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revolução no direito trabalhista. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso. 
(Bacharelado em Direito) – Faculdade Cidade Verde (FCV), Maringá, 2018. 
 

RESUMO 
 

Esta obra visa analisar a Legislação brasileira sobre o instituto da greve, desde sua 
previsão constitucional, até o Recurso Extraordinário julgado pelo Supremo Tribunal 
Federal, que regulou o direito de greve do funcionalismo público no Brasil. Dado que 
o movimento grevista é historicamente a ferramenta vital para o direito do trabalho, 
demonstrando por conta deste estudo que o direito de greve não se enquadra ao rol 
dos direitos fundamentais. Pois apesar de tamanha importância, não é de real 
interesse dos legisladores brasileiros normatizar o assunto, apesar de previsto na 
Carta Magna. Restam aos ministros do Supremo Tribunal Brasileiro. A tarefa e a 
responsabilidade de se pronunciar sobre tais assuntos, visto que eles tendem a 
ocorrer, com regulação ou não, tendo então que se valer do Recurso Extraordinário, 
o qual é visto muitas vezes como o último recurso do empregado para lutar por seus 
direitos. Responsabilidade está que foi considerada durante o presente estudo. 
 
Palavras-chave: Direitos Fundamentais; Direito de Greve; Supremo Tribunal 
Federal; Constituição Federal; Direito do Trabalho. 
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PRADO, Leandro Augusto do. The striking movement as a tool of revolution in 
labor law. 64 p. Conclusion of Graduation (Law Degree) – Faculdade Cidade Verde 
(FCV), Maringá, 2018.  

 
ABSTRACT 

 
This work aims to analyze the Brazilian legislation on the institute of the strike, from 
its constitutional forecast, to the Extraordinary Appeal judged by the Federal 
Supreme Court, which regulated the right to strike of public officials in Brazil. Given 
that the strike movement is historically the vital tool for labor law, demonstrating on 
account of this study that the right to strike does not fit the role of fundamental rights. 
For, despite such importance, it is not in the real interest of Brazilian legislators to 
regulate the matter, although it is foreseen in the Magna Carta. They are left to the 
ministers of the Brazilian Supreme Court. The task and the responsibility to 
pronounce on such matters, since they tend to occur, with regulation or not, having 
then to use the Extraordinary Appeal, which is often seen as the employee's last 
resort to fight for their rights. Responsibility is that it was considered during the 
present study. 
 
Keywords: Fundamental Rights; Right to Strike; Federal Court of Justice; Federal 
Constitution; Labor Law. 



 

 

10 

SUMÁRIO 

 
 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 10 

CAPÍTULO 1. SÍNTESE HISTÓRICA SOBRE O DIREITO DE GREVE .......... 12 

1.1 NA ANTIGUIDADE .............................................................................................. 12 

1.2 A EVOLUÇÃO DA GREVE NO TEMPO.............................................................. 14 

1.3 A GREVE E SUA EVOLUÇÃO HISTÓRICA NO BRASIL ................................... 18 

CAPÍTULO 2. CONCEITO DE GREVE SOBRE A VISÃO JURÍDICA E SOCIAL .... 24 

2.1 CONCEITO JURÍDICO DA GREVE .................................................................... 24 

2.2 VISÃO SOCIAL SOBRE O FENÔMENO DA GREVE ......................................... 25 

2.3 DISTINÇÕES ACERCA DA GREVE, MODALIDADES E MAGNITUDE ............. 31 

2.3.1 Greve Lícita ......................................................... Erro! Indicador não definido. 
2.3.2 Greve de Ocupação ............................................ Erro! Indicador não definido. 
2.3.3 Greve dos Braços caídos .................................... Erro! Indicador não definido. 
2.3.4 Greves de rodízio ................................................ Erro! Indicador não definido. 
2.3.5 Greves intermitentes ........................................... Erro! Indicador não definido. 
2.3.6 Greves de solidariedade...................................... Erro! Indicador não definido. 
2.3.7 Boicote ................................................................ Erro! Indicador não definido. 
2.3.8 Sabotagem .......................................................... Erro! Indicador não definido. 
2.3.9 “Yellow dog contracts” ......................................... Erro! Indicador não definido. 
2.3.10 “Lockout” ........................................................... Erro! Indicador não definido. 
CAPÍTULO 3. GREVE NO DIREITO BRASILEIRO .................................................. 38 

3.1 PANORAMA GERAL ........................................................................................... 38 

3.2 REGULAMENTO PÁTRIO .................................................................................. 40 

3.1.1 Sujeitos, objeto e procedimentos ..................................................................... 42 
3.1.2 Serviços e atividades essenciais ...................................................................... 47 
3.1.3 Salário e a suspensão do Contrato de trabalho ............................................... 51 
3.1.4 Termo de Greve e sentença da Justiça do Trabalho ........................................ 52 
3.1.5 Atos abusivos no exercício do direito de Greve ............................................... 53 
3.1.6 Responsabilização: Trabalhista, Civil e Penal .................................................. 55 
3.2 A DISSIDIA DO LEGISLADOR E O DIREITO DE GREVE DO FUNCIONÁRIO 

PÚBLICO................................................................................................................... 58 

3.3 MOVIMENTO PAREDISTA SOBRE A VISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL BRASILEIRO ........................................................................................... 60 

CONSIDERAÇOES FINAIS ...................................................................................... 62 

REFERENCIAS ......................................................................................................... 64 

 



 

 

11 

INTRODUÇÃO 

 

 

Inicialmente o objetivo desta obra monográfica é apresentar um breve 

histórico sobre a greve, passando pelo Direito do Trabalho sobre a ótica de diversos 

doutrinadores, tal como José de Segadas Vianna, ministro do Trabalho, Industria e 

Comércio no governo de Getúlio Vargas durante os anos 1951 e 1953 e Arnaldo 

Lopes Süssekind, ministro do Trabalho e Previdência Social, durante o período entre 

1964 a 1965, ambos sendo coatores do Consolidação das Leis do Trabalho de 1943. 

