que “a convergência entre os caminhos da CUT e do PT de moderação 

das lutas e da institucionalização dos organismos da classe chegou ao ápice no ano de 2003, 

com a experiência dos servidores públicos na reforma da previdência do governo petista” 

(MIRANDA, 2011, p. 184), ocasionando inúmeras tensões entre os membros da direção e 

profunda frustração entre a base do sindicato, que depositava esperanças nos governos de 

esquerda. 

Nessa conjuntura, o XI Congresso do SEPE/RJ, Congresso Florestan Fernandes, 

realizado em 2005, contou com 13 teses, que debatiam intensamente as circunstâncias 

políticas advindas do lulismo, bem como a possível desfiliação do sindicato à CUT em 

decorrência da perda da autonomia da central frente ao governo federal. O resultado do 

Congresso do SEPE apontou pela “permanência da filiação à CUT, remetendo a decisão à 

base da categoria, através da realização de um plebiscito” (MIRANDA, 2011, p. 196). 

Assim, conforme narra o Jornal O Globo do dia 26 de junho de 2006, em matéria intitulada 

“Sepe vai se desfiliar da CUT”, os profissionais de educação filiados ao SEPE decidiram por 

ampla maioria (63% dos votos válidos) pela desfiliação da CUT. A decisão foi tomada em 

plebiscito realizado em conjunto com as eleições para a diretoria do SEPE Central. Os 

números do plebiscito foram os seguintes: sim à filiação à CUT: 6.767 votos (37,36%); não 

à filiação: 11.346 votos (62,64%); votos brancos: 1.338; votos nulos: 338 (SEPE, 2006). 

O XIV Congresso Ordinário do SEPE/RJ, realizado nos dias 26, 27, 28 e 29 de 
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março de 2014, validou a atualização do estatuto da entidade, constando no art. 84 do 

referido documento a não aprovação de filiação do sindicato a nenhuma central sindical ou 

confederação (SEPE, 2014). 

 

2.3.2.  Principais reivindicações do SEPE de 2010 a 2012 

 

De acordo com André Singer (2014), o cenário brasileiro sofreu alterações 

significativas após o ano de 2010, quando se compara os dados deste período com os de 

períodos imediatamente anteriores (referentes ao primeiro mandato de Lula frente à 

Presidência). Segundo o autor, 

 

Em dezembro de 2010 os juros tinham caído para 10,75% ao ano, com taxa real de 

4,5%. O superávit primário fora reduzido para 2,8% do PIB e, “descontando efeitos 

contábeis”, para 1,2%. O salário mínimo, aumentado em 6% acima da inflação 

naquele ano, totalizava 50% de acréscimo, além dos reajustes inflacionários, entre 

2003 e 2010. Cerca de 12 milhões de famílias de baixíssima renda recebiam um 

auxílio entre 22 e duzentos reais por mês do Programa Bolsa Família (PBF). O crédito 

havia se expandido de 25% para 45% do PIB, permitindo o aumento do padrão de 

consumo dos estratos menos favorecidos, em particular mediante o crédito 

consignado. 

As consequências dessas medidas, voltadas para reduzir a pobreza, ativando o 

mercado interno, foram igualmente lógicas. O crescimento do PIB, em 2010, pulou 

para 7,5%. O desemprego, em dezembro, havia caído para 5,3%, taxa considerada 

pelos economistas próxima ao pleno emprego. O índice Gini, que mede a 

desigualdade de renda, foi de 0,5886 em 2002 para 0,5304 em 2010 (SINGER, 2014, 

p. 11-12). 

  

A partir de um modelo socioeconômico voltado para a diminuição da pobreza com 

a manutenção da ordem, ocorreu uma estabilização do nível de emprego, que apesar de ser 

considerada por Badaró (2014) como relativa - já que mesmo com a queda do número de 

desempregados, contabilizou-se 62 milhões de brasileiros em idade ativa que por 

determinada razão abandonaram a procura por emprego - ocasionou o aumento do emprego 

formal no país. Como consequência disso, observou-se uma elevação do número de greves 

durante o período, tendo, desde o segundo semestre de 2013, mais de 90% dos reajustes 

salariais superado os índices inflacionários, resultando em aumentos reais de até 3%, a 

maioria dos quais na faixa entre 1 e 2% (BADARÓ, 2014, p. 1143).  

O contexto do Rio de Janeiro traz algumas particularidades no ano de 2010, em que 

Sérgio Cabral era o Governador do Estado. Da análise dos boletins do SEPE referentes aos 
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meses de março, abril e setembro, depreende-se que naquele ano, o sindicato convocou a 

categoria para algumas paralisações de 24 horas de duração e passeatas realizadas no centro 

da cidade, mas não houve um movimento grevista contínuo. Em paralisação ocorrida no dia 

28 de abril, os profissionais da educação tinham como pauta, além do reajuste salarial 

previsto constitucionalmente, a incorporação imediata da gratificação do Nova Escola e o 

descongelamento do plano de carreira dos funcionários administrativos. Em publicação 

fixada no mural do SEPE datada de 23 de setembro de 2010, observou-se que o sindicato 

seguiu denunciando a falta de reajuste a as consequentes perdas salariais, que indicavam que 

professores e funcionários passaram a ganhar menos do que recebiam no início do governo 

estadual de Cabral. 

Outro tema relevante e amplamente discutido no ano de 2010 envolveu a chamada 

“Emenda Ibsen”, ou seja, uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estabelecia a 

repartição de royalties entre todos os entes da Federação de acordo com critérios dos Fundos 

de Participação dos Estados e dos Municípios, retirando recursos de estados produtores, 

como era o caso do Rio de Janeiro, que tinha uma arrecadação fortemente impactada pelas 

verbas advindas da exploração de royalties. Apesar do SEPE se posicionar contra a referida 

emenda, afirmando que sua lógica era demagógica na medida em que o ônus da degradação 

ambiental da exploração estava concentrado nas regiões produtoras de petróleo e gás, ele 

critica a atuação de Sérgio Cabral, pois o governante, mesmo recebendo as verbas 

provenientes dos royalties, não aplicava os recursos necessários em serviços públicos 

essenciais. Afirma, ainda, que a verdadeira solução para tal problema seria o fim dos leilões 

e a recuperação das áreas entregues às multinacionais para exploração de petróleo e gás, 

tornando a Petrobrás uma empresa 100% pública e estatal e investindo em matrizes 

energéticas limpas e renováveis (SEPE, 2010, p. 4). 

O ano de 2011 foi extremamente agitado para o SEPE e para os profissionais da 

educação, que encamparam uma greve da rede estadual de 66 dias de duração e conquistas 

importantes. De acordo com o boletim de agosto (SEPE, 2011a), ocorreram 11 assembleias, 

12 passeatas e atos públicos, 6 audiências e mesas de negociação, 32 dias de acampamento 

em frente à SEEDUC (Secretaria Estadual de Educação), dezenas de manifestações e atos 

pelos município do interior e regionais da capital, boicote ao principal instrumento da 

política educacional do governo (o “Saerjinho), centenas de inserções nas rádios, dezenas de 

outdoors e busdoors, milhares de adesivos e camisetas, além de boletins, cartilhas e 

informativos, mais de 300 mil acessos ao site do SEPE. Todas essas atividades foram 
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fundamentais para construção da greve, sobretudo para dialogar com a população sobre as 

pautas e denunciar as críticas ao governo Cabral em relação ao seu trato com a educação 

pública do estado. 

Em assembleia com mais de 2 mil pessoas realizada no dia 7 de junho, foi 

deflagrado o estado de greve, cuja pauta de reivindicações era muito parecida com a 

pleiteada nas paralisações do ano anterior e  já havia sido anunciada ao governo desde o 

início da campanha salarial de 2011, constituindo em: incorporação imediata da gratificação 

Nova Escola, inclusão dos funcionários administrativos no plano de carreira em vigor e 

reajuste emergencial de 26% para a recomposição das perdas salariais. O SEPE aponta como 

conquistas diretas da greve: a interação entre a categoria e membros do legislativo estadual, 

que atuaram como mediadores com a Secretaria de Educação; a ocupação política de espaços 

públicos, como a entrada da Alerj, caracterizando a interferência popular nos processos de 

tomada decisão; a aprovação de uma emenda a um decreto do executivo que garantia o 

cumprimento da Lei do 1/3 (porém, importante mencionar, que tal emenda fora vetada por 

Cabral posteriormente); a conquista do descongelamento do plano de carreira dos 

funcionários com o piso equivalente ao salário mínimo nacional e 8% entre os níveis 

(entretanto, o governador vetou o enquadramento por formação posteriormente); aprovação 

da mudança da nomenclatura “Pessoal de Apoio” para “Pessoal Administrativo 

Educacional”, significando um reconhecimento político; a antecipação de parcelas do Nova 

Escola; a ampliação do tempo de planejamento para professores; pagamento dos 

enquadramentos atrasados; reajuste salarial de 14,6% para os animadores culturais; e, 

finalmente, o reajuste de 5% para professores, demonstrando, portanto, imponentes vitórias 

do movimento grevista daquele período, que se encerrou em assembleia do dia 12 de agosto.  

O primeiro boletim do ano de 2012 veiculado pelo SEPE, referente ao mês de 

janeiro, além de ressaltar as lutas do ano anterior, a partir de uma greve com relevantes 

conquistas, menciona o início da campanha salarial daquele ano e já lista as principais 

reivindicações da categoria: reajuste salarial digno; plano de carreira unificado capaz de 

garantir a valorização do profissional por tempo de serviço e formação; fortalecimento da 

política educacional de incentivo à autonomia pedagógica nas escolas; e fim do Plano de 

Metas, que na visão do sindicato, trata-se de uma avaliação classificatória e punitiva, cuja 

elaboração e interpretação dos resultados se dão à revelia dos profissionais da rede. Ademais, 

denuncia a falta de investimento em educação no município do Rio de Janeiro e a política 

de arrocho salarial implementada pelo governo municipal de Eduardo Paes, segundo estudo 
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da subseção do Dieese, que afirmava que 

 

No período de setembro de 2010 a agosto de 2011, a despesa de pessoal do município 

representou 45% da Receita Corrente Líquida. Considerando o limite prudencial de 

51,3% imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, haveria a possibilidade de 

aplicação de um reajuste de até 15% para todo o funcionalismo. Ou seja, o prefeito 

Eduardo Paes (PMDB) poderia ter concedido, sem ferir a legislação, um reajuste bem 

maior do que os 6,56% dados em 2011 (SEPE, 2012, p. 5). 

 

O final do ano de 2012 foi marcado, principalmente, pela mobilização dos 

funcionários administrativos das redes estadual e municipal, em busca da dignidade do 

segmento, com enfoque para valorização salarial. 

 

2.3.3. A Greve de 2013 no contexto sócio-político das “Jornadas de Junho” – “Da Copa 

eu abro mão: quero mais dinheiro para saúde e educação”! 

 

Apesar do crescimento do número de greves no período pós 2010, Badaró (2014) 

afirma que, em 2013, esse fenômeno não tinha destaque no contexto de lutas sociais no 

Brasil. Isto porque “em junho de 2013, milhões de brasileiros foram às ruas em protestos 

que chegaram a envolver mais de 400 cidades e cerca de 2 milhões de pessoas, apenas na 

noite do dia 20 de junho, quando as manifestações atingiram seu ponto mais alto” 

(BADARÓ, 2014, p. 1143). Apesar dos movimentos sociais, partidos políticos e direções 

sindicais estarem participando e compondo a organização dos atos em um primeiro 

momento, é perceptível que tais protestos ganharam tamanho relevo de forma espontânea, 

em um contexto histórico de descontentamento social e crise institucional, cujo estopim foi 

o aumento do valor da passagem de ônibus. Além disso, outras demandas levantadas pelos 

manifestantes nas chamadas “Jornadas de Junho”, que permaneceram no centro do debate, 

giravam em torno da defesa de serviços públicos, principalmente saúde, educação e 

transporte, fim da violência policial nas periferias, questionamento de corporações 

empresariais da grande mídia, sobretudo a Rede Globo, pautas que denotam uma perspectiva 

de classe ao passo que tangenciam problemas enfrentados pelas camadas mais pobres da 

sociedade.  

Apesar das frequentes palavras de ordem entoadas contra partidos políticos e da 

resistência de incorporação de suas bandeiras às manifestações, demonstrando inequívoca 

insatisfação da sociedade com as instituições políticas em geral, é inegável que as 

reivindicações trazidas à tona pelas manifestações de junho de 2013, em especial o aumento 
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de investimentos em saúde e educação públicas, tiveram nos sindicatos de trabalhadores 

desses dois setores seus principais propagadores desde a ascensão do neoliberalismo na 

década de 1990 (BADARÓ, 2014). Outra importante relação entre as organizações sindicais 

e as mobilizações de 2013 estabelecida por Badaró consiste no fato de que estas últimas 

influenciaram diretamente a mobilização de greves e táticas de lutas pelos sindicatos mais 

combativos. Exemplificando tal situação, o autor faz referência à greve do SEPE de 2013, 

aduzindo que  

 

no Rio de Janeiro, a greve foi longa, enfrentou a intransigência dos governos 

estadual e municipal, mas gerou uma nova onda de passeatas multitudinárias em seu 

apoio, chegando a reunir novamente cerca de 100 mil pessoas nas ruas do centro da 

cidade, em outubro (BADARÓ, 2014, p. 1147). 

 

Em 8 de agosto de 2013, por decisão assemblear, as redes municipal e estadual de 

ensino do Rio de Janeiro deflagraram uma greve que, em seu ápice, chegou a contar com a 

adesão de 90% da categoria, conforme aponta o informativo divulgado pelo SEPE em 

dezembro daquele ano (SEPE, 2013b, p. 4). No período de agosto a setembro, os 

profissionais de educação promoveram mobilizações massivas, com assembleias, atos e 

passeatas, contando com a participação de milhares de pessoas e com o apoio fundamental 

da comunidade escolar e de amplos setores da sociedade carioca e fluminense, em defesa da 

educação pública. Através desse movimento, o SEPE conseguiu ecoar a mensagem de que 

suas reivindicações não se resumiam à pauta salarial, mas eram mais amplas, porquanto 

envolvia a qualidade da educação que estava sendo ofertada aos estudantes, principalmente 

aos filhos das classes populares, questionando a falta de investimento por parte dos governos 

estadual e municipal, as campanhas publicitárias enganosas da Secretária de Educação do 

Município, Cláudia Costin, criticando a forma meritocrática com que a educação era tratada, 

através de planos de metas (como a Certificação dos professores) e as precárias condições 

estruturais, sobretudo, das escolas estaduais. 

Um ponto que chamou atenção em relação à greve de 2013 foi a repressão e a 

violência com que o movimento foi tratado por Paes e Cabral. Com objetivo de intimidar a 

categoria, houve corte de pontos, demissões e inquéritos administrativos para punir os 

grevistas. Ademais, as manifestações de rua e passeatas no centro da cidade do Rio de 

Janeiro, segundo o boletim especial de outubro de 2013 (SEPE, 2013a, p. 3), comumente se 

transformavam em confrontos com a Polícia Militar, que utilizava cassetetes, spray de 

pimenta, balas de borracha, bombas de efeito moral e até mesmo armas de fogo a fim de 
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dispersar os manifestantes, havendo até mesmo suspeitas de que se recorria a meios ilegais 

para criminalizar o movimento. 

Apesar dos conflitos, as conquistas da greve foram extremamente significativas e 

são elencadas pelo SEPE no informativo veiculado no mês de dezembro. Em relação à rede 

municipal, a lista é extensa: reajuste total de 15,3% para todos os profissionais, incluindo 

aposentados e pensionistas; revogação da Circular E/SUBG/CGG (GRH n° 2 de 2012), que 

acabava com o direito de origem; a consulta da comunidade para que haja reestruturação das 

escolas (Resolução 1259); a não obrigatoriedade de utilização dos cadernos pedagógicos 

pelos professores (Resolução 1258); aceleração do processo de climatização das escolas 

(Resolução 1260) e aumento substancial do número de escolas a serem climatizadas; 

aumento no vencimento-base de merendeiras, agentes auxiliares de creche, agentes 

educadores II, inspetores de alunos, serventes e copeiros; criação de grupos de trabalho 

(GTs) para efetivar o cumprimento da Lei Federal 11.738 (lei que estabelece 1/3 da carga 

horária para planejamento e número de alunos por turma) e para promover o retorno da grade 

horária com 6 tempos de 50 minutos; elaboração de carteiras funcionais para funcionários 

administrativos; criação do fórum de debates sobre valorização da carreira; abono dos dias 

de falta em decorrência da greve; e arquivamento de todos os processos administrativos, 

inquéritos e sindicâncias contra servidores que aderiram ao movimento paredista. Em 

relação à rede estadual, a greve garantiu que o governo não descontasse os dias parados dos 

grevistas, além de ter sido um impedimento para que a SEEDUC avançasse com o projeto 

de Certificação dos professores. Outra importante conquista foi a formação de GTs para 

discutir a implementação de “uma matrícula, uma escola”, da Lei que garante 1/3 da carga 

horária para planejamento e uma matriz curricular que assegurasse que nenhuma disciplina 

teria menos de um tempo de aula (SEPE, 2013b, p. 5-7). 

