
NOTA ACERCA DA LEGALIDADE DO PROCESSO DE GREVE ESTUDANTIL 

DOS ALUNOS DISCENTES DA UFSJ. 

Em Assembleia Geral dos Estudantes da Universidade Federal de são João del Rei (UFSJ) 

realizada no dia 31, do mês de outubro, do presente ano, foi votada a deflagração de uma 

greve estudantil autônoma, dos alunos discentes do curso de Ciências Econômicas. 

LEGITIMIDADE PERANTE A CONSTUIÇÃO DE 1988. 

Em Assembleia Geral dos Estudantes da Universidade Federal de são João del Rei (UFSJ) 

realizada no dia 31, do mês de outubro, do presente ano, foi votada a deflagração de uma 

greve estudantil autônoma, dos alunos discentes do curso de Ciências Econômicas. 

Desde então, os estudantes têm sido questionados acerca da legalidade e 

legitimidade de sua decisão, principalmente por parte de professores, diretores das 

unidades acadêmicas da Universidade. Alguns chegam mesmo a assediar moralmente os 

estudantes para que eles não adiram à greve convocada por sua Assembleia legítima, 

ameaçando-lhes de reprovação no curso, por meio de faltas ou aplicação de atividades 

avaliativas. 

Insta esclarecer que a Greve dos Estudantes é legal, não há norma que a proíba. 

Em uma acepção mais abrangente, conforme conceituado pelo renomado jurista do 

Direito do Trabalho, Evaristo de Moraes Filho, “o objetivo da greve não é 

necessariamente salarial. Pode ser moral, político, social, mas sempre estará subjacente o 

interesse coletivo, imediato ou mediato, dos que se declaram em greve”. Nesse viés, ainda 

que o termo “greve” seja tipicamente usado em nosso ordenamento pátrio para 

caracterizar a mobilização de trabalhadores, exsurge o caráter preponderantemente 

coletivo da greve estudantil, que por meio de suas organizações, e do Comando de Greve 

coletivamente constituído – que, obviamente pelo seu caráter eminentemente social 

prescinde de marco regulatório – possui legitimidade para reivindicar os interesses 

coletivos acordados conjuntamente.  

Conforme mencionado, mesmo que o arcabouço jurídico brasileiro se refira 

apenas à greve de trabalhadores, podemos e devemos usar essa legislação e por meio de 

analogia aplicar as normas já existentes, no que couber à greve estudantil. A partir do 

partir da teoria da razoabilidade, recorrentemente utilizada no âmbito jurídico. Tal 

entendimento se coaduna com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que 

em seu art. 4º estatui que: “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com 

a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. 

Além do mais, A profissão trabalhador estudante, está prevista nos artigos 81º e 

84º do Código do Trabalho, assim como a regulamentação prevista no artigo 85º, e sendo 

reconhecida e incluída no artigo 17º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Além 

do mais,  



É caracterizado como estudante, o cidadão que é frequente curso de formação 

profissional ou programa de ocupação temporária de jovens, desde que com duração igual 

ou superior a seis meses, e àquele que, estando abrangido pelo Estatuto do Trabalhador-

Estudante (Artigo 17º CLT), se encontre em situação de desemprego involuntário, inscrito 

em centro de emprego. 

A Constituição Federal de 1988 resguarda o direito de greve: Art. 9º: “É 

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.” Assim, o ex-

Ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau relator do Mandado de Injunção 712, 

ao discorrer sobre o direito de greve asseverou que a lei não restringe o direito de greve, 

senão o protege sendo constitucionalmente admitidas todos os tipos de greve, 

reivindicatórias, de solidariedade, políticas ou de protesto. Ademais, conforme o 

prestigiado jurista do Direito Constitucional, José Afonso da Silva: “Diz-se que a melhor 

regulamentação do direito de greve é a que não existe. Lei que venha a existir não deverá 

ir no sentido de sua limitação, mas de sua proteção e garantia”. 

Com efeito, as greves estudantis têm claro sentido político, solidário, 

reivindicativo e de protesto, são armas historicamente usadas pelos estudantes para 

garantia de seus direitos e conquista de novos. 

CONFORME O ESTATUTO DO CENTRO ACADÊMICO 

Após a solicitação do Diretório Central dos Estudantes a todos os cursos, foi 

efetuada a convocação da assembleia Geral dos discentes do curso de ciências 

econômicas no dia 25, em conformidade do estatuto artigo 7º, parágrafo 2º, que define a 

convocação com 48 horas de antecedência. 

 

A justificativa da convocação a partir do CALE, que é uma entidade Legal e 

legítima de representação, se baseia na necessidade da convocação de tal assembleia em 

conformidade o Artigo 7º. de nosso estatuto, "A assembleia geral é a instância máxima 

de deliberação do CALE, sendo composta de todos os membros desta entidade." Sendo 

assim, suas decisões superiores e independentes das posições da Diretoria do CALE, e do 

Artigo 8º parágrafo 3º, que coloca como dever da assembleia geral, deliberar casos em 

circunstâncias excepcionais omissas pelo estatuto. 