A rigor, o intuito não é trazer algo novo quando se analisa o direito de greve, 

mas a alusão desse direito é de suma importância, por se tratar de um poder de fato 

dos trabalhadores, garantido constitucionalmente e atualmente aparenta estar 

esquecido por parte dos próprios trabalhadores. 

O ponto inicial deste estudo acerca do instituto da greve é a base histórica 

sobre o qual ele foi constituído, partindo de uma análise etimológica, passando para 

uma perspectiva doutrinaria majoritária a uma visão mais ampla, onde diversos 

eventos históricos são analisados traçando paralelos entre tais eventos e a greve 

como conhecemos, afim de demarcar o local onde tal mecanismo nasce de fato e 

quais seriam seus precursores históricos, tratando toda essa óptica no primeiro 

capítulo. 

Em razão da importância do direito de greve, o presente estudo analisará as 

características dessa garantia constitucional, indicando o seu conceito, o qual traz o 

assunto para dentro do direito, com a discussão sobre sua natureza jurídica, tudo 

embasado nos fundamentos desta ferramenta, debatido e aprofundado no segundo 

capítulo. 

Definido os preceitos necessários acerca do direito de greve, a partir do 

terceiro capítulo é dedicado a definir regulamentação normativa brasileira, desde a 

previsão constitucional, até as considerações sobre a Lei de Greve do setor privado 

(Lei nº 7.783/89) e os posicionamentos dos Tribunais superiores sobre a greve dos 

servidores públicos, em especial no Recurso Extraordinário 693456. 

 

 



 

 

12 

1. SÍNTESE HISTÓRICA SOBRE O DIREITO DE GREVE 

 

1.1 NA ANTIGUIDADE 

 
 

Conforme Segadas Vianna em sua obra “Greve - Direito ou Violência” (1987, 

p. 17), a greve como conhecemos atualmente tem suas raízes na França. Isto se 

deve não só ao fato da etimologia greve advir do francês, mas por conta da praça a 

beira do rio Sena, em Paris, onde os operários se reuniam para protestar contra 

seus patrões, a praça se chamava Place da la Grève, onde outrora foi lugar de 

embarque e desembarque de navios, onde grève se referia a um terreno plano de 

cascalho ou areia à margem do mar ou do rio. Daí o surgimento etimológico do 

vocábulo, usado pela primeira vez no final do século XVIII.  

Originalmente as greves não eram regulamentadas e eram resolvidas quando 

a parte mais forte vencia, ficando o trabalho parado até que os operários 

retornassem ao trabalho nas mesmas condições ou em piores ao sucumbirem ao 

medo do desemprego, ou então o empresário atendia total ou parcialmente as 

reivindicações para que pudessem evitar maiores prejuízos ocasionados pela 

paralisação. 

Sistematicamente, a greve surge como uma forma de luta contra a exploração 

patronal somente a partir do século XVIII, com a expansão do sistema capitalista. De 

forma que o instituto da greve assumia uma natureza de anticorpo anti a exploração 

do operário.  

Alguns autores assumem exemplos anteriores ainda no período da 

antiguidade que possam ser referência para o surgimento da greve, Segundo 

Segadas Vianna, só impropriamente poderia se dar o nome de “greve” a atitudes 

que, na verdade, eram sedições, rebeliões ou motins de escravos contra a opressão 

e violência dos seus senhores porque, não tendo direitos pessoais, eles não 

passavam de instrumento, de ferramenta humana de trabalho. (cf. Segadas Vianna, 

ano 1987, p. 20). 

Já quanto aos eventos que outros autores entendem por aparição do direito 

de greve na antiguidade, temos autores que enxergam que a paralização dos 

trabalhos e revoltas entre operários judeus contra a autoridade faraônicas em 1440 

a.C. e em 1300 a.C., dos que construíram o túmulo real ao tempo do faraó Ramsés 
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II seriam figuras antigas da greve, enquanto Briochi Sett (1942, p. 8, apud VIANNA, 

1987,p.20), em sua obra “Lo Sciopero nel diritto”, assume como greve a fuga dos 

hebreus do Egito e ainda Anoine Rony Jerome, que vai mais longe, ainda no Egito, 

no Império Médio, algo entre 2100 e 1600 a.C., ao se referir a greve dos homens 

contra os deuses, por conta de um texto religioso que trazia os dizeres “Se os 

deuses não atenderem a esta prece os homens pararão os cultos”, tais pontos são 

completamente rechaçados se postos a prova frente aos requisitos objetivos 

apresentado por Segadas Vianna (ano 1987, p. 20). 