Por fim, cumpre ressaltar que a greve de 2013 do SEPE foi a primeira greve de 

servidores públicos municipais e estaduais a ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF). O Governo Estadual recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) para 

fazer cessar o movimento por meio do corte de ponto dos grevistas, tendo conseguido uma 

decisão favorável ao corte. O acórdão proferido pelo TJ-RJ, um dos objetos de análise deste 

trabalho, teve seus efeitos suspensos por meio da medida cautelar expedida pelo Ministro do 

STF Luiz Fux no bojo da reclamação constitucional nº 16535/RJ, ajuizada pelo SEPE. No 

dia 22 de outubro, Fux convocou uma audiência entre o SEPE, o governo municipal e o 

governo estadual, que ocorreu no dia 25 de outubro em Brasília. Na audiência, o Estado e a 
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Prefeitura comprometeram-se a abonar os dias de greve e reabrir as negociações. Ao SEPE, 

o ministro propôs o fim da greve, fato que seria referendado posteriormente pela Assembleia. 

Em 24 de outubro, os profissionais de educação votaram pela suspensão da greve, que 

indubitavelmente, consagrou-se emblemática não só pelas conquistas, mas também por seus 

desdobramentos (SEPE, 2013b, p. 5-7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DIREITO DE GREVE E A JUDICIALIZAÇÃO DE CONFLITOS COLETIVOS 

NA ESFERA SINDICAL 

 

3.1. Greve e direito de greve: evolução histórica, conceituação e natureza jurídica 

 

A palavra greve tem sua origem histórica na cidade de Paris, na França, como 

referência a uma praça localizada às margens do rio Sena, a chamada Place de la Grève. 

Este era o local de embarque e desembarque de navios, onde os trabalhadores se reuniam 

para debater e deliberar questões de seu interesse, incluindo paralisações, além de reivindicar 

melhores condições de trabalho. O local, que também era visitado por empregadores com 

interesse em contratar mão-de-obra, frequentemente era atingido por enchentes, acumulando 

areia e gravetos à margem do rio, o que justifica o surgimento etimológico do vocábulo greve 

estar relacionado à palavra graveto. Com o tempo, o termo grève começou a ser utilizado na 
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França para designar as paralisações trabalhistas (CASSAR, 2017, p. 1295-1296; 

MARTINS, 2012, p. 884). 

Sérgio Pinto Martins (2012) realizou um panorama geral e mundial sobre a história 

da greve, afirmando que, cronologicamente, em um primeiro momento, ela foi tratada como 

delito, sobretudo no sistema corporativo, depois, na vigência do Estado liberal, passou à 

liberdade, e num terceiro momento, sob o manto dos regimes democráticos, tornou-se um 

direito. Nesse contexto, aduz o autor: 

 

No Direito romano e na Antiguidade a greve era considerada como delito em relação 

aos trabalhadores livres, não se permitindo a reunião dos obreiros, nem sua 

associação. A Lei Le Chapelliei, de 1791, vedava qualquer forma de agrupamento 

profissional para defesa de interesses coletivos. O Código Penal de Napoleão, de 

1810, punia com prisão e multa a greve de trabalhadores. Na Inglaterra, o 

CombirmtionAct, de 1799 e 1800, considerava crime de conspiração contra a Coroa a 

coalizão dos trabalhadores para, por meio de pressão coletiva, conseguir aumento de 

salários ou melhores condições de trabalho. Em 1825, na Inglaterra, e em 1864, na 

França, a legislação descriminalizou a simples coalizão. Na Itália, em 1947, passa-se 

a reconhecer a greve como um direito (MARTINS, 2012, p. 880). 

 

Em relação ao conceito de greve, Martins (2012) tece considerações interessantes 

no sentido de alertar que antes de ser regulamentada pelo Direito, ela pode ser considerada 

sociologicamente como um fato social5 e como exemplo, cita a greve de fome, que ocorre 

no âmbito individual e sem relações com o mundo do trabalho. Ainda assim, as greves 

ocasionam efeitos que se irradiam pelas relações jurídicas, relacionando-se, portanto, com o 

Direito e justificando o seu estudo pela ciência jurídica. 

Dessa forma, faz-se necessário expor algumas conceituações que autores do direito 

do trabalho elaboraram acerca do instituto da greve. Para Cassar (2017, p. 1321), “greve é a 

cessação coletiva e voluntária do trabalho, decidida por sindicatos de trabalhadores 

assalariados de modo a obter ou manter benefícios ou para protestar contra algo”; Martins 

(2012, p. 884), por sua vez, afirma que “a greve é considerada, em nossa legislação, como a 

suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços 

a empregador (art. 2° da Lei n° 7.783/89)”. Ao mencionar o termo “suspensão coletiva”, o 

autor demonstra que o pagamento de salários durante a greve fica comprometido, 

diferentemente das hipóteses de interrupção do contrato de trabalho, nas quais há a 

 
5 Em sua obra As Regras do Método Sociológico, Durkheim (2004, p. 47) define fato social como “toda maneira 

de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior: ou então, que é geral no 

âmbito de uma dada sociedade tendo, ao mesmo tempo, uma existência própria, independente das suas 

manifestações individuais”. 
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remuneração dos dias parados; na definição de Henrique Correia (2018, p. 1366), “greve 

consiste na paralisação coletiva, pacífica e temporária do trabalho com o objetivo de 

defender interesses profissionais”. Chama atenção, ainda, para o fato de que se trata de um 

direito social fundamental, com previsão expressa em nossa Constituição de 1988, cuja 

titularidade é dos trabalhadores, independentemente dos danos econômicos causados aos 

empregadores. 

Maurício Godinho Delgado (2017, p. 1618) apresenta como características gerais 

da greve (prestigiadas pela maioria dos conceitos desenvolvidos por demais autores) os 

seguintes elementos: I) o caráter coletivo do movimento; II) sustação provisória de 

atividades laborativas; III) o exercício direto de coerção; IV) os objetivos profissionais ou 

extraprofissionais; V) o enquadramento variável de seu prazo de duração. Com destaque 

para o primeiro traço característico, pois a greve é essencialmente um movimento de 

natureza grupal, coletiva, ao passo que paralisações individuais das atividades laborais não 

constituem movimento paredista, ainda que tenham o intuito de pressionar o empregador e 

objetivamente lhe cause prejuízo. 

Importante mencionar também o artigo 2° da Lei 7.783/89, diploma normativo que 

regula, atualmente, o direito de greve no Brasil (tanto em relação aos trabalhadores da área 

privada, quanto no âmbito do setor público, o que será abordado ao longo deste trabalho) e 

possui a seguinte redação: “para os fins desta Lei, considera-se legítimo exercício do direito 

de greve a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal 

de serviços a empregador” (BRASIL, 1989). O referido dispositivo, portanto, delimita o 

direito de greve e carrega em seu bojo uma definição para o instituto.  

Já a natureza jurídica do instituto é definida de diferentes maneiras pela literatura 

que se debruça ao tema, não havendo, portanto, um consenso. Martins sustenta que 

inicialmente a greve deve ser enquadrada como liberdade, ao passo que decorre “do 

exercício de uma determinação lícita”. Sob a perspectiva individual, porém, “é possível 

considerá-la como uma liberdade pública, pois o Estado deve garantir seu exercício”. Em 

relação à coletividade, “ela seria um poder, [...] porque não pode ser feita contra o Estado, 

mas contra o empregador” (MARTINS, 2012, p. 885). 

Ademais, existem autores que consideram a natureza jurídica da greve como um 

direito potestativo, como é o caso de Vólia Bonfim Cassar (2017, p. 1298), para quem o 

direito de greve é “exercido de acordo com a oportunidade e conveniência do grupo”, não 

havendo, portanto, a possibilidade da parte contrária, no caso o empregador, se opor ao seu 
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exercício. Outra corrente defende que a greve pode ser considerada uma forma de autodefesa 

(autotutela), sendo criticada pela ideia de que autotutela está embasada numa concepção de 

que existe uma agressão a ser combatida, porém uma greve não necessariamente é realizada 

para combater uma agressão (MARTINS, 2012). 

Henrique Correia (2018, p. 1372), por sua vez, aduz que “sob a ótica do contrato 

individual de trabalho, a greve tem natureza jurídica de suspensão do contrato de trabalho, 

pois não há nem prestação de serviço, nem pagamento de salários”. Entretanto, ressalva que 

há a possibilidade da reposição dos dias de paralisação após acordo ou convenção coletiva, 

fato que denota não mais a suspensão do contrato, mas sim a sua interrupção, alterando a 

natureza jurídica. 

 

3.1.1. A Historiografia do tratamento legal conferido à greve no Brasil: seria a 

institucionalização das greves uma forma eficaz para sua contenção no espaço público? 

 

Martins (2012, p. 880) tece alguns comentários sobre a história mundial da greve, 

afirmando que, primeiramente, ela foi tratada como delito, sobretudo no sistema corporativo, 

depois como liberdade, no Estado liberal, e logo após como direito, em regimes 

democráticos. Não obstante, no Brasil, inicialmente, a greve era considerada um delito, ao 

passo que o Código Penal de 1890 proibia a sua realização. Logo após, esse dispositivo foi 

derrogado pelo Decreto n° 1.162, de 12 de dezembro de 1890 e, com isso, a greve se tornou 

permitida, uma liberdade. 

Porém, em 1932, por meio da Lei n° 38 de 4 de abril, que se referia à segurança 

nacional, a greve retornou à ilegalidade, sendo considerada, novamente, como um delito. Tal 

condição se manteve com a Constituição de 1934 e em 1938, o Decreto n° 431, que também 

versava sobre segurança nacional, considerou a greve de servidores públicos um crime. Em 

1937, ano em que se iniciou o Estado Novo varguista, foi elaborada outra Constituição, que, 

em seu artigo 139, aduzia que a greve e o lockout eram “recursos antissociais, nocivos ao 

trabalho e ao capital e incompatível com os superiores interesses de produção nacional” 

(CASSAR, 2017, p. 1296). Em 1939, o Decreto-Lei n° 1.237, ao instituir a Justiça do 

Trabalho, estabeleceu punições para os grevistas, que variavam desde a suspensão, 

demissão, podendo ocorrer até mesmo a prisão. O Código Penal de 1940, em seus artigos 

200 e 201, continuou tratando a greve como crime, caso o movimento perturbasse a ordem 

pública ou fosse contrário aos interesses públicos. Mesmo com a criação da Consolidação 
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das Leis do Trabalho (CLT) em 1943, a greve seguiu sendo objeto de punição, dessa vez 

caso não houvesse prévia autorização do tribunal trabalhista. “O art. 724 da CLT ainda 

previa multa para o sindicato que ordenasse a suspensão do serviço, além de cancelamento 

do registro da associação ou perda do cargo, se o ato fosse exclusivo dos administradores do 

sindicato” (MARTINS, 2012, p. 881).  

Em 1946, em um contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, a situação se 

transforma e a greve retorna à legalidade no Brasil, inicialmente por meio do Decreto-lei n° 

9.070, que, apesar de admitir a greve em atividades acessórias, na prática acabava 

inviabilizando a sua legalidade, por meio de vários procedimentos que acabavam sendo 

verdadeiros empecilhos. Não obstante, a Carta Magna de 1946 transforma a orientação do 

Decreto anterior e reconhece a greve como direito dos trabalhadores, que somente veio a ser 

regulado muito tempo depois (MARTINS, 2012). 

Com o Golpe Militar de 1964, a restrição de liberdades civis, bem como o 

recrudescimento do regime geraram reflexos na legislação, de modo que a Lei n° 4.330, de 

1° de junho de 1964 (antiga lei de greve, também conhecida como lei antigreve) dispunha 

que o movimento paredista seria considerado ilegal quando da inobservância de alguns 

requisitos daquele diploma normativo ou quando sua deflagração fosse embasada em 

motivos políticos, partidários, religiosos, morais, de solidariedade, ou seja, apenas as greves 

por motivações econômicas eram permitidas. Por sua vez, a Carta de 1967, em seus artigos 

157 e 158, concedia o direito de greve aos trabalhadores, salvo nos serviços públicos e em 

atividades essenciais definidas por lei, mesma orientação adotada pela Emenda 

Constitucional de 1969. Nesse sentido, em 4 de agosto de 1978 foi editado o Decreto-lei n° 

1.632 para dispor sobre proibição da greve em serviços públicos e atividades essenciais, 

listando quais eram estas atividades: “serviços de água e esgoto, energia elétrica, petróleo, 

gás e outros combustíveis, bancos, transportes e comunicações, hospitais, ambulatórios, 

farmácias e drogarias” (MARTINS, 2012, p. 882). O órgão responsável por julgar a 

legalidade do movimento nesses casos, nos termos do referido decreto, seria o Ministério do 

Trabalho. Ainda em 1978, por meio da Lei n° 6.620, de 17 de dezembro, ficou definida como 

crime contra a segurança nacional, passível de punição, a cessação coletiva do trabalho por 

funcionários públicos, ou seja, a greve no serviço público (MARTINS, 2012). 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a Carta Cidadã, a greve 

passou ao status constitucional de direito fundamental de segunda geração e a integrar o rol 

de garantias fundamentais, sendo assegurado aos trabalhadores o direito de greve e 
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competindo-lhes decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam 

por meio dele defender, conforme a redação do artigo 9°. Em relação ao direito de greve no 

serviço público, a CRFB/88 foi a primeira Constituição brasileira a permitir o direito de 

greve dos servidores (CORREIA, 2018), por meio do artigo 37, inciso VII, que estabelece 

que o direito de greve “será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica” 

(BRASIL, 1988). 

Em 1989 foi editada Medida Provisória para regular o direito de greve em 

decorrência do elevado número de paralisações em setores de atividades consideradas 

essenciais. Como a espécie normativa anterior não foi convertida em lei, naquele mesmo ano 

foi editada nova medida provisória, que posteriormente converteu-se na Lei n° 7.783, de 28 

de junho de 1989, atual lei de greve. Esta lei, além de explicitar as atividades essenciais, 

também regula o atendimento das necessidades consideradas urgentes. Porém, o referido 

diploma normativo é silente quanto ao pagamento dos dias parados e sobre a contagem do 

tempo de serviço no momento da greve (MARTINS, 2012). Cumpre ainda ressaltar, que a 

Lei n° 7.783/89 “não se refere mais à ilegalidade da greve e sim a abusos do direito de greve 

quando descumpridas suas normas” (CASSAR, 2017, p. 1297).  Assim, de acordo com os 

ensinamentos de Cassar (2017), a greve passou pela fase de proibição, depois foi tolerada 

com restrições e, atualmente, é considerada um direito.  

A partir da análise dos instrumentos legais utilizados ora para conferir legalidade à 

realização de greves, ora para restringi-las ou proibi-las, um importante questionamento 

pode ser feito: as normas jurídicas são suficientes para controlar o direito de greve no Brasil? 

Em qual medida tais normas influenciam a realização de movimentos paredistas? 

Sobre as motivações que levam à realização de greves, Noronha (2009, p. 122) 

destaca que existem distintas análises no sentido de compreender os ciclos e a evolução das 

greves. Uma delas tende a sobrevalorizar variáveis econômicas ou tangenciar as variáveis 

políticas de maneira genérica; já uma segunda, mais ligada à vertente marxista, aborda o 

fenômeno como expressão de conflito de classes; uma terceira análise, por sua vez, destaca 

a relação entre os movimentos grevistas e conflitos político-partidários; e uma quarta visão 

dá destaque à institucionalização da greve, ou seja, afirma que o tratamento legal conferido 

interfere na incidência dos ciclos grevistas. 

Assim, em seus estudos sobre o ciclo de greves ocorrido durante a transição política 

no Brasil, Noronha (2009, p. 121) analisa o que chama de “primeiro grande ciclo”, datado 

de 1978 a 1997, em todas as suas fases (a fase de expansão, que marca o início do ciclo, a 
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fase de explosão, que demonstra seu auge e a de resistência, que constitui seu declínio), 

assim como o período considerado como “de normalização das greves”, dos anos 1998 a 

2007, durante os governos de FHC e Lula. 

Chamamos atenção para o fato de que a fase de expansão do primeiro grande ciclo 

designado por Noronha (2009) se deu entre os anos de 1978 e 1984, período em que se 

encontrava em vigência a Lei n° 4.330/1964, que, como visto anteriormente, proibia a 

deflagração de movimento paredista em decorrência de motivos políticos e permitia apenas 

as greves por motivações econômicas. Ademais, também se encontrava em vigor a Lei n° 

6.620/1978, que enquadrava as greves nos serviços públicos como crime contra a segurança 

nacional. Mesmo diante deste cenário, ocorreu uma explosão de movimentos paredistas e, 

como observado no capítulo 1 do presente trabalho, o SEPE participou ativamente, como 

por exemplo, por meio das greves de março e agosto de 1979. 