 

Ainda segundo o estatuto, Artigo 9º. As decisões da Assembleia Geral serão 

tomadas pela maioria simples dos votos de seus membros. E pelo parágrafo 2º, Para a 

deliberação a assembleia precisa contar com um mínimo de 10% dos membros discentes 

do CALE. 

 

Durante a assembleia, foi promovido um debate sobre a PEC 241, com a 

participação de professores convidados, e após a exposição, foi assegurado o direito de 

fala a todos os discentes presentes que se manifestaram, conforme o Artigo 4º. 

 

Sendo assim, durante a assembleia, viu-se por parte dos discentes a necessidade 

do apoio, a movimentação dos demais cursos grevistas. 

 



Estiveram presentes 117 alunos discentes, correspondendo aproximadamente 

39% do quórun de estudantes. 

A votação teve as seguintes perguntas: 

Você apoia a greve dos docentes, técnicos e discentes? 

Tendo um resultado de 80 votos a favor (68,37%), e 33 votos contrários (28,20%), e 4 

abstenções (3,4%). 

 

A segunda questão era referente ao curso de ciências econômicas entrar em greve em 

apoio aos demais cursos. Sendo a data definida pela própria assembleia. Tendo os 

seguintes resultados: 

69 votos favoráveis (58,97%), 42 contrários (35%) e 6 abstenções (5%). 

 

A deliberação da greve, está de acordo com o nosso estatuto, artigo 8.º, parágrafo 3.  

O estatuto está disponível para eventuais consultas no site do Centro acadêmico. 

O Estatuto e Regimento da UFSJ reconhece a entidade de representação dos 

estudantes, incluindo-o, inclusive nos colegiados de cada curso, e com cadeira cativa no 

Conselho Universitário. Portanto, as decisões são válidas e legítimas para todos os 

estudantes e unidades acadêmicas. 

Em casos de greve, o Ministério Público da União vem intervindo da seguinte 

maneira: “os professores que não tenham aderido ao movimento grevista evitem aplicar 

avaliações, enquanto durar a greve, tendo em vista que a assiduidade dos estudantes é 

reduzida, durante tal período;” (Recomendação n. 3/2009 – PROEDUC do Ministério 

Público da União – Promotoria de Justiça de Defesa da Educação). Isso mostra que por 

motivo de bom senso, até as esferas de poder entendem que os professores que continuam 

dando aula durante a greve prejudicam os estudantes. Ainda partindo sobre o princípio de 

razoabilidade, utilizada no âmbito jurídico. 

Diante de tudo isso, aqueles que ainda tentam tolher o direito de greve estão 

assediando e coagindo os acadêmicos a não fazer o que é permitido, constrange 

ilegalmente o estudante, incorrendo na conduta tipificada pelo art. 146 do Código Penal. 

Além disso, o professor que alega estar em sala, em serviço, preenchendo o calendário 

acadêmico sem que os estudantes estejam presentes em sala justificadamente pela greve, 

comete o crime de falsidade ideológica, pois, conforme o art. 299 do Código Penal: 

“Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele 

inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 

relevante.” 

No que diz respeito à legitimidade da greve estudantil, esta reside no seu próprio 

acontecimento, quando a maior parte do corpo discente, decide parar suas atividades de 

rotina e montar uma pauta de reinvindicações visando à defesa de uma educação de 

qualidade estão em greve e ela se torna legítima. Em 2012, várias greves estudantis 

ocorreram em paralelo à greve nacional dos docentes. O Comando Nacional de Greve 

Estudantil chegou a sentar em negociações com MEC. Nesse ano esperamos que não seja 

diferente. 



Na greve em que estamos inseridos, as bandeiras de luta são: Contra a PEC 55 (antiga 

241), que tramita no senado, que congela os gastos em educação e saúde em valores reais, 

pelo prazo de até 20 anos, além do corte do número de concursos públicos para 

professores, Defesa da universidade pública, gratuita e que sirva ao povo. Além disso, 

contra os cortes de até 45% previstos para 2017, nos investimentos na educação pública, 

bibliotecas, salas de aula, laboratórios, transporte, bolsas de pesquisa, bolsas de 

permanência e, além disso, a participação dos estudantes na construção de um novo 

modelo de universidade – cujo acesso seja universal e gratuito, com assistência estudantil 

plena e na qual os projetos de pesquisa e extensão favoreçam a maioria da população 

brasileira. Em uma palavra, os estudantes lutam pelo acesso universal à educação pública, 

gratuita, de qualidade e que sirva ao povo. 

REGIMENTO DA UFSJ 

De acordo o artigo 10 do código de ética: 

10 - É dever do docente:  

j) desenvolver as suas atividades de ensino considerando as condições do aluno e os objetivos 
do curso, de forma a atingir o nível desejado de qualidade;  

m) respeitar as atividades associativas dos alunos.  

Lutamos aqui pelo acesso universal à educação pública, gratuita, de qualidade e que sirva ao 

povo. Contra a PEC 241. 

 Ainda será realizada no dia 04 de Novembro de 2016, uma segunda assembleia, onde os 

alunos serão consultados, acerca de pautas locais do curso, para serem incluídas no movimento, 

e a composição de um comitê de mobilização pela greve.   

CENTRO ACADÊMICO LIVRE DE ECONOMIA 