Talvez o francês Jean-Pierre Douère (1907, p.32, apud VIANNA, 1987, p19) 

em seu livro “Le Droit de Grève” tenha fixado um ponto da antiguidade que possa 

cumprir o papel de primeira aparição da greve, onde ele verifica que as greves no 

Império Romano a partir dos séculos III e IV da nossa era, mas ele próprio 

reconhece que essas greves e coalizões não se relacionavam com a contratação de 

operários (“locatio operarum”), cujo papel foi limitado no direito Romano. Nesse 

tempo os imperadores instituíram e fortaleceram os “colégios”, associações de 

patrões e operários, tornando-os obrigatórios e hereditários, com o objetivo de evitar 

a dispersão dos integrantes de certas profissões afim de assegurar a manutenção 

das atividades consideradas essenciais. Na visão de Segadas Vianna, é provável 

que uma verdadeira greve tenha ocorrido no tempo de Aurélio, entre os operários 

fabricantes de moedas que trabalhavam para o Estado e, por essas e outras 

manifestações, foram expedidas regulamentações abrangendo várias classes. Duas 

constituições de Zenon estabeleciam penas para os operários que abandonassem o 

seu serviço ou impedissem seus iguais de executar seu ofício nas obras (“de 

aedificus privatis”), assim como para os negociantes e artesãos que se unissem para 

elevar os preços (“de monopolus”);  

Já a existência de uma sociedade rigorosamente organizada na Idade Média, 

com rígida hierarquia, era incompatível com a greve. Pois a produção era reduzida e 

destinada basicamente ao consumo da própria comunidade, organizado dentro da 

sociedade patriarcal e no campo as relações eram dominadas pelo regime de 

servidão. Somente nos últimos séculos da Idade Média é que existiram rebeliões 

violentas de trabalhadores rurais, especialmente na Hungria, Romênia e Rússia, 

mas estas também não podem ser entedidas como greves, pois faltava aos rebeldes 

o estatuto pessoal, a liberdade de ação e manifestação. Tornando-se apenas 
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conflitos de trabalhadores frente aos abusos da administração oligárquica da região. 

(cf. SUSSEKIND, 1982, p. 182). 

Mas o que é certo que durante toda a evolução histórica a greve se monstra 

um instituto sempar, pois através dos anos passou de ato delituoso a direito 

fundamental. Nesta trajetória, primeiramente a greve passou por greve como delito 

civil a greve como liberdade individual sem repreendas, até finalmente a greve como 

direito reconhecido legal e constitucionalmente. 

Segadas Vianna (1987, p. 30) nos traz diversas leis que foram criada para 

reprimir as coalizões antes de alcançar o status de greve como conhecemos, onde 

asa lutas violentas contra os privilégios e monopólios, colocando quase sempre do 

lado dos rebeldes os trabalhadores, como classe sofredora e explorada, tiveram 

como consequência foi editada uma série de medidas visando a evitar que houvesse 

união em torno de interesses comuns, para que eles não pudessem apresentar-se 

unidos nos conflitos, mais nitidamente econômicas e políticas do que sociais, então 

surgidos. 

Onde as primeiras leis contra as coalizões de trabalhadores foram as 

expedidas na Bolonha em 1212, as expedidas pelo Patriarca de Aquiléa em 1236 e 

as de Eduardo I, da Inglaterra em 1305. 

 

1.2 A EVOLUÇÃO DA GREVE NO TEMPO 

 

Mas referente a história posterior a XVIII, a expansão capitalista após o 

advento da Revolução Industrial teve como consequência o exorbitante aumento no 

nível de exploração dos trabalhadores, e então as greves passaram a ser 

regularmente utilizadas. Conforme passavam-se os anos, estas paralisações 

ganharam caráter de direito fundamental, como será discutido por meio deste 

trabalho. Segundo Carlos Zangrando (2013, p. 620): 

 
[...] esta era a maneira com que a Revolução Industrial pagava o 
preço de sua quota na criação do grave problema social da época. 
Os grandes conglomerados de trabalhadores que viviam em 
condições miseráveis vieram fomentar o que hoje ainda vivenciamos: 
a luta de classes, servindo as greves como arma para a agitação 
social. 

 
Esta nova era veio a abrir a humanidade, com as invenções que começaram 

a surgir nos séculos XVII e XVIII, onde em 1733 aparecia a lançadeira mecânica, 
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seguida da cardedeira e fiandeira Hargreaves, o tear mecânico e a estampadeira de 

Bell. Tudo em menos de um século, de maneira que era certo que haveria uma 

mudança drásticas no sistema de fabricação que estava vigendo a mais de um 

milênio. 

Nesta época, as únicas indústrias existentes eram os moinhos, fundições e 

cervejarias, o resto todo era feito a partir de processos artesanais. Daí em diante, foi 

construído diversas fábricas para aproveitamento da lã e do algodão, reunindo assim 

um grande número de operários sobre o mesmo teto. (cf. SUSSEKIND, 1982, p. 31). 

Desenvolveu-se uma febre de produção e enriquecimento, que segundo Jean 

Jaurés (1968, p.575, apud SUSSEKIND, 1982, p. 38) em sua obra “História 

Socialista de la Revolución Francesa”, tomou tal proporção que Sieuès disse na 

Assembléia Francesa, que os povos europeus modernos pouco se assemelham aos 

povos antigos. Não se trata entre nós senão do comércio, da agricultura, de fábricas 

etc. O desejo de enriquecer parece não fazer dos países da Europa mais do que 

uma imensa fábrica e que se pensava mais em produção e consumo do que na 

própria felicidade. 

Condenava-se e se elogiava a industrialização, num mundo ainda não 

preparado para recebê-la, com aquela quantidade de artigos manufaturados, 

principalmente tecidos, quando os meios de troca, pelo comércio, no exterior ainda 

eram restritos. 