Dessa forma, ainda que os elementos da institucionalidade influenciem no 

comportamento cíclico das greves, eles não constituem fator determinante, ainda que seja 

inegável sua interferência no processo. Noronha (2009) aponta a multiplicidade de fatores 

que convergem e possibilitam a irrupção de greves e seus ciclos, que vão desde as variáveis 

político-institucionais e sociais até as econômicas (como índice de inflação, emprego, 

salários e etc.). Assim, “os ciclos de greves resultam de expectativas coletivas, variáveis nos 

diversos períodos políticos, associados aos marcos das gestões governamentais e, 

secundariamente, às conjunturas políticas e econômicas de cada ano” (NORONHA, 2009, p. 

162). 

 

3.1.3. Classificação das greves 

 

Frederico Lisboa Romão observa de maneira contundente que a análise do 

fenômeno da greve é multifacetada, ou seja, a greve é um “processo sujeito a variadas 

determinações” (ROMÃO, 2006, p. 269). Por mais que se busque classificar tal fenômeno, 

como o fazem os manuais de direito do trabalho, cumpre ressaltar que existem diversas 

categorias no ato de fazer greve, sendo inviável compreendê-las por um único ângulo. Além 

disso, como reforça o autor, “as greves têm sofrido muitas modificações ao longo dos tempos. 

Surgem novas táticas, são atribuídas novas denominações, também se modificam suas 

finalidades e alcances” (ROMÃO, 2006, p. 273-274), sendo determinante nesse processo o 

cenário político e econômico global. 
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No âmbito jurídico, Gustavo Filipe Barbosa Garcia (2017) faz um compilado das 

principais classificações da greve. De acordo com o autor, quanto à licitude, ela pode ser 

“lícita”, quando são atendidas as determinações legais, ou “ilícita”, caso não sejam 

observados os ditames legais. Em relação aos limites do exercício do direito, ela pode ser 

classificada como “abusiva”, caso sejam cometidos abusos (que acabam estando 

relacionados ao descumprimento de preceitos legais), ou “não abusiva”, a que não excede as 

previsões do ordenamento jurídico. O autor faz a ressalva de que como os critérios 

mencionados resumem-se à legalidade do movimento, a tendência atual é pela utilização da 

classificação em “abusiva” ou “não abusiva”, porquanto a greve é constitucionalmente 

prevista como um direito fundamental. 

Além disso, no que concerne à extensão, a greve pode ser: global, parcial ou de 

empresa. A primeira faz referência ao alcance da paralisação a todos os trabalhadores da 

categoria, enquanto a segunda, envolve apenas determinadas empresas ou setores e a terceira 

fica restrita a empregados de somente uma empresa ou alguns setores dela. Ainda, o autor 

menciona os tipos de greve conforme a motivação, sendo eles: a “greve política”, que ocorre 

para confrontar medidas governamentais, de forma mais genérica, bem como a chamada 

“greve de solidariedade”, realizada por uma categoria em apoio a outra. Por fim, são citadas: 

a “greve branca”, aquela em que os trabalhadores interrompem a jornada apesar de 

continuarem em seus postos de trabalho; a “operação tartaruga”, em que a atividade laboral 

é realizada com lentidão; e, apesar de citar a “greve de zelo”, afirma que esta não é 

considerada juridicamente uma greve ao passo que não interrompe o trabalho.  

Sob a perspectiva sociológica, existem algumas categorias presentes no ato de fazer 

greve que auxilia a compreensão acerca das greves do SEPE, porém reforça-se que elas não 

devem ser analisadas de forma isolada. Antunes aponta duas delas: a “greve espontânea” e 

a “greve não espontânea”, sendo a primeira decorrente do “próprio movimento instintivo de 

classe, sem a presença da direção consciente” (ANTUNES, 1992 apud ROMÃO, p. 57), ou 

seja, ela é fruto da organização de base dos trabalhadores independentemente da condução 

das direções sindicais. Já a greve não espontânea “é aquela que se insere no universo de um 

movimento previamente concebido e politicamente dirigido” (ANTUNES, 1992 apud 

ROMÃO, p. 57), em outras palavras, o movimento é previamente articulado pelas direções, 

que dão a linha política e assumem a postura de vanguarda. Como uma subclassificação, 

estas últimas ainda podem ter caráter revolucionário, quando a direção, orientada pelo 

método dialético, relaciona as causas imediatas da greve ao objetivo mediato da classe 
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trabalhadora de construir uma sociedade socialista; ou reformista, na medida em que o 

movimento se limita às reivindicações da categoria e não avança em relação à crítica à 

estrutura capitalista de Estado. 

Romão se atém, ainda, a duas outras categorias (ou classificações) importantes, 

quais sejam a “greve econômica” e a “greve política”. O autor apresenta a visão de Antunes, 

segundo a qual greve econômica é aquela em que “suas reivindicações são parciais, 

limitadas, contra os efeitos e não as causas do regime de salários e por isso incapazes de ferir 

sequer minimamente a materialidade do sistema capitalista” (ANTUNES, 1992 apud 

ROMÃO, 2006, p. 270). Por outro lado, as greves políticas buscam se contrapor “de alguma 

maneira ao aparato de Estado, quer por ferir-lhe a base material, quer por buscar 

reivindicações que chocam diretamente a sua superestrutura jurídico-política” (ANTUNES, 

1992 apud ROMÃO, 2006, p. 270). Apesar de possuírem objetivos distintos, os movimentos 

paredistas podem transformar-se ao longo de seu processo e dessa forma, 

 

Movimentos surgidos de forma espontânea com um viés puramente econômico 

crescem, adquirem direção consciente ou não, transformando-se em greves políticas. 

Outras vezes, greves surgidas por interesses políticos avançam sobre os elementos da 

economia e a sinergia desses fatores provoca verdadeiras insurreições. Um exemplo 

da riqueza e complexidade do processo grevista é a generalização da greve que 

ocorreu nos meses de maio/junho de 1968 na França. Uma greve iniciada por 

estudantes cresce avassaladoramente, trazendo consigo os trabalhadores franceses em 

um processo completamente distinto do usual (ROMÃO, 2006, p. 271-272). 

  

No âmbito do objeto de estudo do presente trabalho, é possível citar um exemplo 

concreto dessa capacidade de metamorfose dos processos grevistas. A greve dos 

profissionais de educação ocorrida em 2013, sob a direção do SEPE, foi deflagrada em 8 de 

agosto daquele ano, logo após um levante político, cujo ápice se deu em junho, por isso 

chamado de “jornadas de junho”. O SEPE vinha participando dos atos construídos durante 

aquele processo em parceria com outras organizações políticas, sobretudo o movimento 

passe livre, que encampou a principal reivindicação das passeatas, o lema “não é por vinte 

centavos”, cobrando das autoridades maiores investimentos para saúde, educação e outras 

áreas públicas. O movimento, que começou como um levante, posteriormente, despontou 

uma greve histórica para os profissionais da educação, que obtiveram diversas conquistas 

econômicas em decorrência desse processo, mencionadas no capítulo 1 do presente trabalho.  

 

3.1.3. Greve no serviço público 
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Atualmente inserido no Capítulo II da CRFB/88, que aborda os direitos sociais, o 

fenômeno grevista, ao se tornar uma prática de luta no campo fático, teve de ser incorporado 

e regulamentado pela ordem jurídica. O conceito de greve, inicialmente, foi alicerçado 

observando as relações de caráter privado, “situadas no âmbito do contrato de emprego ou 

de outras relações de prestação laborativa subordinada às características da vida 

socioeconômica [...]” (GODINHO, 2017, p. 1631). No campo das relações públicas, como 

o Estado exerce a soberania, impondo necessariamente restrições para o alcance do bem 

comum, ainda que num contexto de democracia, os princípios e regras que regem o instituto 

da greve no âmbito das relações privadas não podem ser importados irrestritamente para o 

setor público (GODINHO, 2017).  

Nesse mesmo sentido, o Ministro Dias Tofolli também destaca a existência de 

especificidades em torno da norma que deverá regular o movimento paredista no serviço 

público, pois, neste caso, verifica-se a inexistência da tensão entre capital e trabalho. Além 

disso, o ministro pondera que a Administração Pública é regida pelo princípio da supremacia 

do interesse público e seu corolário, o princípio da continuidade do serviço público, segundo 

o qual deve haver um fluxo de continuidade na prestação de serviços públicos, cabendo ao 

Estado este dever inescusável (BRASIL, 2016). Assim, em que pese o caráter 

indubitavelmente democrático da Constituição de 1988, ela não prestigiou, por exemplo, o 

direito de greve para os servidores militares e tampouco concedeu a eles o direito de 

sindicalização, mesmo em se tratando de uma categoria regida pelo regime jurídico 

administrativo de caráter estatutário. Tal situação sinaliza a noção de hierarquia na estrutura 

e dinâmica operacional das instituições (GODINHO, 2017), mas também demonstra a 

preocupação do Constituinte em relação à paralisação de setores nacionais ligados à 

estratégia. 

Não obstante, em relação aos servidores públicos civis, a tendência dos Tribunais 

tem sido a extensão dos princípios e regras clássicos concernentes ao instituto da greve 

(sobretudo após o ano de 2007). Isto porque, apesar da Constituição de 1988 ter sido a 

pioneira a prever a livre associação sindical e o direito de greve para os servidores públicos, 

em seu artigo 37, incisos VI e VII, este último se deu com a seguinte redação: “o direito de 

greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica” (BRASIL, 1988). 

Ressalva-se que a parte final deste dispositivo recebeu uma alteração advinda da Emenda 

Constitucional n° 19, de 4 de junho de 1998, que substituiu a expressão inicial “lei 

complementar” por “lei específica” (GODINHO, 2017). Fato é que, apesar da previsão 
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constitucional de elaboração de lei específica posterior, para regulamentação da greve no 

serviço público da Administração Pública direta, autárquica e fundacional, mais de 30 anos 

depois ainda não foi elaborada a referida legislação, caracterizando manifesta omissão 

legislativa. 

Diante de tal situação, durante a década de 1990, o STF, entendendo se tratar de 

uma norma de eficácia limitada6, seguiu adotando a posição não concretista geral, segundo 

a qual em observância ao princípio constitucional da separação entre os poderes, consagrado 

no artigo 2° da CRFB/88, o Poder Judiciário “não poderia suprir a omissão da norma faltante, 

tampouco fixar prazo para o legislador elaborar a lei, restando a sentença produzindo efeitos 

apenas para declarar a mora legislativa” (BAHIA, 2020, p. 40). Como exemplo, podemos 

mencionar os seguintes julgados: STF, MI 168, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 21.03.1990, 

DJ 20.04.1990 e STF, MI 444-QO, Rel. Min. Sidney Sanches, j. 29.09.1994, DJ 04.11.1994 

(BAHIA, 2020, p. 34). 

Entretanto, desde 2007, o Pretório Excelso vem alterando seu entendimento acerca 

da matéria, pois se percebeu que somente a declaração da mora legislativa não estava sendo 

suficiente para efetivar o direito de greve dos servidores públicos, constitucionalmente 

previsto. Dessa forma, o Tribunal passou a adotar posições concretistas, “aplicando por 

analogia leis já existentes para suprir a omissão normativa, ora atribuindo efeitos subjetivos 

erga omnes, ora inter partes” (BAHIA, 2020, p. 40). Nesse contexto, o julgamento dos 

Mandados de Injunção n° 670/ES, 708/DF e 712/PA é fundamental, como será explicitado 

no próximo item. 

 

3.2.1. Mandados de injunção n° 670/ES, 708/DF e 712/PA – A aplicação da Lei n° 

7.783/89 por analogia 

 

Em 25 de outubro de 2007, no bojo do julgamento dos Mandados de Injunção n° 

670, 708 e 712, o órgão Plenário do STF decidiu por unanimidade, declarar a omissão 

legislativa em relação ao dever constitucional de editar lei específica para regulamentar o 

exercício do direito de greve no setor público e, por maioria (em 8 votos a 3), aplicar aos 

servidores públicos por analogia, no que couber, a lei de greve vigente para o âmbito privado, 

 
6 De acordo com José Afonso da Silva (2008), as normas de eficácia limitada possuem aplicabilidade indireta, 

mediata e reduzida, porque necessitam de uma normatividade ulterior que lhes desenvolva a eficácia, conquanto 

tenham uma incidência reduzida e surtam outros efeitos não essenciais, mas apenas a certos valores-meios e 

condicionantes. 
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Lei nº 7.783/89 (STF, 2007). Ademais, conforme destaca Pereira e Santos (2013), fixou 

como competente para o julgamento das causas entre o Poder Público e seus servidores 

estatutários, as Justiças Comuns, Estadual e Federal, marcando uma mudança de 

posicionamento da Suprema Corte acerca do tema.  

As referidas injunções foram impetradas por três sindicatos distintos, quais sejam, 

Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Estado do Espírito Santo (Sindpol), Sindicato 

dos Trabalhadores em Educação do Município de João Pessoa (Sintem) e pelo Sindicato dos 

Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do Pará (Sinjep), com objetivo de impedir que 

a carência de regulamentação do direito de greve, inviabilizasse os movimentos paredistas 

realizados pelos representados daquelas entidades sindicais. 

Em relação ao tema, o Ministro Celso de Mello destacou que 

 

[...] não mais se pode tolerar, sob pena de fraudar-se a vontade da Constituição, esse 

estado de continuada, inaceitável, irrazoável e abusiva inércia do Congresso Nacional, 

cuja omissão, além de lesiva ao direito dos servidores públicos civis – a quem se vem 

negando, arbitrariamente, o exercício do direito de greve, já assegurado pelo texto 

constitucional –, traduz um incompreensível sentimento de desapreço pela autoridade, 

pelo valor e pelo alto significado de que se reveste a Constituição da República (STF, 

2007). 

 

Ainda que inegavelmente a mudança no entendimento da Suprema Corte tenha 

significado um avanço na materialização do direito de greve no setor público, fazendo com 

que a metáfora de Lassale (1988) da Constituição como “uma simples folha de papel” seja 

um pouco menos aplicável ao caso, Cassar faz importantes questionamentos acerca da 

utilização da Lei 7783/89 (com dispositivos voltados para solução de conflitos provenientes 

da iniciativa privada) para os servidores públicos, como  

 

Qual a justiça competente? Como superar o requisito prévio da negociação frustrada, 

já que a administração pública não tem poder de negociação? Qual o percentual 

mínimo de trabalhadores para manter o funcionamento das atividades essenciais 

durante a greve? (CASSAR, 2017, p. 1305). 

 

Mesmo que alguns desses questionamentos já tenham sido sanados pela 

jurisprudência ou por Decretos do Executivo, buscando solucionar casos concretos, é 

inegável a urgência de se criar uma legislação específica, conforme aduz a Constituição. 
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3.2.2.  Recurso extraordinário n° 693.456/RJ – Corte imediato da remuneração de 

servidor participante de movimento paredista 

 

Importante questão envolvendo o direito de greve (incluindo a dos servidores 

públicos) diz respeito ao desconto dos dias paralisados em função do movimento paredista, 

ou seja, a falta de remuneração decorrente de greve. A antiga lei de greve, Lei n° 4.330/64, 

em seu artigo 20, previa a suspensão do contrato de trabalho em decorrência de paralisação, 

porém, assegurava expressamente o pagamento dos salários aos grevistas e o cômputo do 

tempo como de trabalho efetivo nos casos em que as reivindicações formuladas pelos 

trabalhadores fossem total ou parcialmente deferidas pelo empregador ou pela Justiça do 

Trabalho (MARTINS, 2012, p. 896). 

Já a Lei 7.783/89 prevê em seu artigo 7° que “[...] a participação em greve suspende 

o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais, durante o período, ser regidas pelo 

acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho” (BRASIL, 1989). 

Observa-se que, diferentemente do regramento anterior, a atual lei de greve não ressalva 

expressamente a possibilidade de remuneração dos dias “parados”, havendo causado 

bastante discussão entre os autores que se debruçam ao tema e, até mesmo, na jurisprudência 

em relação aos servidores públicos, porquanto a lei de greve foi utilizada por analogia, 

conforme retromencionado. 

Tais discussões e debates acerca do corte de ponto de servidores públicos grevistas 

ganharam um contorno mais desenhado após o julgamento pelo STF do Recurso 

Extraordinário n° 693.456, em 27 de outubro de 2016, com relatoria do Ministro Dias 

Toffoli, em que figurava como recorrente a Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC) 

e como recorridos alguns servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, que 

reivindicavam a cessação dos descontos efetuados em razão da participação em movimento 

paredista (BRASIL, 2016). Isso porque, apesar das divergências apresentadas pelos 

Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski, pela 

maioria de 6 votos a 4 dos Ministros da Suprema Corte, foi fixada a seguinte tese de 

repercussão geral: 

  

A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação 

decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude 

da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em 

caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve 

foi provocada por conduta ilícita do Poder Público (BRASIL 2016, p.2).  
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Dessa forma, o Tribunal reconheceu a obrigação da Administração Pública em 

proceder com o desconto do salário do servidor público referente ao período não trabalhado 

em razão da adesão à greve e, consequentemente, a não contabilização desse período como 

efetivamente trabalhado, salvo nos casos em que há conduta ilícita praticada pelo Poder 

Público. Um dos raros e principais exemplos em que há o reconhecimento de prática de 

ilicitude pela Administração é o não pagamento da remuneração do servidor, situação em 

que, excepcionalmente, o desconto não seria possível.  