Grandes revoltas marcaram a época, como a ocorrida na segunda década do 

século XIX na Inglaterra, onde o término das guerras napoleônicas causou uma 

profunda depressão nas indústrias que já existiam e nas que foram criadas por conta 

da própria guerra por conta da interrupção brusca das encomendas feitas às fábricas 

de canhões, de tecido, de couro e também de toda a indústria de ferro. Cerca de 

meio milhão de homens da noite para o dia se encontraram em situação de 

desemprego, dentre os que estavam mobilizados no exército, na armada e nos 

serviços auxiliares, a adoção de máquinas a vapor reduzia a possibilidade de 

obtenção de trabalho, de forma que se agravava a crise social econômica em plena 

revolução industrial (cf. SEGADAS, ano 1987, p. 26). 

Em decorrência dos fatos acima aludidos, trabalhadores rurais incendiavam 

lavouras, os operários destruíram fábricas e culpavam a maquinaria pela falta de 

trabalho. Em 1816, uma multidão se reuniu no centro de Londres e daí seguiu 

saqueando lojas comerciais e destruindo maquinarias de fábricas, insuflada por 
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agitadores políticos que apontava a industrialização como causa de sua miséria e 

desemprego. (cf. SEGADAS, ano 1987, p. 28). 

Inclusive, Engels (1845, p. 38) comentou em seu livro “Condition of the 

Working in England”, que as greves se sucediam; em 1831 verificava-se a de Lion, 

com gravíssimas consequências, em 1844 a das minas Silésia, onde segundo ele 

“não se passava uma semana, um só dia sem que se recorra a uma greve”. 

Houve também na França, um motim popular que destruiu o estabelecimento 

de Brisout de Barneville, em julho de 1789. A partir de 1815 as manifestações contra 

o maquinismo se tornaram mais frequentes, mas ainda não chegaram a tomar a 

mesma proporção da ocorrida na Inglaterra. 

Na Itália, entre 1879 e 1899, ocorreram 2.483 greves, na Inglaterra, só em 

1899, houve 1.145 e nos Estados Unidos, houve a greve que ficou conhecida como 

greve Pullman, de 1894 em Chicago, causou prejuízo avaliado em cerca de 80 

milhões de dólares. 

Era o custo da evolução industrial, em proporções sempre crescentes, onde 

sua cota na criação do problema dos grandes aglomerados de trabalhadores, que 

viriam ter consequências gravíssimas que são sentidas ainda hoje, a luta de classes. 

Desta forma a greve se tornou uma arma de agitação social com objetivos 

políticos, visando à destruição do regime capitalista, que a revolução industrial criara 

e fortalecera. Era o que Marx apontava no seu primeiro ensaio sobre a História 

contemporânea, na concepção materialista. 

Segundo Marx (1948, p. 28) em seu livro “Las Luchas de Classes in Francia”, 

o desenvolvimento do proletariado industrial está condicionado, em geral, ao 

desenvolvimento da burguesia industrial. Sob esta dominação, aquele adquire uma 

existência em escala nacional que pode transformar sua revolução em revolução 

nacional; cria os métodos modernos de produção, que hão de converter em outros 

tantos meios para sua emancipação revolucionária. A dominação da burguesia 

industrial é que arranca as raízes materiais da sociedade feudal e aplaina o terreno, 

sem o qual não é possível a revolução proletária. 

A indústria crescia em proporções gigantescas o que produzia a concentração 

dos meios de produção e o aparecimento do capitalismo industrial. Mas tal fator 

gerou também um imenso aumento da população urbana. 

Paralelamente a esses crescimentos, tanto das populações urbanas, quanto 

do operariado industrial, verificava-se crises econômicas, porque o baixo nível de 
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poder aquisitivo das massas rurais e o excesso de mão-de-obra nas cidades, aliado 

a tecnização da população, acabou por causar baixa nos salários, aumento dos 

braços disponíveis e na existência de bens manufaturados em excesso. (cf. 

SUSSEKIND, 1982, p. 128). 

Neste ponto, o campo industrial processava-se a concentração das empresas, 

acarretando o desaparecimento das pequenas oficinas domiciliares. Os 

trabalhadores que em outras épocas, imaginavam poder montar sua própria oficina, 

passavam a se deparar com a realidade de que isso seria impossível diante da força 

opressora das grandes fábricas. Desta forma passaram a compreender que não lhes 

restava nada além de ser operários a vida inteira, e por conta disso, deveriam lutar 

como operários por uma vida melhor. Tal luta não poderia ser empreita de um 

homem isolado ante a grande empresa, mas sim de todo o pessoal da fábrica, do 

pessoal de todas as fábricas. 

A opressão que sofriam de seus patrões provocava a ideia de reagir a isso e 

como seria ineficaz se somente um ou só alguns abandonassem o trabalho, haveria 

de impor a conclusão de que se todos fizessem parassem ao mesmo tempo, se 

estaria fazendo uma pressão eficaz sobre o empresário, caracterizando assim a 

greve. (cf. SUSSEKIND, ano 1982, p. 127). 

Para que essas ações pudessem ser eficazes, reuniam-se os operários nos 

sindicatos, estabeleciam as características de uma classe proletária e de uma classe 

patronal, de maneira bem acentuada, com interesses divergentes, mas não 

nitidamente opostos. Foi nessa época, mais precisamente em 1848, que nasceu o 

“Manifesto Comunista”, onde havia uma crítica profunda àquele estado de coisas e 

pregava a união dos trabalhadores do mundo para transformar o regime social 

vigente, Evaristo de Moraes Filho, em seu livro “Introdução ao Direito do Trabalho”, 

diz que “Foi um choque para as classes dominantes e para os governos 

constituídos. Era o início de um movimento internacional operário, com fins 

revolucionários”. 