Em seu voto, o Ministro Dias Toffoli justifica o reconhecimento da tese de 

repercussão geral fixada, alegando que, ainda que a Constituição tenha previsto o direito de 

greve para servidores públicos, tal direito não é absoluto, pois deve ser exercido dentro dos 

moldes legais. Nesse raciocínio, o principal embasamento do relator encontra-se no artigo 

7° da Lei 7.783/89, que aborda a suspensão do contrato de trabalho durante a greve e não 

sua interrupção, discussão já suscitada no presente trabalho. Porém, o Ministro ressalva que 

o Legislativo pode entender de maneira diversa e, através da edição da norma 

regulamentadora, enquadrar a greve como hipótese de interrupção do contrato de trabalho. 

Ademais, pontua que o ônus inerente à paralisação não deve ser sustentado pela 

Administração Pública e que os grevistas devem arcar com os riscos de suas reivindicações. 

Aponta ainda como justificativa: o princípio da continuidade do serviço público, o qual deve 

ser prestado com eficiência a toda coletividade; a estabilidade, afirmando que, como a 

princípio não há que se falar em demissão, há o risco de que a greve se prolongue além do 

necessário; e destaca aqueles servidores que, devido à natureza do serviço prestado, estão 

menos sujeitos à cobrança por parte da sociedade, podendo isto dificultar o retorno às suas 

atividades (BRASIL, 2016, p. 64; 67). Como uma alternativa à falta de pagamento dos 

servidores, ele menciona a existência do fundo de greve dos sindicatos, cuja criação foi 

intensificada a partir da década de 1980. 

Apesar dos argumentos aduzidos por Toffoli, o SEPE se filia à corrente diversa, 

ainda que minoritária, conforme sugere Correia (2018). Um dos exemplos do 

posicionamento adotado pelo Sindicato pode ser encontrado em seu boletim informativo de 

10 de junho 2011, segundo o qual, 

 

O segundo governo de Leonel Brizola instituiu o ponto através do MCF (Mapa de 

Controle de Frequência), onde são lançados os códigos. No decreto de criação do 

MCF consta o código 61 (falta por greve). Este código é estabelecido como um código 

de informação e não punitivo, como tem sido a prática da SEEDUC. Por muitas vezes, 

temos conseguido negociar o abono de ponto [...]. A não utilização do corte de ponto 
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por parte do governo, portanto, depende da força de nossa greve e das negociações 

(SEPE, 2011b, p. 3). 

 

Dessa forma, iremos nos debruçar, ainda que de forma sucinta, sobre as 

contribuições e argumentos apresentados pelos Ministros da Suprema Corte que, no bojo do 

julgamento do Recurso Extraordinário em questão, apresentaram divergências em relação 

ao voto do relator. 

 

3.2.2.1. O voto do Ministro Edson Fachin: “aniquilação do direito de greve” e outras 

ponderações acerca dos demais votos divergentes 

 

O Ministro Edson Fachin inicia seu voto ressaltando que o direito de greve, por se 

tratar de direito fundamental, está intrinsecamente relacionado à consolidação do Estado 

Democrático de Direito e por isso reverencia a virada jurisprudencial do STF após 2007, que 

passou a adotar uma perspectiva concretista, mesmo sob a ocorrência de mora legislativa. 

Segue aduzindo que a greve é o principal instrumento de reivindicações dos servidores 

públicos diante do Estado e, por isso, a suspenção da remuneração dos participantes 

tangencia a essencialidade do interesse juridicamente relevante. Dessa forma, na visão do 

Ministro, 

 

o tema merece ponderações cuidadosas desta Suprema Corte, uma vez que a adesão 

de servidor a movimento grevista não pode representar uma opção economicamente 

intolerável ao grevista e ao respectivo núcleo familiar (BRASIL, 2016, p. 83).  

 

A partir deste último trecho, depreende-se a preocupação em tornar um direito 

constitucionalmente previsto impraticável, ao passo que na realidade, significaria a perda da 

principal verba de caráter alimentar, no caso, o salário. 

Em seguida, questiona a falsa simetria entre a greve nas relações trabalhistas da 

iniciativa privada e do setor público, alertando para os perigos da transposição literal da lei 

de greve, sem que haja uma ponderação. Isto porque no setor particular a greve deflagrada 

por determinada categoria interrompe a produção e, consequentemente, prejudica aquela 

atividade econômica, o que faz com que o capitalista busque uma resolução célere para o 

impasse, a fim de evitar prejuízo exacerbado em seu lucro. Não obstante, a mesma lógica 

não se aplica ao serviço público, com exceção das atividades consideradas essenciais, e até 

mesmo nestas, em alguns casos, o Poder Público posterga ao máximo o início da negociação, 
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por diferentes razões. Assim, nas palavras do Ministro,  

 

permitir o desconto imediato da remuneração dos servidores públicos significa que os 

prejuízos imediatos do movimento paredista serão suportados apenas por uma das 

partes em litígio. Essa lógica praticamente aniquilaria o direito de greve no 

serviço público (BRASIL, 2016, p. 84). 

 

De forma acertada, o voto do Ministro Fachin nos leva a concluir que fazer com 

que o servidor público arque com o ônus de participar de greve significa penalizá-lo de 

maneira dobrada, pois ele já está sofrendo algum tipo de ilegalidade e abuso por parte da 

Administração, contra o qual busca uma solução através da greve, porém, ao intentar uma 

conquista (seja salarial, por melhores condições de trabalho, entre outras), acaba sofrendo 

outra punição: o desconto de sua remuneração. Seria ilógico pensar que tal situação não 

acabaria servindo como uma forma eficiente de desmobilizar os movimentos paredistas 

levados a cabo pelos servidores. 

A Ministra Rosa Weber, ao proferir seu voto, lança luz sobre outro ângulo da tese 

defendida pelo relator (que posteriormente foi declarada vitoriosa): a consagração do corte 

do ponto do servidor como sendo um dever, uma obrigação, do administrador público, antes 

mesmo de ser analisado pelo Judiciário se se trata de uma greve abusiva. Na visão da 

Ministra, em última análise, trata-se da premissa de negação do próprio direito de greve 

(BRASIL, 2016, p. 130). 

Outra informação relevante, desta vez destacada pelo Ministro Ricardo 

Lewandowski, diz respeito a uma interpretação diversa do artigo 7° da Lei de Greve, que 

prevê a greve como uma modalidade de suspensão do contrato de trabalho (implicando no 

corte do ponto). Por meio de uma interpretação literal, o Ministro ressalva que o servidor 

público não possui contrato de trabalho, sua relação com o Estado é estatutária, portanto, a 

expressão “suspensão” não seria aplicável. Assim, trata-se de uma relação estatutária que é 

assegurada pela estabilidade e “há mais um princípio constitucional, a irredutibilidade de 

vencimentos e, também, a garantia de que esses vencimentos sejam pagos no momento 

adequado” (BRASIL, 2016, p. 92). 

Em suma, na visão dos Ministros que suscitaram divergência e votaram contra o 

provimento do recurso extraordinário sob análise, a tese jurídica com repercussão geral mais 

adequada a ser fixada em relação ao tema seria: 

 

A suspensão do pagamento de servidores públicos que aderirem a movimento 
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paredista exige ordem judicial que reconheça a ilegalidade da greve, em concreto, ou 

fixe condições para o exercício deste direito, nos termos da Lei 7.783 e com o menor 

prejuízo possível aos beneficiários dos serviços públicos afetados (BRASIL, 2016, p. 

84-85). 

 

3.3. Greve em serviço público essencial  

 

A legislação grevista brasileira, Lei 7.783/89, em seu artigo 10, traz um rol de 

atividades essenciais, tais como: tratamento e abastecimento de água; produção e 

distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; assistência médica e hospitalar; 

distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; funerários; transporte coletivo; 

captação e tratamento de esgoto e lixo; telecomunicações; guarda, uso e controle de 

substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares; controle de tráfego aéreo; 

compensação bancária entre outros (MARTINS, 2012). 

Existe, porém, divergência doutrinária em relação à taxatividade deste rol. Martins 

(2012) afirma que as atividades elencadas são taxativas e não meramente exemplificativas e 

que deixaram de ser consideradas atividades essenciais “os serviços de banco, exceto a 

compensação bancária; serviços de comunicação, salvo os de telecomunicações; carga e 

descarga; escolas e correio” (MARTINS, 2012, p. 892). Noutro giro, Santos e Pereira (2013, 

p. 5) consideram que “o rol desses serviços é mais extenso que o apresentado na lei brasileira 

n° 7.783/89, que regulamenta o direito de greve no tocante à iniciativa privada”, ou seja, a 

legislação não esgotou todos os serviços essenciais existentes. 

Dessa forma, é importante discorrer, ainda que brevemente, sobre a definição de 

serviços essenciais, pois paira sobre ela certa divergência de posicionamentos. A 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), na mesma linha do artigo 11 da lei de greve, 

considera essenciais as atividades cuja interrupção ou restrição representem perigo à vida, à 

segurança ou à saúde da pessoa em toda ou parte da população (MARTINS, 2012). Por sua 

vez, existe, ainda, o entendimento de que todo serviço público é essencial, com substrato na 

literatura grevista e também na jurisprudência. Luiz Antônio Ricardo Nunes destaca que 

 

Em medida amplíssima todo serviço público, exatamente pelo fato de sê-lo (público), 

somente pode ser essencial. Não poderia a sociedade funcionar sem um mínimo de 

segurança pública, sem a existência dos serviços do Poder Judiciário, sem algum 

serviço de saúde etc. Nesse sentido então é que se diz que todo serviço público é 

essencial [...] (2000, p. 306 apud SANTOS, PEREIRA, 2013, p. 4). 
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Nessa mesma perspectiva, o Ministro Dias Toffoli, em seu voto no bojo do Recurso 

Extraordinário n° 693.456/RJ, ressalta que os requisitos para deflagração de movimento 

paredista do setor privado devem se estender aos agentes estatais prestadores de serviços 

públicos. Dessa forma, afirma a necessidade de “[...] comunicação aos interessados, no caso, 

ao ente da Administração Pública a que a categoria se encontre vinculada e à população, 

com antecedência mínima de 72 horas (uma vez que todo serviço público é atividade 

essencial)” (BRASIL, 2016, p. 59). 

O presente trabalho não intenta esgotar a discussão acerca do tema, mas tão somente 

elucidar se a educação pública pode ser considerada uma atividade essencial e tecer breves 

considerações a respeito do entendimento do SEPE em relação ao aparente conflito entre 

dois direitos fundamentais: o direito de greve dos servidores públicos e o direito à educação 

pública.  

  

3.3.1.  A Educação como atividade essencial e o acordo de reposição 

 

De acordo com as jurisprudências analisadas (o recurso extraordinário n° 

693.456/RJ e o acórdão em agravo regimental no dissídio coletivo de greve n° 0048006-

82.2013.8.19.0000), os Tribunais vêm entendendo no sentido de que as greves da educação 

pública interrompem atividade essencial, ainda que tal previsão não seja expressa por parte 

do legislador7. Outro exemplo, mencionado por Santos e Pereira é a decisão proferida pelo 

TJ-MG no bojo da ação n°1.0000.11.060.580-5/000, com relatoria do Desembargador 

Roney Oliveira, em que se afirma: “a continuidade ad aetenum do movimento paredista 

configura óbice intransponível ao exercício do direito à educação, inviabilizando a prestação 

de serviço essencial à sociedade, em especial às crianças e adolescentes” (SANTOS; 

PEREIRA, 2013, p. 15). 

Em relação à colisão entre direitos fundamentais em geral, prevalece o 

entendimento de que nenhum direito fundamental é concebido pelo ordenamento jurídico 

como absoluto. Assim, a deflagração de movimento paredista em atividade considerada 

essencial, como é o caso da educação, gera um aparente impasse em relação ao direito dos 

 
7 Atualmente, encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n° 5594/2020, apresentado à 

Mesa Diretora da referida Casa Legislativa em 18 de dezembro de 2020. O PL em questão visa incluir a educação 

entre as atividades essenciais previstas pela Lei nº 13.979/20, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento à 

Pandemia da COVID-19. 
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cidadãos de receberem por parte do Estado a prestação de um serviço público de qualidade 

e o dos grevistas, de lutarem por melhorias e avanços. 

Ainda que “o conflito entre os interesses dos grevistas e os dos demais cidadãos 

seja, no mais das vezes, apenas aparente” (SILVA, 2016, p. 12), ao passo que, as conquistas 

advindas das greves representam avanços sociais e institucionais para toda a coletividade, é 

importante ressaltar a existência do acordo de reposição. Isto porque nos momentos de 

dissídio, os profissionais de educação, sobretudo os docentes, não raramente optam pela 

realização de reposição das horas “paradas” em decorrência da greve. Dessa forma, busca-

se efetivar a transmissão do conteúdo programático contido no Plano de Ensino e cumprir a 

carga horária mínima anual prevista pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional8, 

que por ora restaram defasados, afastando o argumento proferido em diversas decisões 

judiciais de que crianças e adolescentes são prejudicados pela paralisação de professores e 

profissionais de educação.  

Nesse sentido, da análise do boletim informativo de agosto de 2011, depreende-se 

que a postura do SEPE busca incentivar a realização do acordo de reposição no momento do 

dissídio não só como forma de evitar a perda dos salários, mas também com o intuito de 

valorizar a educação pública. Segundo o informativo veiculado pelo Sindicato após a greve 

realizada em 2011, 

 

Com a mesma responsabilidade que tivemos ao decretar a greve, reafirmamos que 

cabe aos profissionais grevistas decidirem (em diálogo com a comunidade escolar) 

como farão a reposição das atividades pedagógicas que deixaram de ser realizadas 

desde o dia 7 de junho de 2011. Os profissionais grevistas devem levantar as 

atividades educativas que deixaram de ser realizadas durante o movimento e planejar 

as estratégias e procedimentos necessários para que a reposição aconteça. [...] Nosso 

compromisso é com os alunos e com a educação pública de qualidade [...] (SEPE, 

2011a, p. 3). 

 

3.4. As decisões obtidas pela via do Judiciário: avanço ou retrocesso para o debate na 

esfera sindical? 

 

Fabiano Engelmann (2006) demonstra de forma contextualizada uma contraposição 

entre visões distintas acerca da (in) capacidade do direito de promover mudanças estruturais. 

Inicialmente, o autor apresenta elementos históricos e comparativos que reconstroem a 

 
8 O artigo 24, inciso I, da LDB prevê a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino 

fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, 

excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver (BRASIL, 1996). 
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estruturação da tradição jurídica, apontando o direito como um meio de conservação da 

ordem social. Essa tradição seria herdeira, segundo Engelmann (2006), do padrão do 

“bacharelismo imperial”, termo que designa os padrões de inserção social e política dos 

bacharéis em direito baseado em certo capital social, que visa à construção dos espaços 

jurídicos no interior da burocracia do Executivo, atrelada ao Estado. Percebe-se, assim, um 

imbricamento entre as esferas públicas e privadas. Ademais, “a grande homogeneidade de 

características sociais também condiciona esses bacharéis como uma elite social 

relativamente fechada, independentemente das peculiaridades das carreiras seguidas” 

(ENGELMANN, 2006, p. 28). Os chamados juristas tradicionais, portanto, fundamentam 

suas decisões e reivindicam pensamentos embasados na simples interpretação legal, 

propagando a autonomia da “ciência jurídica” frente à “sociologia”. Em outras palavras, tais 

juristas adotam uma posição contrária à interdisciplinaridade para a construção do saber 

jurídico. 

Em seguida, o autor apresenta uma contrapartida aos juristas tradicionais que 

ganhou força no Brasil após a década de 1970, promovendo a diversificação do espaço 

jurídico por meio da concepção do direito como instrumento de transformação social. Isso 

se deu a partir da inserção da problematização de questões sociais no âmbito das carreiras 

jurídicas por meio de definições do direito erigidas a partir de apropriação de concepções da 

sociologia e da filosofia do direito. Assim, questões sociológicas e filosóficas que põem em 

jogo as definições de “justiça”, “estado” e “direito”, aparecem como recursos dos juristas 

que se apresentam como “críticos” dos juristas tradicionais. As vertentes deste campo de 

pensamento alternativo, com relações mais estreitas em relação às ciências sociais, buscam 

debater temas como “direitos humanos”, “acesso à justiça” e “criminologia e violência”. A 

partir da década de 1990, temas como o da “reforma do judiciário” (ENGELMANN, 2006, 

p. 33) passaram a se destacar no contexto acadêmico do bacharelado em direito, produzindo, 

consequentemente, visões mais progressistas no âmbito das instituições jurídicas do Estado 

em maior ou menor grau. 