Um marco temporal importante para o direito de Greve tivesse a oportunidade 

de se consolidar como tal, foi o manifesto do Papa Leão XIII da Igreja Católica 

Apostólica Romana, por meio da encíclica Rerum Novarum, “Das Coisas Novas” em 

português, sendo escrita em 15 de maio de 1891. 

Neste documento a Igreja Católica se posiciona em relação a greve, 

reconhecendo que, em condições excepcionais, os trabalhadores poderiam paralisar 
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seus serviços. Na verdade, o Papa Leão XIII temia suas consequências, declarando 

que podiam se tornar uma chaga perigosa, pois causava prejuízos não somente aos 

patrões, mas também aos operários, como também prejudicam o comércio e os 

interesses gerais da sociedade, temendo ainda a circunstância de que facilmente 

tais se degenerassem em tumultos, nos quais a tranquilidade geral ficaria 

comprometida. Terminando por não condenar formalmente a greve, mas Leão XIII 

acentuou a necessidade de que o Estado “evitasse esse grande mal, afastando com 

sabedoria as causas que podem provocar esses conflitos entre operários e patrões”. 

Desse ponto em diante a greve passaria a ser tolerada, antes de ser 

reconhecida como direito. 

 

1.3 A GREVE E SUA EVOLUÇÃO HISTÓRICA NO BRASIL 

 
No Brasil não se pode dizer que houve uma revolução industrial, talvez um 

processo de industrialização mais acelerado a partir de 1940, e o instituto da greve 

apareceu na Constituição pela primeira vez em 1937, conhecida como a constituição 

polaca, onde em seu artigo 139, considerava a greve como um recurso antissocial e 

incompatível com os superiores interesses de produção nacional. Vindo a figurar no 

Código Penal de 1940, que previa punição aos crimes contra a organização do 

trabalho, incluindo a greve, sob determinadas circunstancias. Já o Decreto-Lei 

nº9.070/1946 trouxe à legislação uma tradição liberal, onde reconheceu o direito de 

greve. A constituição de 1946 consagrou o direito a greve dos trabalhadores em seu 

artigo 158, onde dizia que era reconhecido o direito de greve, cujo exercício a lei 

regulará. (cf. SEGADAS, ano 1987, p. 43). 

Onde havíamos tido um crescimento acentuado na indústria da fiação e 

tecelagem e um pequeno desenvolvimento na indústria metalúrgica, mas realmente 

foi depois que estourou a Segunda Guerra Global, com a presença das 

multinacionais e de empresas estatais, é que vimos o desenvolvimento das 

indústrias de ferro e de aço, já na década de 60, o aparecimento da indústria 

automobilística que logo tomou uma grande expansão. 

Verificaram-se greves ao longo de todo este período, causadas pela luta do 

proletariado, a fim de conquistar melhores condições de trabalho e também por 

salários dignos. 
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Atendendo a diversas pressões político-sociais, em 14 de maio de 1932, o 

presidente Getúlio Vargas publicou o decreto nº 21.402, criando uma comissão para 

elaborar o anteprojeto de uma Constituição e também marcando as eleições da 

Assembleia Nacional Constituinte para 03 de maio de 1933. 

Em 09 de julho de 1932, explode, menos de dois meses após a publicação do 

decreto, explode no estado de São Paulo o movimento que tinha como bandeira a 

“Constitucionalização do País”, mas na verdade refletia a insatisfação dos paulistas 

com o governo e com os interventores nomeados para São Paulo (SIQUEIRA; 

RODRIGUES; AZEVEDO, p. 5 2014). 

Ainda sobre as perspectivas trazidas por Siqueira (p. 6, 2014), a guerra civil 

durou até outubro de 1932 e o movimento paulista se intitulou “Revolução 

Constitucional de 1932”. Na data de primeiro de novembro do mesmo ano, o 

governo provisório regulamentou as atividades da Comissão do Anteprojeto, que 

começou a reunir-se dias depois, e ficou conhecida posteriormente por Comissão do 

Itamaraty, e era composta por “os mineiros Afrânio de Melo Franco (presidente da 

Comissão), Antônio Carlos de Andrada e Arthur Ribeiro; os gaúchos Francisco 

Antunes Maciel Júnior (Ministro da Justiça, quem caberia nomear a Comissão), 

Assis Brasil, Oswaldo Aranha e Carlos Maximiliano; o carioca – DF, Temístocles 

Cavalcanti (secretário geral da Comissão); o paraibano José Américo de Almeida 

(Ministro da Aviação); o alagoano Góis Monteiro (Ministro de Guerra); os 

fluminenses Agenor Roure e Oliveira Vianna; o paulista Prudente de Morais Filho e o 

baiano João Mangabeira” (CABRAL, p 117, 2011). 

Carlos Maximiliano foi eleito relator e apresentou um índice dos primeiros 

vinte e dois artigos que iriam compor a Magna Carta. Ainda em 15 de novembro de 

1932, foram distribuídos os temas específicos para os relatores. 

Em maio de 1933, foi regularizado a eleição dos representantes classistas 

através do Decreto nº 22.696. De forma que os sindicatos reconhecidos oficialmente, 

iriam eleger “delegados eleitores” que votariam nos representantes. Algumas dessas 

eleições foram anuladas e algumas candidaturas entraram com recurso. Mas de 

fato, se reuniu a Constituinte e iniciaram os trabalhos no dia 15 de novembro de 

1933. 

A constituição de 1934 teve dois anteprojetos e o direito de greve foi incluído 

somente no segundo. Nos anais da Constituinte podemos verificar que a discussão 
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sobre a manutenção ou não do direito de greve ao final do texto da carta de direito 

de 34. 

Os argumentos da chamada “minoria operária”, que representavam os 

trabalhadores, era de que a greve era um direito “real e liquido, que não se poderia 

negar a quem trabalha”, ou seja, um direito já existente e não haveria como negar a 

positivação de um direito já reconhecido, inclusive que tal direito já era positivado 

nas “nações mais cultas”. Para os representantes dos trabalhadores, a greve era tal 

qual um direito natural e a positivação evitaria os abusos por parte da polícia 

(ANAIS, 1937, p.492 e seguintes). Desta forma acreditava-se que a greve era um 

direito e sua positivação era uma garantia do seu respeito. 

É interessante que ao analisar que na verdade, os constituintes já tinham a 

noção de o direito de greve já existia e independia de lei para isso. A positivação, 

como apontam os argumentos, seria uma forma de salvaguardar um direito já 

existente. 

Já os representantes das empresas, diziam que o direito de greve não tinha 

sentido de existir, pois a mesma constituinte estava criando a Justiça do Trabalho 

para resolver tais conflitos entre as duas classes. Alegavam eles que positivar o 

direito de greve, era criar um direito à resistência (SIQUEIRA; RODRIGUES; 

AZEVEDO, p11 2014). O argumento era fraco, pois em outros países que já tinham 

positivado o direito de greve em sua legislação e também edificado seu sistema 

judiciário do trabalho, as greves era “julgadas”. De forma que a ideia deste grupo era 

criminalizar o exercício da greve, mas não havia força política para que essa 

possibilidade fosse colocada no texto constitucional da época. Principalmente pelo 

fato de que existia a pretensão de se construir uma imagem de Getúlio Vargas, onde 

necessitavam de uma boa relação com os trabalhadores. 

Desta forma, com intuito de suprimir movimentos grevistas e combater o ato 

de greve, foi construído uma estrutura sindical vinculada ao Estado, bem como a 

criação de leis trabalhistas, como a Consolidação de Leis do Trabalho, com objetivo 

de desencorajar movimentos paredistas e manter a harmonia social por meio da 

eliminação dos conflitos entre trabalhador e o capital, por meio de um pacto social 

entre as massas trabalhadoras e o Estado. Todavia, de encontro com tal prestação 

do governo, pode-se observar em jornais da época  

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT, 1943), não pode liberar os 

sindicatos das peias que os amordaçavam, pois ainda vigia a constituição de 1937 
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(CEUB, 1937). A falta de líderes autênticos e de sindicatos expressivos, ao se 

relacionar com a legislação protecionista, culminou em não haver grandes conflitos 

coletivos nesta fase de evolução industrial, salvo em algumas categorias 

profissionais mais numerosas e esclarecidas, como os bancários, metalúrgicos e 

tecelões. Alguns grandes movimentos de greve daquela época tiveram duração 

relativamente curta, ou por conta das empresas, face dos prejuízos decorrentes das 

paralizações, atendiam ás reivindicações que antes negavam, ou porque o Ministério 

do Trabalho realizava uma função de mediadora, evitando assim que as greves se 

estendessem. 

Em período entre março e abril de 1964, um movimento das Forças Armadas 

derruba o presidente João Goulart e inicia uma das mais violentas ditaduras da 

América do Sul. Onde os militares buscavam garantir a “democracia” e a “probidade 

administrativa”, drenando o “bolsão comunista” e eliminando o governo que 

supostamente “se opunha a bolchevizar o país” (SIQUEIRA; RODRIGUES; 

AZEVEDO, p14 2014), mas em junho de 1964 que surgiu a Lei nº 4.330, que regulou 

a greve, ainda que com algumas restrições. 

Esta lei dispôs que a suspensão ou abandono coletivo do trabalho, bem como 

revogou o decreto-lei nº 9.9070 de 1946. De forma que passou a ser considerado 

legitima somente o exercício da greve quando realizado em conformidade com as 

disposições legais, onde o processo para a declaração consistia em etapas 

complexas para o atendimento de formalidades e posterior efetivação da cessação 

do trabalho. 

A Carta magna de 1967(CRFB, 1967) garantiu o direito de greve, mas 

promulgou a proibição da greve nos serviços públicos e nas atividades essenciais, o 

que foi mantido na Emenda Constitucional de 1969. 

 

Artigo 158 da Constituição de 1967: A Constituição assegura aos 
trabalhadores os seguintes direitos, além de outros que, nos termos 
da lei, visem à melhoria, de sua condição social: 
Inciso XXI: greve, salvo o disposto no artigo 157, § 7º.” 
“Artigo 157, § 7º: Não será permitida greve nos serviços públicos e 
atividades essenciais, definidas em lei. 

 

Posteriormente, o Decreto Lei nº 1.632 (1978) definiu e aumentou a relação 

das atividades essenciais e em 4 de agosto de 1978, já com relação aos serviços 

públicos, a Lei nº 6.670 de dezembro de 1978, definiu como crime contra a 
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Segurança Nacional, “a paralização ou diminuição do ritmo normal do serviço 

público ou atividade essencial definida em lei, bem como a paralisação coletiva por 

parte dos funcionários públicos. 

No fim da década de 70 a Igreja Católica Apostólica Romana passa posiciona 

de forma a se mostrar mais ostensivamente na defesa dos direitos e reivindicações 

dos trabalhadores, e nesse sentido foram feitos diversos pronunciamentos feitos 

pelo Papa João Paulo II durante sua peregrinação pelo mundo. 