Essa mudança de perspectiva do profissional do direito, que ocorreu 

simultaneamente ao processo de luta pela redemocratização no Brasil e que foi por ela 

influenciada, também possui ligação com o advento da Constituição de 1988 e seu caráter 

democrático e principiológico. “Assim, uma cultura de direitos constituiu-se no país, 

combinando avanços na justiça social com maiores dificuldades para o desenvolvimento da 

democracia” (ARTUR, 2014, p. 135). Nesse aspecto, importante mencionar as contribuições 
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oferecidas por Ângela de Castro Gomes (2004 apud ARTUR, 2014), que valorizam o 

protagonismo da classe trabalhadora como sujeito de processos sociais e de sua história, 

recusando interpretações simplistas de que seria mera expectadora, passível de dominação 

absoluta. 

A partir do marco constitucional de 1988, os sindicatos assumem papel político e 

institucional, ao passo que a Carta Fundamental limita sua atuação às previsões legais e 

dentro das balizas impostas pelo Judiciário. A partir da década de 1990, o número de 

processos trabalhistas (individuais e coletivos) aumentou de forma abrupta e rápida, 

demonstrando, consequentemente, a maior interferência da Justiça do Trabalho nas relações 

trabalhistas. Segundo Pochmann (1988), os motivos variam desde a elevação das taxas de 

desemprego, até mesmo à estratégia de sindicatos menores de acionar a justiça para obter 

direitos trabalhistas para a categoria. 

Assim, mesmo que tenha ocorrido um processo de engajamento entre magistrados 

e profissionais de direito num movimento de garantia de direitos, conforme os ensinamentos 

de Engelmann (2006), os sindicatos passaram por um processo árduo de reconhecimento de 

sua legitimidade para atuar em causas coletivas como substituto processual, a fim de que 

pudesse representar toda a categoria em suas conquistas e não somente os sindicalizados. 

Artur (2014) assevera, ainda, que as causas coletivas seguem enfrentando barreiras, como o 

descumprimento da decisão judicial favorável, a falta de pagamento (efetividade da 

prestação jurisdicional) e até mesmo o preconceito de magistrados, sobretudo daqueles que 

exercem a tradição jurídica mais arcaica, em relação à titularidade dos sindicatos nas ações 

coletivas. 

Outra dificuldade está diretamente relacionada ao objeto principal descrito neste 

trabalho e consiste nas constantes decisões restritivas de greves proferidas por juristas 

(ARTUR, 2014), expressão de um dos principais embates travados entre os sindicatos 

atuantes e o Poder Judiciário. Nos serviços públicos e essenciais, a atuação jurisprudencial 

restritiva em relação à greve é ainda mais acentuada, na medida em que os Tribunais aplicam 

penalidades exacerbadas, na maioria das vezes multas vultosas aos sindicatos para conter o 

movimento paredista, considerado ilegal (SANTOS; PEREIRA, 2013). 

Além disso, importante questão a ser levantada diz respeito à Emenda 

Constitucional n° 45/2004, cujo objetivo central era ampliar as atribuições da Justiça do 

Trabalho em ações referentes às greves, porque até então, tais ações eram remetidas à justiça 

comum. Nesse sentido, Artur (2014, p. 140) nos oferece uma importante contribuição ao 
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afirmar que “nela [na justiça comum], a matéria é tratada sob a óptica do direito civil, ou 

seja, de proteção da posse e não sob a ótica do exercício constitucional do direito de greve”. 

Tal afirmação nos provoca importantes reflexões na medida em que, no julgamento dos 

Mandados de Injunção n° 670, 708 e 712, o STF definiu como competente para julgar as 

causas envolvendo greve de servidores públicos a justiça comum, que, como bem observa 

Artur (2014), não possui a mesma ótica que a Justiça do Trabalho, especializada para 

conflitos envolvendo a lógica do capital x trabalho. 

Dessa forma, ainda que inegavelmente tenha havido avanços no tratamento das 

demandas judiciais trabalhistas pelo Poder Judiciário, sobretudo no âmbito da Justiça do 

Trabalho, no contexto pós Constituição de 1988, trabalhadores e sindicatos ainda enfrentam 

enormes desafios. Porém, estes últimos, através da criação de departamentos jurídicos, 

praticam a mobilização política também pela via da institucionalização das práticas judiciais 

(ARTUR, 2014). 

 

 

4. ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO JURÍDICO DE DECISÕES JUDICIAIS 

PROFERIDAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO NO 

DECORRER DA GREVE DE 2013 

 

Até o presente momento, procedeu-se à análise de aspectos históricos envolvendo 

as greves do SEPE ao longo de sua trajetória enquanto entidade até a greve de 2013, objeto 

principal deste trabalho. No capítulo 2, examinamos minuciosamente o conceito de greve e 

direito de greve, com enfoque para greve no serviço público, pois este tratamento jurídico, 

constituído, sobretudo, a partir da jurisprudência, influencia diretamente as decisões 

prolatadas pelo Judiciário em relação às greves do SEPE (seja declarando a sua ilegalidade, 

atuando como árbitro em dissídios coletivos e até mesmo, aplicando multas com objetivo de 

interromper movimentos paredistas). A partir disso, guiaremos a leitura desses aspectos 

gerais para o contexto mais específico de decisões do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 

no bojo da ação proposta pelo Estado, cujo pleito principal era a declaração de ilegalidade 

da greve de 2013 encampada pelo SEPE.  

Com intuito de aprofundar a análise sobre tais decisões, direcionamos o presente 

capítulo ao estudo do discurso jurídico, buscando refletir sobre o tratamento interpretativo 

do sentido das decisões judiciais, a linguagem utilizada, métodos e valores embutidos, com 
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a compreensão das limitações suscitadas pela complexidade que envolve o tema e, portanto, 

sem a pretensão de esgotá-lo. Cumpre ressaltar, ainda, que não foi possível o acesso à petição 

inicial da ação, elaborada pela Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, nem à contestação 

apresentada pelo SEPE, em decorrência de fatores como a pandemia da COVID-19, que 

estabeleceu condições de isolamento social, dificultando, portanto, o deslocamento até os 

órgãos públicos situados no município do Rio de Janeiro. Ademais, a sede do SEPE central, 

igualmente localizada no município do Rio de Janeiro, encontra-se em obras, outro fator que 

contribuiu para a restrição ao acesso aos demais elementos processuais do dissídio de greve 

em questão. 

 

4.1. Análise Crítica do Discurso Jurídico: A dimensão ideológica das verdades jurídicas 

 

A prolação de decisões judiciais é definida por Virgínia Colares (2014, p. 120) 

como “uma prática discursiva mediadora que ocorre entre um texto (oral ou escrito) e uma 

prática social [...]” regulada pela lei. Nesse sentido, a autora elucida a aproximação teórica 

existente entre o Direito e a Linguística, ao passo que as decisões são um discurso e, como 

tal, carregam as suas características. Assim, torna-se importante uma pequena digressão 

histórica em relação à disciplina ou teoria da Análise do Discurso, para entender sua 

evolução e, a partir disso, utilizá-la como suporte de análise para a investigação dos modos 

como a relação discurso/sociedade se concretiza na prática social (COLARES, 2014). 

Segundo Brandão (2006), na década de 1950, surgem importantes contribuições 

para a consolidação da Análise do Discurso enquanto disciplina, sendo elas as obras Harris 

(Discourse analysis, 1952) e de Jakobson e Benveniste9. A primeira, apesar de ser 

considerada o ponto de partida, acaba não promovendo qualquer reflexão “sobre a 

significação e as considerações sócio-históricas de produção que vão distinguir e marcar 

posteriormente a análise do discurso” (BRANDÃO, 2006, p. 14). Já as segundas possuem 

como enfoque “o papel do sujeito falante no processo de enunciação” (BRANDÃO, 2006, 

p. 14), privilegiando o papel pessoal do interlocutor no enunciado emitido. Em 1960, a partir 

das contribuições da escola francesa, ficou consolidada a base interdisciplinar da Análise do 

Discurso, a partir de uma articulação de interpretação textual envolvendo a linguística, o 

marxismo e a psicanálise. 

 
9 As obras as quais a autora se reporta dos autores Jakobson e Benveniste são, respectivamente, Linguistique et 

poetique (1963) e L'appareil formel de l'énonciation (1974). 
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Apesar de se ancorar em conceitos e métodos da linguística, a Análise do Discurso, 

a partir desse relevo multidisciplinar, ganha extensão em diversas áreas do conhecimento e, 

apesar de inicialmente definida como "o estudo linguístico das condições de produção de 

um enunciado" (BRANDÃO, 2006, p. 17), tal conceito foi se ampliando. Isto porque, apenas 

os aspectos linguísticos acabaram não sendo suficientes para o real entendimento do 

discurso, ou seja, somente o sistema interno da linguagem não basta para a compreensão da 

prática discursiva como um todo, sendo necessário avaliar outras dimensões, como: as 

instituições nas quais o discurso é elaborado, a conjuntura histórica, política e social, que se 

cristaliza no discurso e o espaço próprio que cada discurso possui em meio a outros discursos 

inter-relacionados (BRANDÃO, 2006). 

A partir disso, é possível perceber que, além da importância dos elementos do 

sistema linguístico que, segundo Pêcheux (1975 apud BRANDÃO, 2006, p. 41) pode ser 

entendido como o “conjunto de estruturas fonológicas, morfológicas e sintáxicas [...] regido 

por leis internas”, o quadro histórico e social também é uma condição de produção 

discursiva, fazendo emergir, segundo Brandão (2006), um dos conceitos nucleares para a 

Análise do Discurso: a ideologia. Assim, a autora discorre sobre os distintos entendimentos 

acerca da concepção de ideologia, chegando ao final em uma síntese que engloba duas visões 

que tangenciam a relação deste conceito com a linguagem. A primeira está relacionada à 

tradição marxista e entende que a ideologia é uma forma de “escamoteamento da realidade 

social, apagando as contradições que lhe são inerentes” (BRANDÃO, 2006, p. 30). Nesse 

sentido, partir de um discurso ideológico, consagra-se o poder de uma classe ou grupo social 

sobre outro, sendo a linguagem uma das instâncias mais significativas em que a ideologia se 

consubstancia. Em outras palavras, “se por um lado a linguagem leva a criação, a 

produtividade de sentido, por outro representa um risco na medida em que permite manipular 

a construção da referenda” (BRANDÃO, 2006, p. 31), ocultando a dominação de classes na 

superestrutura. Neste trabalho, utiliza-se a concpeção de idologia elaborada por Marx e 

apresentada por Brandão (2006) como ponto de partida para a análise crítica das decisões. 

Observa-se, assim, que a conexão entre discurso e ideologia ocorre na medida em 

que as formações discursivas são a materialização das contradições ideológicas. Sob a 

perspectiva de uma sociedade dividida em classes, tais formações “determinam o que ‘pode 

e deve ser dito’ a partir de uma posição dada em uma conjuntura dada” (BRANDÃO, 2006, 

p. 48), com vistas a promover uma homogeneização discursiva. Daí é possível fazer um 

paralelo e pensar nesta crítica no âmbito do Direito, pois neste, as formações discursivas 
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(como exemplo, as decisões judiciais) não só determinam o que “pode e deve ser dito”, mas 

também “o que pode e deve ser feito” e, consequentemente, o que “não pode e não deve ser 

feito”, como são os casos das decisões judiciais sobre greve. 

Ainda em relação às formações discursivas, faz-se necessária a observação dos 

movimentos da linguagem, com enfoque para a utilização das figuras de linguagem ou de 

tropos provenientes da Retórica. Isto porque, essas figuras textuais podem demonstrar, ainda 

que sutilmente, os modos de operação da ideologia, expostos pela obra de Thompson (2011). 

Para demonstrar tal situação, Colares (2014) cita alguns exemplos, como a utilização de 

hipérboles para intensificar o significado; a ironia, como instrumento semântico que encobre 

acusações; as metáforas (às quais a autora se reporta como figuras altamente capazes de 

promover a persuasão) que transmitem significados complexos e abstratos. Ainda no campo 

da retórica, a autora menciona outra importante construção simbólica (sobretudo na área das 

decisões judiciais) que também opera ideologicamente, sendo ela o jogo de números, ou 

seja, a utilização argumentativa de dados numéricos ou estatísticos a fim de ressaltar a 

credibilidade em textos que enfatizam a objetividade (COLARES, 2014). 

Noutro giro, na seara do discurso jurídico, Luis Alberto Warat (1994) descortina o 

chamado “senso comum teórico dos juristas”, instrumentalizado por uma racionalidade 

positivista. Isto porque, ao analisar os diferentes métodos de interpretação da lei, estudados 

na disciplina de Introdução ao Direito e considerados pelo imaginário jurídico como técnicas 

rigorosas capazes de proporcionar o inequívoco conhecimento científico, constata ser visível 

a conexão entre eles e a ideologia das diferentes escolas de formação do pensamento jurídico, 

da onde cada método é proveniente. E vai além, afirma que estes métodos podem ser 

caracterizados como um conjunto de crenças articuladas que denotam uma determinada 

ideologia para o direito, ao passo que, por exemplo, o método da exegese reforça a existência 

de uma aplicabilidade da legislação, o dogmático reafirma a crença em uma ordem jurídica 

coerente e autônoma, o teleológico, por sua vez, corrobora com a ideia de uma ordem 

protetora e igualitária em relação aos jurisdicionados, o positivismo sociológico, reverbera 

o dogma de que se buscam as provas e a verdade dos fatos e etc. Assim, segundo Warat, 

 

Os métodos de interpretação podem ser considerados o álibi teórico para emergência 

das crenças que orientam a aplicação do direito. Assim, sob a aparência de uma 

reflexão científica criam-se fórmulas interpretativas que permitem: 1) veicular uma 

representação imaginária sobre o papel do direito na sociedade; 2) ocultar as relações 

entre decisões jurisprudenciais e a problemática dominante; 3) apresenta como 

verdades derivadas dos fatos, ou das normas, as diretrizes éticas que condicionam o 

pensamento jurídico; 4) legitimar a neutralidade dos juristas e conferir-lhes um 
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estatuto de cientistas (WARAT, 1994, p. 88). 

 

O senso comum teórico dos juristas10 absorve de maneira ideológica as convenções 

linguísticas referentes ao direito e à sociedade e se encontra difundido na produção, 

circulação e “consumação” das verdades nos diversos tipos de discurso jurídico (enunciados, 

escritos e etc.). Além de combinar uma série de representações, crenças e ficções que 

“influenciam, despercebidamente, os operadores do Direito, traduz-se em uma 

‘paralinguagem’, situada depois dos significantes e dos sistemas de significação 

dominantes” (STRECK, 2014, p. 63). De maneira sutil e silenciosa, o senso comum teórico 

difunde a realidade jurídica dominante, tornando a prática do operador do direito algo 

robótico, corriqueiro, banalizado, de compreensão trivial, “convertendo o saber do 

profissional em uma espécie de ‘capital simbólico’, isto é, numa riqueza reprodutiva a partir 

de uma intrincada combinatória entre conhecimento, prestígio, reputação, autoridade e graus 

acadêmicos” (STRECK, 2014, p. 63). 

Assim, é importante ressaltar a função ideológica que este senso comum dos juristas 

exerce, na medida em que pratica, ainda que sorrateiramente, uma tarefa de socialização e, 

como consequência, acaba promovendo a homogeneização de valores sociais e jurídicos 

através da legitimação axiológica de seus discursos e da omissão do papel social e histórico 

do direito, disseminando os deveres jurídicos como ética e socialmente necessários de serem 

cumpridos (STRECK, 2014). 

Os conceitos de “processo argumentativo” e “argumento” também são 

fundamentais para a compreensão da teoria crítica sobre a argumentação jurídica, com vistas 

a não somente descrever, mas, sobretudo, desvendar a forma como se produzem os efeitos 

de convencimento gerados pela argumentação jurídica, ou seja, o porquê de tais argumentos 

se fazerem crer convincentes e detentores de mensagem significativa. Assim, relacionando 

as noções de sistema de poder e sistema de comunicações, o processo argumentativo pode 

ser definido como “uma fala, um discurso, um raciocínio que recoloca um conjunto de signos 

informativos em função do poder e [...] transforma a mensagem linguística em ideologia” 

(WARAT, 1994, p. 94). Isso ocorre na medida em que o emissor do discurso assimila os 

fatos, objetos e situações e, a partir de sua apropriação, realiza, com o amparo da técnica e 

sutilmente, um processo de sujeição e normalização das relações sociais. Por sua vez, os 

 
10 Termo apresentado por Warat (1994, p. 13) para designar “as condições implícitas de produção, circulação e 

consumo das verdades nas diferentes práticas de enunciação e escritura do Direito”. 
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argumentos, na definição de Barthes, são 

 

formas públicas de raciocínio, impuras, facilmente dramatizáveis, que participam ao 

mesmo tempo do intelectual e do científico, do lógico e do narrativo. Seriam uma 

reflexão processada no espírito, uma opinião obtida a partir de uma prévia 

identificação emocional, valorativa e ideológica (Barthes, 1975 apud WARAT, 

1994, p. 95). 