Na encíclica Laborem Exercens, em português “Trabalho Humano”, escrita 

pelo pontífice João Paulo II e publicada em 14 de setembro 1981, ano do 90º 

aniversário da encíclica Rerum Novarum. O pontífice se manifesta ao admitir que se 

trata de meio legitimo, devendo simultaneamente revelar se que a greve continua a 

ser um meio extremo. Devendo haver cautela para não ocorrer abusos em seu 

exercício, especialmente para fazer o jogo da política. Além disso, não se pode 

esquecer nunca que, quando se trata de serviços essenciais para a vida da 

sociedade, estes devem ficar assegurados, inclusive, se isso for necessário, 

mediante apropriadas medidas. O abuso da greve pode conduzir à paralização da 

vida sócio econômica, significa dizer, que é contrário às exigências do bem comum 

da sociedade. (cf. SEGADAS, ano 1987, p. 45). 

Talvez por conta desta, na década de 80 no Brasil ocorreu certo alarde por 

parte da Igreja, que talvez alguns de seus setores estivessem apoiando certo 

“grevismo”. Mas de fato, o que sucedeu no Brasil é algo fundamentalmente contrário 

à orientação cristã. Pois ocorreu a greve pela greve, com fins políticos, ou ainda em 

detrimento de outros segmentos da classe trabalhadora, e o que é mais grave, 

causando danos aos pobres, o que é inaceitável aos discípulos de Cristo.  

Havendo inclusive um artigo publicado na época pelo Cardeal Don Eugênio 

Salles, no Jornal do Brasil de 13 de maio de 1988, onde ele admite a necessidade 

de tais medidas, mas elucida que o Papa João Paulo teria sido categórico ao dizer 

que as greves são um modo de proceder que a doutrina social católica reconhece 

como legítimo, observadas as devidas condições e nos justos limites. Não se pode 

abusar dele para fazer o jogo da política. 

Reconhecida como um direito em todos os países onde imperam as 

liberdades democráticas, a greve, que era considerada a última trincheira dos 

trabalhadores, passou a ser mais uma etapa, não apenas para forçar soluções mais 

rápidas, mas também para forçar o atendimento de reivindicações de objetivos os 
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mais variados, e isso acontece em muitos casos em que um setor meramente 

pequeno, mas que desenvolve atividades essenciais à coletividade, usa a greve com 

meio de pressão. 

Por conta disso tiraniza-se a coletividade, pois uma pequena minoria bem 

articulada. Na questão social, aquela situação onde o domínio de uma minoria 

organizada é inevitável. O poder de qualquer minoria é irresistível, sobre cada 

indivíduo isolado da maioria, que se acha só ante a minoria organizada. Ao mesmo 

tempo, a minoria é organizada pelo próprio fato de ser uma minoria. Com homens 

atuando organizadamente de acordo, terão sucesso sobre 1000 que não estejam.de 

acordo. 

Já em nossa Constituição Federal vigente (CF, 1988), por influência dos 

diversos movimentos grevistas ocorridos no final da década de 70 e durante a 

década de 80, deu ampla proteção ao direito de greve, elevando-o à categoria de 

direito fundamental, permitindo inclusive o direito de greve nos serviços públicos, os 

quais seriam regulamentados por lei posteriormente criada, enquanto o direito de 

greve do setor privado foi regulamentado pela Lei 7.783/1989, que ficou conhecida 

como Lei de Greve, já o direito de greve do funcionalismo público segue sem 

regulamentação. 

Dado a omissão do legislador brasileiro em relação a regulamentação da 

greve do funcionário público, a mesma veio a ser matéria de julgamento no Supremo 

Tribunal Federal em 2007, por meio do Mandado de Injunção nº 709-0/DF, e 

novamente em 2016 pelo Recurso Extraordinário 693456.  

Em relação a caracterização do direito de greve, tanto na Carta Magna de 

1988, quanto na Lei 7.783/89, como também nos julgados do Supremo Tribunal 

supracitados serão mais explorados no desenrolar desta obra. 
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2. CONCEITO DE GREVE SOBRE A VISÃO JURÍDICA E SOCIAL 

 
 

2.1 CONCEITO JURÍDICO DA GREVE 

 

Trazer a greve para dentro do espectro do Direito é um assunto alvo 

controvertido e ainda contestado por diversos autores, auferindo os motivos, chega-

se ao problema de que em caso da existência da greve, ela poderá ser reconhecida 

de diversas formas.  

Tal como um direito, um simples fato social, até mesmo um delito ou uma 

violência compreendida e consentida. 

Segadas Vianna (1987, p. 113) posicionamento de acordo com a maioria dos 

juslaboralistas, focaliza-se em considerar a greve como liberdade, essa conotação 

consequentemente ocasiona seu reconhecimento como direito e este importa na 

existência de limitações, em detrimento da máxima em que não existe direitos 

absolutos. 

É impossível edificar uma teoria jurídica da greve, pois há uma antinomia 

irredutível entre a greve, o respeito as convenções do trabalho, o respeito a 

liberdade e até mesmo à segurança social.  

Segundo Amauri Mascaro Nascimento, em seu livro Direito Sindical (p. 385, 

2015), greve pode ser considerada pelos sistemas jurídicos como um delito, um 

direito ou uma liberdade, além de pontuar que “Não é possível. Generalizando, 

atribuir à greve a natureza jurídica e sua exata posição”. Esclarecendo ainda que é 

direito nas sociedades democráticas de regime capitalista, como livre jogo de força 

entre capital e trabalho, do qual dependerá a pacto para que através de convenções 

coletivas se discipline as relações individuais de trabalho. 

Havendo portando uma tendência clara para que seja configurada como 

direito, no capitalismo, e como delito, no socialismo e nas ditaduras de direita. 