 

Da mesma forma como ocorre no entendimento de processo argumentativo, o 

conceito de argumento também está relacionado ao campo da ideologia, pois, ainda que sua 

função sociolinguística seja mais complexa que isso, o argumento tem por objetivo provocar 

em seu receptor uma sensação de produção de resultado, de resposta ao problema 

inicialmente apresentado. A ideologia manifestada sob a forma argumentativa cria 

verdadeira inversão do real, ou seja, ilusões de que o que está sendo exposto possui 

embasamento e condições de ser demonstrado sob aquele aspecto, com tendência a eliminar 

qualquer sensação de dúvida ao receptor, provocando-lhe adesão. Diante desse cenário, a 

maneira com que são elaborados os modos de argumentação, ou sua a semiologia11, tem 

como objeto a demonstração do funcionamento ideológico tanto dos argumentos quanto da 

teoria da argumentação, promovendo verdadeira desmistificação dos processos 

argumentativos. Não se trata de compreender tal desmistificação como superação ou 

neutralização dos argumentos, mas perceber que eles estão inseridos em um contexto 

operativo jurídico mais profundo, de tal maneira que a dimensão ideológica encontra-se 

vinculada à dimensão persuasiva, que acaba adquirindo valor político (WARAT, 1994). 

 

4.1.1. Operadores argumentativos e seu papel de distorção para gerar o convencimento 

 

Fairclough (2001) aponta três principais tipos de relação existente entre as orações 

(trechos discursivos): o de elaboração, extensão e realce. No primeiro caso, uma das orações 

fornece sentido à outra a partir de uma descrição mais especificada (um exemplo de operador 

utilizado neste caso é “mais particularmente”). No segundo caso, ocorre de uma das orações 

expandir o sentido da outra, acrescendo-lhe informação nova, a partir de conectivos, como 

por exemplo, “e”, “além disso” e etc. A extensão também pode ocorrer no sentido 

adversativo (marcada por “mas”, “porém”, “contudo”, entre outros) ou no sentido de 

 
11 Sobre o estudo da linguagem jurídica, Warat (1994, p. 94) afirma que “Levando em conta que a semiologia pode 

ser vista como uma teoria das formas, nossa investigação sobre argumentação haverá de transcendê-la”. 
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variação (com a utilização de “ou”, “alternativamente”, “em vez de” e etc.). Já no terceiro 

caso, o realce, trata-se de uma oração que destaca o sentido da outra, trazendo-lhe 

qualificação em relação ao tempo, ao lugar, ao modo, à condição e etc. (como exemplo, 

podem-se citar os operadores “então”, “quando”, “enquanto”, entre outros).  

Assim, deve-se atentar ao fato de que essas marcações coesivas de superfície não 

são meras propriedades objetivas dos textos, sem importância, ao contrário, elas devem ser 

interpretadas pelo receptor como parte do processo de construção da coerência textual. Nesse 

sentido, “não se pode especificar que itens lexicais num texto se colocam sem considerar as 

interpretações dos intérpretes desses textos, isto é, entre quais itens os intérpretes realmente 

discernem as relações” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 220). 

Tais marcadores também devem ser analisados sob a ótica dialética/dialógica, ao 

passo que eles transmitem a perspectiva que o autor deseja emitir sobre o texto. Dessa forma, 

os autores acabam por estabelecer, de forma ativa, relações coesivas de tipos distintos, 

visando posicionar o intérprete em relação ao seu ponto de vista e fazendo com que a coesão, 

a partir dessas relações colocacionais, possa se tornar um modo significativo de trabalho 

ideológico perpetrado no bojo do discurso textual. No caso em que os receptores assumem 

essa posição de sujeito, o texto traduz a eficácia da utilização dessas conexões de senso 

comum (FAIRCLOUGH, 2001). 

Os operadores argumentativos podem ser definidos como “morfemas e expressões 

que, para além do seu valor informativo, servem, sobretudo, para dar ao enunciado certa 

orientação argumentativa” (COLARES, 2014, p. 129), ou seja, são em sua essência 

articuladores textuais, responsáveis por impor força argumentativa. Eles podem fazer parte 

de classes gramaticais invariáveis (advérbios, preposições, conjunções, locuções 

adverbiais), bem como não pertencerem a nenhuma delas, sendo estas palavras que 

desempenham diferentes funções ao longo do texto, podendo ser de inclusão, de exclusão, 

de retificação, entre outras. No âmbito das decisões judiciais, as pesquisas elaboradas por 

Colares apontam a utilização de operadores argumentativos indicadores 

 

de contraposição, de tempo, de lugar, de consequência ou conclusão, de condição, 

de finalidade, de causa, de autoridade, de comparação, de proporção, de 

exemplificação, de modo, de alternância, de reformulação, de adição, de síntese, de 

restrição, de explicação, de parcialidade, de inexatidão, de ênfase/ destaque, de 

assunto, de ordem, do ápice de uma escala, de exceção/exclusão, de inclusão, da 

conveniência do enunciado, de negação, de corroboração (COLARES, 2014, p. 129). 

 

Nem sempre a utilização destes elementos textuais por juristas em decisões judicias 
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ocorre somente de forma a privilegiar a coerência textual, ao passo que muitas das vezes, 

com objetivo de reforçar um argumento ou uma visão (de transmitir a perspectiva que o 

autor deseja emitir sobre o texto), acabam sendo inseridos operadores de maneira equivocada 

(intencionalmente ou não), com vistas a provocar o convencimento do intérprete, o que acaba 

dando ensejo não somente a um trabalho ideológico, mas também a argumentos com base 

na autoridade.  

  

4.1.2. O princípio constitucional de fundamentação das decisões judiciais 

 

A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 93, inciso IX, o dever de 

fundamentação de todas as decisões advindas do Poder Judiciário, sob pena de nulidade, ou 

seja, trata-se de uma condição de validade da decisão. Dessa forma, os ditames 

constitucionais prevêem uma dupla garantia: a existência do fundamento e sua explicitação 

(PINHO, 2018). 

A fundamentação possibilita às partes fiscalizar se as razões e provas por elas 

apresentadas foram devidamente avaliadas pelo magistrado na decisão, ou seja, se todos os 

argumentos dispostos foram considerados para obtenção do provimento final, garantindo a 

segurança jurídica das relações processuais. Além disso, seria insuficiente a CRFB/88 

assegurar o direito de ação e o direito de defesa (ambos considerados garantias fundamentais 

e princípios constitucionais basilares), caso as alegações, argumentações e provas 

apresentadas pelas partes no bojo da ação não devessem obrigatoriamente ser examinadas 

pelo julgador no momento da prolação de sua decisão. Da mesma forma, o contraditório e a 

ampla defesa também acabariam se tornando uma mera exigência formal, pois não haveria 

garantia às partes de que elas, efetivamente, pudessem influir no resultado do processo. 

Assim, a obrigatoriedade de fundamentação acaba se tornando um corolário dos princípios 

retromencionados (PINHO, 2018). 

Ademais, a fundamentação é essencial para que a parte, caso queira, possa 

contestar/impugnar uma decisão através do recurso cabível, pois deve ser demonstrado, de 

maneira clara, o ponto de insatisfação, a discordância e as razões que suscitaram a reforma, 

invalidação ou eliminação da obscuridade ou omissão daquela decisão impugnada. Pinho 

(2018) aponta, ainda, a função política que o princípio da fundamentação das decisões 

cumpre na modernidade, ao passo que ele garante a aferição pelas partes da imparcialidade 

do juiz e a legalidade e coerência das decisões proferidas.  
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Importante, ainda, mencionar a distinção entre fundamentação e motivação 

apontada por Streck (2016), segundo a qual o dever de fundamentação acabou provocando 

a derrocada do entendimento baseado no livre convencimento motivado, que preconiza que 

a decisão pode ser proferida com base no livre convencimento do julgador, desde que este 

motivasse suas concepções. Na visão do autor, este entendimento acaba por admitir que 

primeiro o juiz decida com total liberdade e, somente após, dê motivos àquilo que já foi 

escolhido, sem tomar como base os preceitos constitucionais, fato que torna a decisão refém 

da (boa ou má) vontade (de poder) do julgador. 

Dessa forma, em síntese, o princípio da fundamentação das decisões judiciais prevê 

que o juiz observe todas as teses jurídicas expostas pelas partes ao longo do processo e não 

apenas os argumentos que ele próprio considere de maior relevância.  

 

4.2. Dissídio coletivo de greve n° 0048006-82.2013.8.19.0000 e as decisões proferidas 

pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

 

Após a deflagração do estado de greve pelos profissionais de educação das redes 

municipal e estadual do Rio de Janeiro em 8 de agosto de 2013, o Estado do Rio de Janeiro 

ingressou com ação judicial no Tribunal de Justiça (TJ-RJ), órgão competente para 

julgamento, visando a declaração de ilegalidade e imediata suspensão do movimento, 

instaurando, assim, o dissídio coletivo n° 0048006-82.2013.8.19.0000. Este dissídio passou 

a tramitar no Órgão Especial do TJ-RJ, sob relatoria do Desembargador Mário do Santos 

Paulo. Nesse ínterim, em 3 de setembro de 2013, foi deferida através de decisão monocrática 

do relator, a antecipação de tutela pleiteada pelo Estado, determinando a suspensão imediata 

e integral do movimento grevista no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária, no valor 

de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 

Nos termos do processo civil, a tutela de urgência é um mecanismo processual que 

busca evitar que o decurso do tempo venha acarretar o comprometimento da prestação 

jurisdicional (PINHO, 2018). Em outras palavras, caso o trâmite regular do processo possa 

causar ou agravar um dano, aplica-se a medida emergencial da tutela de urgência (também 

chamada de liminar). Dessa forma, “sacrifica-se o bem jurídico do contraditório e da ampla 

defesa (que poderá ser conferido em tutela subsequente) e privilegia-se o princípio da 

efetividade, que requer proteção imediata, sob pena de ser irreversivelmente inatingível” 

(PINHO, 2018, p. 476). 
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Após a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo autor do dissídio ora em 

análise (o Estado do Rio de Janeiro), a parte ré (SEPE-RJ) interpôs o recurso de agravo 

regimental12 buscando impugnar a decisão monocrática proferida pelo relator, porém, não 

obtendo sucesso. O recurso foi julgado improcedente por meio de um acórdão datado de 23 

de setembro de 2013, que será objeto de análise crítica no presente capítulo. 

Também nos termos do processo civil, o acórdão é o julgamento colegiado 

proferido pelos Tribunais. Didier Jr. (2018, p. 2) menciona um pequeno adendo técnico na 

conceituação do acórdão, pois este se trata da materialização do julgamento, ou seja, a 

redução a termo (por escrito) da solução apontada pelos membros do órgão colegiado. A 

partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, o acórdão deve 

observar as disposições de seu art. 489, ou seja, deve conter relatório, fundamentação e 

dispositivo (DIDIER JR. 2018). O relatório é a parte do acórdão em que há a identificação 

do caso e a delimitação das questões fáticas que o circundam, são expostas as narrativas 

envolvendo o processo e discorre-se sobre o direito que está sendo debatido. Em relação à 

fundamentação, Didier Jr. (2018) assevera que deve haver a distinção entre a fundamentação 

do voto e a fundamentação do acórdão, devendo a primeira demonstrar os fundamentos 

determinantes que levaram a maioria vencedora a optar por aquele resultado, ou seja, no 

acórdão deve constar o raciocínio da maioria e não o pensamento do relator. Assim, “o 

acórdão não pode ser compreendido como a simples reunião dos votos isolados, embora seja 

essa uma prática comum e perniciosa, sobretudo porque dificulta, quando não inviabiliza, a 

identificação da ratio decidendi” (MOREIRA et. al., 2015 apud DIDIER JR. 2018, p. 5). Por 

sua vez, a parte dispositiva é aquela em que se estabelece o resultado final, a conclusão, é a 

decisão propriamente dita. 

Dessa forma, feitos os devidos esclarecimentos acerca das referidas decisões 

judiciais proferidas pelo TJ-RJ, passaremos às suas análises individuais, com base na 

metodologia apresentada da análise crítica do discurso jurídico, com foco para a percepção 

do modus operandi da ideologia na superfície textual. Cumpre ainda destacar que a íntegra 

de tais decisões encontra-se em anexo ao presente trabalho e foram obtidas por meio de 

consulta pública ao site oficial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 

 

 
12 Existem divergências entre autores do campo jurídico e, até mesmo, entre a jurisprudência em relação ao 

nome do instrumento a disposição da parte prejudicada por uma decisão monocrática do relator. Os nomes 

dados ao instituto são os mais diversos: agravo regimental, agravo interno, agravo inominado, agravo de mesa, 

agravo simples, agravo, dentre outros. 
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4.2.1. Nove linhas e uma multa de 300 mil reais – a decisão monocrática de concessão 

da tutela de urgência 

 

Segue abaixo a decisão monocrática que deferiu a tutela de urgência em favor do 

Estado do Rio de Janeiro: 

 

Adotando, por ora, os argumentos contidos na Petição Inicial e, ainda, diante dos 

precedentes equivalentes de fls. 118/131, presentes, assim, os requisitos legais do 

fumus boni juris e do periculum in mora, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA, determinando ao réu a suspensão imediata e integral do movimento 

grevista, retornando todos aos seus respectivos postos de trabalho, no prazo de 24 

horas, sob pena de multa diária, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem 

embargo de suas responsabilidades administrativa, civil e criminal, conforme Art. 

15 da Lei nº 7.783/89. 

Intime-se para cumprimento, com urgência.  

Cite-se. 

Após, a D. Procuradoria de Justiça.  

Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2013 (RIO DE JANEIRO, 2013a, p.1). 

 

As decisões judiciais são, predominantemente, declarativas, ou seja, elas emitem 

enunciados límpidos, sobretudo, assertivos ou exclamativos no modo indicativo, 

manifestando um ritual institucional (COLARES, 2014). Porém, na decisão ora em análise, 

observa-se a aplicação de verbos no gerúndio, como “adotando”, “determinando”, 

“retornando”, o que demonstra continuidade/atualidade no tempo. De acordo com Colares 

(2014, p. 133), trata-se de “processos verbais do mundo consciente do eixo do dizer”. 

Com efeito, um dos principais destaques em relação a esta decisão é a falta de 

fundamentação aliada à aplicação de uma multa vultosa. O julgador se reporta 

genericamente a argumentos contidos na petição inicial elaborada pelos procuradores do 

Estado, bem como orienta a consulta a determinadas páginas, se reportando a precedentes 

indeterminados, sem, contudo, apontá-los. Como já observado neste capítulo, a 

fundamentação das decisões é um princípio constitucional corolário da ampla defesa e do 

contraditório, ou seja, para que se possa manejar um recurso cabível para fins de impugnação 

da decisão, é essencial ter acesso à forma de construção do processo argumentativo do 

magistrado.  

Assim, ainda que o recurso apresentado pelo SEPE pudesse ressaltar obscuridade 

ou omissão na referida decisão, não há possibilidade de refutar de forma precisa os 

argumentos considerados pelo Relator para a concessão da tutela de urgência, ao passo que 

os argumentos da inicial são passíveis de serem refutados em sede de contestação e não de 
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agravo regimental. Da mesma forma, a fundamentação como um pressuposto de validade da 

decisão, visa combater situações em que o julgador age de maneira arbitrária. Tal situação 

ganha proporção devido ao “agigantamento dos poderes dos magistrados, bem como a 

utilização de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados nos textos legais” 

(PINHO, 2018, p. 91). 

Outro aspecto importante a ser tangenciado consiste no valor da multa, pois se trata 

de ato discricionário, em que não existe parâmetro para o estabelecimento da quantia, ou 

seja, cabe ao julgador, a partir de seu entendimento, aplicar a multa no valor que considera 

efetivo para a garantia da tutela jurisdicional. O fundamento jurídico da imposição de 

qualquer multa, portanto, é inibir uma conduta praticada, para que não haja sua reiteração. 

Não obstante, uma multa aplicada a um sindicato no valor de 300 mil reais ultrapassa seu 

fundamento coercitivo, pois, devido ao valor exorbitante, acabaria por ocasionar a 

desestruturação do sindicato, que, além de não possuir fundos para cobrir este valor (diário), 

não visa à acumulação de capital (como é o caso de empresas privadas). 

No capítulo 2 do presente trabalho, foi observado que, no bojo da atuação 

jurisprudencial, vem sendo recorrente a atuação restritiva dos Tribunais em relação às greves 

no serviço público por meio da aplicação de multas exacerbadas, com o objetivo de conter 

movimentos paredistas (SANTOS; PEREIRA, 2013). Nessa seara, a decisão supra é um 

exemplo dessa atuação e demonstra o valor político que a argumentação manifesta no âmbito 

do Judiciário. O valor elevado da multa, neste caso, não pode ser analisado de forma isolada, 

deve-se levar em consideração o contexto sócio-político em que ela foi aplicada.  

Conforme observado no capítulo 1 deste trabalho, as jornadas de junho de 2013 

configuraram um momento de efervescência política no Brasil e as passeatas dos 

profissionais de educação do Rio de Janeiro foram parte importante desse movimento social, 

sobretudo no referido município. Assim, a decisão ora em análise, deferida em 3 de setembro 

de 2013, demonstra uma das tentativas do Estado de contenção dos movimentos sociais e 

grevistas que ganharam relevo naquele momento. Tal fato pode ser observado, por exemplo, 

pela expressão “intime-se para cumprimento, com urgência”, extraída do texto da presente 

decisão. Dessa forma, pode-se observar em um caso concreto uma das críticas apontada por 

Warat (1994) de que os métodos argumentativos que embasam decisões jurisprudenciais são 

capazes de ocultar as relações entre as tais decisões e a problemática dominante. 
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4.2.2. O Voto do relator: proposta vencedora 

 

O voto do desembargador-relator Mário dos Santos Paulo é o primeiro conteúdo 

textual apresentado no documento do acórdão proferido em 23 de setembro de 2013 e, por 

isso, será analisado inicialmente. Como se trata de uma decisão mais extensa que a anterior, 

optou-se por destacar trechos (parágrafos), a fim de possibilitar a aplicação da metodologia 

proposta. 

O relator, no segundo parágrafo, afirma que 

 

Diz o agravante que a decisão atacada se mostra por demais breve, deficientemente 

fundamentada, representando, por isso mesmo, cerceamento de defesa à luz da 

norma constitucional, insculpida no artigo 93, IX, da Carta Magna. (RIO DE 

JANEIRO, 2013b, p.1). 

 

O referido trecho é um resumo das informações retiradas do recurso proposto pelo 

SEPE-RJ, escrito pelos advogados do sindicato, contestando a concessão da tutela de 

urgência antecipada. Assim, vislumbra-se um “texto do texto”, o qual o relator, por meio de 

um compilado, aduziu brevemente a pretensão dos autores daquela peça recursal escrita. 

Trata-se, portanto, de “recortes de fala feitos pelo juiz a partir de suas próprias decisões 

interpretativas” (ALVES, 1992 apud COLARES, 2014, p. 133). Atuando como porta-voz de 

um discurso produzido por outrem, o magistrado, por meio de expressões como “diz que”, 

acaba transmitindo ao receptor a noção de dúvida acerca do que se está sendo relatado, 

enquanto que ao expressar suas próprias ideias, o faz utilizando recursos linguísticos que 

denotam convicção, certeza. Observa-se, neste caso, a presença da implicitude, um modo de 

operação da ideologia apontado por Colares (2014), que é utilizado para transmitir 

significados de maneira sutil. 

Logo após, no terceiro parágrafo, constata-se outro exemplo do que foi pontuado 

anteriormente, desta vez, sendo possível observar o ângulo oposto, qual seja, o do narrador, 

o relator. Logo abaixo se encontra a parte inicial do terceiro parágrafo: 

 

É certo que a decisão expressamente se reportou não só aos argumentos da petição 

inicial, como também à decisões anteriores deste Colegiado, juntada aos autos (RIO 

DE JANEIRO, 2013b, p. 1). 

 

A partir da utilização do operador argumentativo “é certo que”, verifica-se a 

construção de uma mensagem que visa fortalecer o conteúdo que será apresentado 
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posteriormente, corroborando-o. Ademais, as expressões que se seguem “não só” e “como 

também” remete ao leitor da decisão uma ideia de adição, da existência de um conjunto 

abundante de argumentos desenvolvidos pelo desembargador, portanto, confiáveis, neutros. 

Com isso, é possível perceber a intenção deste último em ressaltar a existência plural de 

motivos que o levaram a deferir a liminar, porquanto o SEPE-RJ apresentou em seu recurso 

a tese de que tal decisão acautelatória estava deficientemente embasada. Dessa forma, 

observa-se, mais uma vez, a utilização do recurso de implicitude. 

Ademais, ao fazer referência às decisões anteriores proferidas por aquele mesmo 

Colegiado, sem, contudo, apresentá-las ao leitor, levando, ainda, à compreensão de que as 

utiliza como elemento norteador para sua própria decisão, o emissor do texto lança mão de 

uma estratégia de construção simbólica designada por Thompson (2011) como 

“padronização”. De acordo com este autor, “formas simbólicas são adaptadas a um 

referencial padrão, que é proposto como um fundamento partilhado e aceitável de troca 

simbólica” (THOMPSON, 2011, p. 86). A estratégia de padronização expressa, em um 

contexto geral, o modo de operação ideológico denominado “unificação”, que, por meio de 

uma construção simbólica baseada na ideia de identidade coletiva, segundo Thompson 

(2011), estabelece e sustenta relações de dominação no mundo social. Importante destacar 

que na seara do Direito, esta estratégia é amplamente difundida sob o manto da segurança 

jurídica, ou seja, afirma-se que as decisões devem se atentar aos precedentes para que não 

haja visões conflitantes sobre uma mesma temática. O sistema de precedentes acabou 

criando uma cultura jurídica, sobretudo no âmbito dos Tribunais, baseada na repetição de 

entendimentos já consolidados pela jurisprudência. 

Em seguida, no parágrafo quarto, o desembargador-relator realiza a seguinte 

constatação,  

 

Essa forma singela, porém justificada de decidir, encontra respaldo legal e 

jurisprudencial, permitindo às partes a exata compreensão do que foi decidido (RIO 

DE JANEIRO, 2013b, p. 1). 

 

Por meio da estrutura textual, pode-se aferir a forma como os elementos linguísticos 

demonstram a orientação argumentativa a qual o texto se propõe. O operador argumentativo 

“porém” pode indicar duas noções, a de escala argumentativa e a de contraste, 

disjunção/oposição, por vezes, ambas as noções aparecem conjuntamente no bojo do texto 

(COLARES, 2014). No parágrafo quatro, verifica-se tanto a noção de escala argumentativa, 
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quanto a de contraste, vez que o transmissor da mensagem iniciou sua argumentação com 

certa proximidade à tese oposta, ao afirmar que se expressou de maneira “singela”, para logo 

em seguida refutá-la. Com efeito, a palavra “exata” antecedendo “compreensão” propõe 

evidenciar a valoração do argumento, que foi embasado em citação das duas maiores fontes 

de prestígio e credibilidade do Direito: a lei e a jurisprudência, às quais o relator se reporta 

como forma de respaldo à sua decisão que foi alvo de questionamentos. 

Em sequência, ainda no quarto parágrafo, o relator passa a expor o respaldo legal e 

jurisprudencial aos quais havia se reportado anteriormente, sendo eles o artigo 92, parágrafo 

4º, do Regimento Interno do TJ-RJ e cinco jurisprudências (das quais, quatro advindas de 

Tribunais Superiores). Neste ponto, existem importantes reflexões a serem feitas, incluindo 

a já mencionada utilização da padronização como estratégia de unificação. 

Ao fazer menção direta ao dispositivo infralegal e às jurisprudências, o relator 

buscou elaborar “uma cadeia de raciocínio que procura defender, ou justificar, um conjunto 

de relações, ou instituições sociais, e com isso persuadir [...] de que isso é digno de apoio” 

(THOMPSON, 2011, p. 82). Esta é a definição apontada por Thompson (2011) de uma 

estratégia típica de construção simbólica, qual seja a racionalização. Dentre o raio de 

possibilidades de operação da ideologia, a racionalização expressa, no âmbito de uma 

circunstância particular, a legitimação baseada em fundamentos racionais, que é apontada 

por Thompson (2011) como aquela que faz apelo à legalidade. Assim, encadeando 

fundamentos baseados na legalidade, o relator tem por escopo buscar a legitimação de seu 

processo argumentativo. 

Em sua obra, Warat (1994) compara a produção de conhecimento jurídico a uma 

produção mitológica, ao passo que a visão do Direito cristalizada em uma imagem pura e 

transcendente impede o desenvolvimento de um projeto autônomo de crítica às estruturas do 

comportamento individual e social, o que só passaria a ocorrer após a adoção de uma atitude 

desmistificadora, que buscasse captar o real. O autor considera o mito, além de uma forma 

específica de manifestação do ideológico no plano discursivo, como “um processo simbólico 

pelo qual se pretende fixar critérios de conformismo social” (WARAT, 1994, p. 106), sendo 

tais critérios assentados em uma “estrutura simplista e maniqueísta, a qual sempre se resolve 

pela manutenção do ‘status quo’ sob uma capa de neutralidade” (WARAT, 1994, p. 106). 

Dessa forma, é possível relacionar o entendimento mitológico apontado por Warat com a 

construção simbólica elaborada pelo relator ao citar diversas jurisprudências que cumprem 

não somente a função de legitimar seus argumentos, mas também de manutenção do status 
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quo, ao passo que só reproduz entendimentos semelhantes àqueles que estão sendo 

defendidos. Assim, a postura do relator questionada pelo sindicato, qual seja, a de não 

fundamentar a decisão da liminar, passa a ganhar aspectos de neutralidade, ao passo que é 

uma conduta “reproduzida por Tribunais Superiores e permitida pelo Regimento Interno do 

Tribunal” (segundo a mensagem que se quer transmitir). Trata-se, portanto, de uma estrutura 

baseada em condutas reiteradas que refletem um mundo, e, dessa forma, não cede lugar para 

o pensamento de que outras estruturas possam vir a refletir esse mesmo mundo de uma forma 

distinta (WARAT, 1994). 

Logo após, no parágrafo oitavo do voto ora em análise, depois de novamente 

reforçar a claridade de seus argumentos nos autos, o relator aduz: 

 

Apenas para que não fique sem resposta, da inicial se extrai a afirmação de que seria 

a 15ª paralisação “organizada pelo sindicato demandado desde 28/02/2012, ou seja, 

em apenas 1 ano e 6 meses, e a 4ª (quarta) já em 2013” (RIO DE JANEIRO, 2013b, 

p. 3). 

 

Neste trecho, observa-se a utilização da estratégia argumentativa adotada pela 

Retórica do jogo de números, através da qual se busca, persuasivamente, reforçar a 

credibilidade das informações veiculadas no discurso por meio de um concatenamento que 

ressalta a existência de objetividade. Nas culturas ocidentais modernas, números e 

estatísticas são modos originários de demonstrar a objetividade (COLARES, 2014). Dessa 

forma, o relator reforça a ideia de conhecimento acerca dos processos grevistas realizados 

pelo SEPE-RJ, ensejando a inferência de que o sindicato realiza muitas greves em um curto 

período de tempo. Dessa forma, elementos do passado foram utilizados, por meio da 

estratégia de narrativização, para legitimar o presente. Ademais, observa-se que o relator faz 

uma avaliação baseada exclusivamente em números, sobretudo no quantitativo de greves, 

desconsiderando todo o contexto histórico-político-social, pautas reivindicatórias, eventuais 

conquistas e etc. que estão por trás de cada movimento paredista. 

Em seguida, o parágrafo nono da decisão monocrática exarada tem a seguinte 

narrativa: 

 

Da inicial se extrai, ainda, a adotada fundamentação de que o movimento grevista 

não se caracteriza como real e legítimo, e ofende a lei, tendo o caráter nitidamente 

político, e, portanto, abusivo (RIO DE JANEIRO, 2013b, p. 3). 

 

A utilização dos operadores argumentativos “ainda” e “e”, no trecho acima, reforça 
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a ideia de adição, somatório, mais uma vez aplicada pelo julgador como recurso linguístico 

capaz de transmitir a ideia de que há uma multiplicidade de argumentos que embasam sua 

decisão. Por sua vez, o operador argumentativo “portanto” realiza uma orientação textual de 

conclusão pela abusividade da greve, devido ao seu “caráter nitidamente político”. Neste 

ponto, retoma-se uma importante observação realizada no capítulo 2 do presente trabalho, 

em relação à classificação das greves. Uma das classificações apontadas pelos autores do 

campo trabalhista é a “greve política”, ou seja, aquela que busca se contrapor “de alguma 

maneira ao aparato de Estado, quer por ferir-lhe a base material, quer por buscar 

reivindicações que chocam diretamente a sua superestrutura jurídico-política” (ANTUNES, 

1992 apud ROMÃO, 2006, p. 270). Fato é que estes autores não consignam o silogismo de 

que se a greve é política, logo, ela é ilegal. Inclusive, o artigo 9º da Constituição Federal 

afirma ser “assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a 

oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender” 

(BRASIL, 1988). Dessa forma, observa-se que o termo “greve política” passa a ser utilizado 

como um motivador da ilegalidade, porém, sem respaldo constitucional e tampouco 

doutrinário.  

Ademais, conforme pontuado nos capítulos 1 e 2 deste trabalho, o debate sobre a 

ilegalidade de greves políticas remonta um passado autoritário na história de nosso país, ao 

passo que durante a Ditadura Militar, a proibição de greves "políticas", por meio de 

instrumentos como a Lei n° 4.330/1964 (lei antigreve), foi um instrumento de exceção 

aplicado de forma recorrente contra a classe trabalhadora, visando minar sua capacidade 

organizativa. 

Em sequência, no parágrafo décimo de seu voto, o relator afirma que: 

 

Também está dito, com absoluta clareza, assim demonstrada, os gravíssimos 

prejuízos ao serviço público e os inegáveis danos impostos às crianças e 

adolescentes, que não puderam desfrutar de suas aulas normais, prejudicando 

sensivelmente as aspirações próximas de muitos, que se submeterão ao ENEM (RIO 

DE JANEIRO, 2013b, p. 3). 

 

A utilização do superlativo sintético através do sufixo “íssimo”, acrescentado ao 

adjetivo “grave” na primeira linha do trecho em análise, demonstra uma construção 

semântica hiperbólica, visando à intensificação do significado pretendido ao substantivo 

“prejuízo”. Observa-se, então, a modalização do enunciado, definida por Pinto (1994 apud 

COLARES, 2014, p. 127) como “o valor que o enunciador atribui aos estados de coisas que 
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descreve ou alude em seus enunciados e/ou aos participantes desses estados de coisas”. 

Nesse sentido, o relator intensifica a mensagem que quer transmitir, qual seja a de que a 

greve causa imensos prejuízos à sociedade e, através disso, aplica ao seu enunciado um 

caráter valorativo em relação ao movimento grevista. Dessa forma, podemos relacionar, 

ainda, o pensamento proposto por Warat (1994) de que, ao argumentar, os juristas não só 

devem ter em vista a produção de efeitos de adequação às crenças sociais e jurídicas dos 

receptores de sua mensagem (de que a greve é prejudicial à coletividade), mas também 

devem cuidar para que os argumentos gerem adequação valorativa, como ocorreu neste 

momento. 

Em relação às crenças sociais e jurídicas citadas anteriormente, cumpre, ainda, 

retomar uma importante discussão apresentada no capítulo 2 do presente trabalho, qual seja, 

a de que a jurisprudência logrou o entendimento baseado na polarização entre dois direitos 

fundamentais: o direito de greve e o direito à educação, construindo um processo 

argumentativo ideológico tendente a fazer prevalecer este último como o de real interesse da 

sociedade. Por isso, deve-se destacar que este “conflito” entre ambos os direitos 

fundamentais é apenas aparente, pois as conquistas advindas das greves também representam 

avanços sociais, institucionais, trabalhistas e etc. para toda a coletividade, inclusive para os 

estudantes. Além disso, frisa-se, ainda, a existência do acordo de reposição, conforme 

mencionado no capítulo 2, que busca a viabilização do cumprimento da carga horária escolar 

estabelecida pela LDB. 

O prosseguimento do voto do desembargador-relator, do décimo primeiro ao 

décimo quinto parágrafo, está concentrado em contrapor o argumento apresentado pelo 

SEPE-RJ em relação à existência de uma decisão favorável proferida pelo TJ-RJ no bojo de 

um Mandado de Segurança Coletivo que tramitava na Sexta Câmara Cível do Tribunal, um 

de seus órgãos fracionários. Em resposta a tal argumento, o julgador afirma no décimo 

primeiro parágrafo que  

 

[...] após julgamentos pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo 3°, I, “o” do nosso 

Regimento Interno, atribuiu a este órgão Especial a competência privativa para 

processar e julgar, originalmente, “as medidas judiciais que venham a ser requeridas 

em virtude de estado de greve deflagrado por servidores estaduais e municipais” 

(RIO DE JANEIRO, 2013b, p. 4). 

 

Mais uma vez, observa-se que se recorre à estratégia de construção simbólica de 

racionalização com apelo à legalidade, o que reflete o modus operandi ideológico da 
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legitimação (THOMPSON, 2011). Além disso, pode-se apontar nesta parte da decisão uma 

relação com a crítica feita por Brandão (2006) no que concerne à articulação entre o saber e 

o poder, por meio do discurso. Isto porque o enunciador fala de um lugar específico (o lugar 

de julgador), a partir de um direito reconhecido institucionalmente (o direito de julgar). 

Dessa maneira, o discurso toma a forma de verdade, pois parte daquele que veicula o saber 

(o entendimento institucional), tornando-se, portanto, um fato gerador de poder. Assim, por 

meio de uma avocação de competência, auferida pela lei, o julgador invoca o poder de 

decidir não somente a demanda que já está em suas mãos, mas também aquela referente ao 

Mandado de Segurança Coletivo, que havia possibilitado ao sindicato uma decisão 

favorável, em um ato de manifestação de poder não somente simbólico, mas real. 

No décimo sétimo parágrafo de seu voto, o relator, novamente, faz um paralelo com 

a decisão proferida no processo tramitado no ano de 2012, que envolvia as mesmas partes, 

expondo o seguinte: 

 

Reforçando ainda mais esses requisitos, nesta mesma sessão de julgamento este 

Colegiado, por unanimidade, julgou o Dissídio Coletivo de Greve, entre as mesmas 

partes, nº 0043875-98.2012.8.19.0000, reconhecendo a ilegalidade da paralização 

em 2012, por motivos idênticos aos aqui delineados, aqueles impostos pela Lei 

7.783/89, afirmando ausentes pressupostos que legitimariam o movimento grevista, 

quais sejam: frustração da negociação coletiva; ausência de notificação com 

antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, tratando-se, como se trata, de 

atividade essencial; ausência de realização ou prévia assembleia geral; inexistência 

de manutenção das atividades cuja paralização resulta em prejuízo irreparável, 

notadamente porque a paralização pretendia ser de caráter geral, ofendendo, por 

conseguinte, os artigos 3º, 4º, 9º, 10 e 13, da mesma lei (RIO DE JANEIRO, 2013b, 

p. 5). 

 

Neste ponto, o emissor novamente utiliza a estratégia de construção simbólica de 

racionalização com apelo à legalidade, desta vez ao citar a legislação grevista (Lei n° 

7.783/89) com objetivo de legitimação de seu argumento, sendo este pautado na ilegalidade 

da greve. Verifica-se, mais uma vez, o modo de operação da ideologia designado legitimação 

(THOMPSON, 2011). Outro modus operandi ideológico constatado no excerto acima é a 

reificação, que estabelece relações de dominação por meio da “retratação de uma situação 

transitória, histórica, como se essa situação fosse permanente [...] de tal modo que o seu 

caráter social e histórico é eclipsado” (THOMPSON, 2011, p. 88). Isto porque, através da 

estratégia denominada por Thompson (2011) como eternalização, o fenômeno sócio-

histórico é apresentado como permanente, imutável, recorrente, fazendo com que seu caráter 

histórico seja esvaziado. O fenômeno da greve de 2012 é tangenciado pelo julgador como 
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permanente e recorrente, ao passo que a greve de 2013 é tratada como sua mera extensão, 

reprodução, e, dessa forma, esvazia-se o caráter histórico e as motivações políticas e 

trabalhistas de ambos os movimentos. 

Outra importante discussão apresentada no capítulo 2 deste trabalho, e passível de 

ser retomada a partir da análise do trecho em destaque, é a que trata sobre a educação ser 

considerada pela jurisprudência um serviço essencial, ainda que não tenha sido elencada no 

rol do artigo 10 da Lei n° 7.783/89 pelo legislador. Dessa forma, o julgador cita o referido 

dispositivo legal, bem como outros que também dizem respeito aos serviços essenciais, 

porém não fica explícito que se trata de uma construção jurisprudencial. Ademais, em uma 

análise crítica, também se faz pertinente retomar um apontamento, igualmente apresentado 

no capítulo 2, de que a aplicação subsidiária da lei de greve do serviço privado (Lei n° 

7.783/89) aos servidores públicos, mesmo que tenha sido considerado um avanço em 

decorrência da materialização do direito de greve no setor público, não escamoteia o fato de 

que tal legislação foi originalmente pensada para regulamentar as atividades do setor 

privado, enquanto para o setor público ainda não foi elaborada lei que regule o direito de 

greve, conforme prevê a Constituição Federal. 

Além disso, há outra observação que merece destaque em relação aos 

procedimentos das greves. Conforme o entendimento da OIT, a greve pressupõe a 

negociação coletiva e o diálogo social antes que seja deflagrada, sendo tal negociação uma 

maneira de evitar sua deflagração. Assim, a greve é considerada a última instância, a ultima 

ratio, que deve ser evitada ao máximo pelos atores sociais, difundindo-se a ideia de que 

todos “perdem” com a sua realização (como já observado, uma crença social e política). Tal 

pressuposto é amplamente disseminado no âmbito do judiciário e expresso em diversos 

julgamentos, incluindo este que se está analisando, sendo também comum afirmações de que 

não haviam sido esgotadas todas as formas de negociação (MANDL, 2014). Porém, esses 

aspectos podem ser compreendidos, na prática, como uma forma de entrave ao exercício do 

movimento grevista, ao passo que “reforça o processo de contenção do conflito de classe da 

relação capital-trabalho” (MANDL, 2014, p. 302). Como exemplo, pode ser citada a 

definição de um percentual mínimo elevado de trabalhadores para continuar trabalhando 

durante a greve da educação, o que, por si só, acabaria desmobilizando o movimento 

paredista. Assim, um dos principais desafios deste trabalho é desmistificar a regulamentação 

embasada na concepção de que existe uma zona de “confraternização” entre sindicato e 

Estado. 
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4.2.3. Acórdão por unanimidade de votos 

 

Na sequência, após o título “acórdão” aparece o seguinte texto: 

 

1. AGRAVO REGIMENTAL. 

2. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. 

3. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE 

DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

4. ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO O ACÓRDÃO QUE ADOTA, 

COMO RAZÕES DE DECIDIR, ELEMENTOS JÁ CONSTANTES DOS AUTOS. 

ARTIGO 92, § 4º DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

5. PRECEDENTES, INCLUSIVE DO STF E STJ. 

6. PRESENTES OS REQUISITOS DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM 

IN MORA, MANTÉM-SE A DECISÃO DO RELATOR. 

7. DECLARA-SE A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DE ÓRGÃO 

FRACIONÁRIO PARA APRECIAR MANDADO DE SEGURANÇA 

COLETIVO, VISANDO ABONAR FALTA DOS SERVIDORES AO 

TRABALHO, EM RAZÃO DA MESMA GREVE, FACE À COMPETÊNCIA 

ORIGINÁRIA E PRIVATIVA DO ÓRGÃO ESPECIAL PARA PROCESSAR E 

JULGAR “AS MEDIDAS JUDICIAIS QUE VENHAM A SER REQUERIDAS EM 

VIRTUDE DE ESTADO DE GREVE DEFLAGRADO POR SERVIDORES 

ESTADUAIS E MUNICIPAIS”, NA FORMA DO ARTIGO 3º, I, “O”, DO 

REGIMENTO INTERNO. 

8. EM CONSEQUÊNCIA, DECIDE-SE AVOCAR AQUELE FEITO PARA 

PROCESSAMENTO E JULGAMENTO CONJUNTO. 

9. RECURSO IMPROVIDO (RIO DE JANEIRO, 2013b, p.7). 

 

De maneira concisa, o texto acima se apresenta como acórdão, sendo, ainda, 

dividido em linhas numeradas por algarismos arábicos em nove tópicos, com a função de 

ordenar a sequência de ideias. Além disso, conforme se observa, é redigido mediante um 

linguajar técnico e em sua totalidade com letras maiúsculas. Devido a essas características 

mencionadas, forja a aparência de uma ementa. 

A ementa de uma decisão judicial caracteriza-se como o resumo e resgate da 

informação contida no inteiro teor daquela decisão, destacando os pontos mais relevantes do 

texto. Ela é composta por duas partes: verbetação e dispositivo. A primeira constitui uma 

sequência de palavras-chave ou expressões que delimitam o objeto da ementa, de maneira a 

promover a categorização e classificação da decisão. Já a parte do dispositivo, trata-se de 

um enunciado, que compila o entendimento sobre o objeto da decisão aliado à 

fundamentação, porém de maneira sintetizada (TORRES, 2016). 

Dessa forma, apesar de ser designado como acórdão, possui a estrutura de uma 

ementa e, como tal, sintetiza brevemente, por meio de palavras-chave, os pontos discorridos 
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pelo relator em seu voto. Geralmente, no bojo de decisões judiciais, a ementa encontra-se 

localizada na parte superior, anteriormente à fundamentação, sendo incomum sua 

localização da maneira como ocorreu no documento ora em análise (após o voto do relator). 

Outro ponto relevante encontra-se na parte final do acórdão, que apresenta a 

seguinte redação: 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental no Dissídio Coletivo 

de Greve nº 0048006-82.2013.8.19.0000 em que é Agravante SINDICATO 

ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – SEPE RJ e Agravado 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

ACORDAM os Desembargadores do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, em julgamento nesta data, por unanimidade de votos, 

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO (RIO DE JANEIRO, 2013b, p.7-8). 

 

A expressão “vistos relatados e discutidos estes autos” apresenta-se como uma mera 

ficção, porquanto o que se observou do acórdão em questão foi uma replicação da decisão 

monocrática proferida pelo relator do processo. Ou seja, na prática, não se verificou a 

ocorrência das ações derivadas dos verbos ver, relatar e discutir, pois os demais 

desembargadores do Órgão Colegiado seguiram o voto do relator, sem apresentar 

divergência e, consequentemente, sem fomentar o debate acerca dela. Dessa forma, ainda 

que o intuito do recurso apresentado, o agravo regimental, tenha sido levar a discussão acerca 

da legalidade da greve e, por conseguinte, suas derivações (como a imposição de multa), ao 

colegiado, na prática, o que se verificou foi uma reprodução da mesma decisão, 

comprometendo o aspecto democrático dos processos judiciais e o princípio da colegialidade 

das decisões.  

Nesse mesmo sentido, a utilização da expressão “por unanimidade de votos” denota 

a ideia de que houve um consentimento de vontades e entendimentos por parte dos 

julgadores, caracterizando uma construção textual voltada a transmitir confiabilidade, 

credibilidade e respeito à decisão, enquanto na realidade, inexistiu o debate e o processo 

argumentativo por parte dos demais desembargadores. Neste ponto, pode-se observar a 

crítica feita por Streck (2014) em relação ao senso comum teórico dos juristas, ao passo que 

o autor descreve a prática do operador do direito como robótica, corriqueira, banalizada, que, 

de maneira sutil e silenciosa, difunde a realidade jurídica dominante. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A Constituição de 1988 significou um marco para a consolidação do direito de 

greve como uma garantia fundamental, incluindo pela primeira vez em um texto 

constitucional a legalidade da greve no setor público, por meio do artigo 37, inciso VII. 

Contudo, este dispositivo depende de regulamentação legal posterior, por meio de uma lei 

específica, a qual ainda não foi confeccionada. A falta de regulamentação, bem como a 

crescente tendência à judicialização de demandas coletivas observada a partir da década de 

2000 faz com que o julgador passe a ser o legislador para o caso concreto, o que possibilitou, 

no caso do direito de greve de servidores públicos, a consolidação de uma jurisprudência 

restritiva, através de constantes declarações de ilegalidade dos movimentos e da aplicação 

de multas vultosas que ultrapassam sua natureza coercitiva. 

No caso dos profissionais da educação pública do Rio de Janeiro, as greves 

protagonizadas pelo SEPE demonstraram que, historicamente, a entidade assume uma 

postura combativa em relação à luta pelo cumprimento dos direitos dos educadores previstos 

constitucional e infraconstitucionalmente, o que ocasionou muitos embates com o Poder 

Público (nas esferas municipal, estadual e até mesmo federal). Tais processos grevistas 

assumiram papel importante, inclusive, no sentido de forjar a identidade de classe da 

categoria. Em contrapartida, as respostas do Estado foram diversas, assumindo desde uma 

postura conciliatória, por meio de acordos de negociação direta com os dirigentes da 

entidade, mas também utilizando de seu aparato militarizado para conter reivindicações cuja 

estratégia era a visibilidade por meio da ocupação dos espaços públicos. A greve de 2013 

foi um demonstrativo da atuação do Estado por meio de seu braço armado com objetivo de 

frear os atos de rua convocados pelo SEPE (e outras entidades) no contexto sócio-político 

das jornadas de junho. 

Outra forma de atuação do Estado em relação às greves do SEPE, sobre a qual este 

trabalho se debruçou mais profundamente, se dá por meio do Poder Judiciário. As constantes 
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declarações de ilegalidade dos movimentos paredistas, sobretudo no âmbito do TJ-RJ, elidiu 

uma sólida jurisprudência empenhada em restringir a greve dos profissionais de educação. 

Os principais argumentos que embasaram a ilegalidade as decisões proferidas bojo do 

dissídio coletivo da greve de 2013 são: a identificação de um pretenso caráter político dos 

movimentos, a polarização entre o direito de greve e o direito à educação pública e o não 

cumprimento dos requisitos legais necessários em se tratando de greve no setor público, 

sendo estes: a tentativa de negociação prévia, direta e pacífica; a frustração ou 

impossibilidade de negociação ou de se estabelecer uma agenda comum; deflagração após 

decisão assemblear; comunicação à Administração Pública com antecedência mínima de 72 

horas; adesão ao movimento por meios pacíficos; e garantia de prestação dos serviços 

indispensáveis ao atendimento das necessidades da sociedade (BRASIL, 2016). 

Em relação à greve política, buscou-se ao longo desta pesquisa elucidar os 

entendimentos doutrinários acerca da classificação das greves e conciliar as análises com o 

entendimento constitucional. Dessa forma, constatou-se que a literatura pertinente não cria 

óbice à realização de greve política, ao passo que se trata de uma classificação das greves. 

Tampouco a Constituição impõe essa restrição, pois em seu artigo 9° está previsto que 

compete aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercer o direito de greve, assim 

como os interesses a serem defendidos por meio dele. Ademais, tal restrição às greves 

políticas remonta ao período ditatorial brasileiro (1964-1985), em que vigorou legislações 

nas quais expressamente havia a proibição deste tipo de greve (como a Lei n° 4.330/1964). 

Já no que concerne à polarização entre o direito de greve e o direito à educação, também 

restou demonstrado que se trata de uma falsa premissa, que contribui para a manifestação do 

senso comum teórico dos juristas, expressão cunhada por Warat, e desconsidera elementos 

importantes, como a existência do acordo de reposição. Em relação aos requisitos 

estabelecidos pela Lei nº 7.783/89, trata-se de uma inviabilização do exercício do direito de 

greve na prática. Ademais, até o presente momento (em que a educação não está inclusa em 

rol de atividades essenciais pelo legislador), a utilização de tais requisitos para a greve de 

profissionais de educação do setor púbico se dá a partir de uma construção jurisprudencial 

que ampliou o rol de atividades essenciais previsto no artigo 10 da Lei 7.783/89 e definiu a 

aplicação da lei de greve do serviço privado por analogia. Assim, buscou-se ressaltar não 

somente a necessidade de elaboração da lei específica para a greve em serviço público, 

conforme estabelece a CRFB/88, mas, sobretudo o papel-chave que as decisões judiciais 

cumprem nestes casos, já que elas acabam sendo criadoras de direito. 



 

 

83 

 

 

Nesse sentido, a análise crítica do discurso jurídico de duas decisões da greve do 

SEPE de 2013 serviu como aporte para demonstrar a forma como o discurso jurídico confere 

tratamento à greve dos profissionais de educação. Mediante um invólucro de objetividade e 

neutralidade, alcançado por meio da institucionalidade, as decisões deixam pistas em sua 

superfície textual, através da utilização de palavras e expressões que nos remetem aos modos 

de operação da ideologia. Dessa forma, busca-se demonstrar que o discurso jurídico não é 

uma fala originária ou primitiva, mas sim comprometido com a inevitável materialidade do 

mundo e dos espaços sociais dos quais ele parte. O poder com o qual o magistrado encontra-

se investido cria verdades jurídicas por meio da reiteração de decisões restritivas em relação 

à greve, acabando por violar um direito fundamental.  

O que se tentou demonstrar de maneira breve neste trabalho é que a jurisprudência 

consolidada sobre as greves dos profissionais de educação é permeada por discursos 

jurídicos, que constituem apenas um dos instrumentos de consolidação dos interesses do 

Estado (atravessado por interesses de classe). Tais discursos restringem e hierarquizam 

direitos, dando ares de neutralidade, de objetividade e consensualidade, o que representa 

uma manifestação da própria ideologia. 
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7. ANEXOS 

 

Decisão 1 – Íntegra da decisão monocrática de deferimento de tutela de urgência no bojo do 

Dissídio Coletivo de Greve n° 0048006-82.2013.8.19.0000, proferida em 03 de setembro de 

2013 pelo Desembargador Mário dos Santos Paulo. 
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Decisão 2 – Inteiro teor do acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro no bojo do Dissídio Coletivo de Greve n° 0048006-

82.2013.8.19.0000, proferido em 23 de setembro de 2013. 
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