Portanto o reconhecendo a realidade jurídica, deve-se ressaltar que o exercício da 

greve, como direito, só poderia ter espaço como medida excepcional, para não vir a 

provocar graves problemas, atingindo assim a coletividade. 

Mas, reconhecida como direito, sua existência deve importar na existência de 

limites correspondentes e vale repetir que como afirmou Rui Barbosa, no parecer 
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sobre o Código Civil, “as leis que conferem direitos, ipso facto decretam obrigações 

correlativa. Todas, portanto, obrigam, e com igual força imperativa”. 

Tratando da conceituação em si, para que se possa enquadrar a greve no rol 

dos direitos, é necessário encontrar caso a caso, sua conceituação, e aí sim verificar 

também, entendimentos controversos, mesmo porque alguns autores, mesmo da 

atualidade, confundem “greve” com “coalizão”. 

Sendo que a colisão é a união concentrada entre patrões ou operários, a 

aliança digamos assim, para a defesa de seus respectivos direitos ou interesses, 

enquanto que a greve é um fato material e concreto da suspensão ou paralização 

coletiva do trabalho, para melhorar ou piorar suas condições. De maneira que 

coalisão é a mais extensa e ampla que a greve. Indicando a primeira a união, a 

aliança, o concertou ou o pacto, enquanto a segunda diz respeito ao fato material da 

paralização ou suspensão do trabalho. 

Sendo assim, a greve seria a suspensão temporal do trabalho, resultante de 

uma coalizão entre trabalhadores, de modo que o grupo de operários entrem em 

acordo para a defesa de um interesse em comum, que tem por objetivo obrigar o 

patrão a aceitar suas exigências e conseguir, assim, um equilíbrio entre os 

diferentes fatores existentes na produção, tendo como resultado uma harmonização 

entre o direito do Capital e o direito do Trabalho. 

Por tanto, deve se qualificar como greve, todas as interrupções, de caráter 

temporário, motivadas nas reivindicações suscetíveis de beneficiar em parte ou o 

conjunto do pessoal e que encontram apoio numa parcela significativamente 

representativa da opinião operária. 

 

2.2 VISÃO SOCIAL SOBRE O FENÔMENO DA GREVE 

 
Mas ainda pode se haver uma conceituação sobre a greve, vista através do 

prisma social, onde a greve é, para aqueles que a fazem, uma espécie de volta 

contra si mesmo, uma ruptura da solidariedade que os liga aos seus. A ponto que 

toda a obra humana supõe, com efeito, a colaboração de indivíduo ou do coletivo em 

que os interesses se colocam, algumas vezes, em divergência ou oposição. Desta 

forma, se torna frequente que uma das partes, para obrigar que aconteça uma 

concessão por parte de seu oposto, suspenda seu concurso, num gesto que é, ao 
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mesmo tempo, tanto uma tentativa de pressionar como também uma forma de 

protesto. 

Através de tais reflexões, segundo Segadas Vianna (p. 114, 1987), pode 

afirmar que a greve é um meio, mas não um fim. 

Já o fundamento social da greve, de acordo com a doutrina pura, só é 

admitido como um atentado ao Direito, sendo indiscutível que ela pode ser 

justificada sobre o aspecto social. 

Pois relativo ao campo da economia, as empresas cresceram de maneira que 

ninguém imaginaria, nos limites nacionais surgiram grupos de enorme influência, 

alcançando organizações estatais, controlando os mais variados setores de 

atividade e junto a isso, também houve a expansão dos consórcios internacionais, 

que alcançaram um poder incomensurável. Pressionando a massa operária, 

negando-lhes o atendimento das reivindicações, os quais em sua maioria eram 

justas, mas que iam de encontro aos seus interesses em outros países onde tinham 

empresas interligadas. 

Na mesma época, nos países ditos de terceiro mundo, o proletariado, não só 

o urbano, como também o rural, começou a exalar um clima de insatisfação que não 

se restringiu apenas aos limites das fábricas, mas repercutia nos seus lares e na 

sociedade como um todo. Já a algum tempo o problema era quase tão somente do 

proletariado, chegando a atingir a classe média, seus integrantes, com sua natural 

influência nos meios menos favorecidos da fortuna, davam maior repercussão ao 

crescente desnível das condições de vida da sociedade. 

Mas os objetivos das greves naquela época, não eram meramente por 

melhoras salariais, acontecia por motivo político, social, mas sempre estará 

subjacente o interesse coletivo, imediato ou mediato, dos que se declaram em 

greve, como é apresentado pelo professor Evaristo de Moraes Filho, em seu livro 

“Direito de greve” (p. 634, 1990). 

Quase sempre, talvez por instinto, a greve procura as ruas, o ar puro, o céu 

aberto. E esta sua geografia incentiva a invenção e a descoberta, não só de táticas 

ou estratégias, mas de possíveis novos direitos. Neste sentido é também “terreno 

fértil”, lugar de onde brotam livremente as sementes, como bem aponta o 

desembargador Márcio Túlio Viana em sua obra “Da greve ao boicote” (p. 18, 2007). 

Daí por que o resultado pode vir em forma de um salário maior, de uma 

jornada menor, dentre outros. O que significa dizer que a greve é inovadora em sua 
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essência, onde ela intui questionar, repensar e refazer. E para isso, a greve entra na 

zona de contrato do outro. 

Ainda sobre o aspecto de liberdade, a greve do italiano “sciopero” - cuja 

etimologia nos remete ao prefixo ex e ao vocábulo opera, sendo então a cessação 

da obra - ou seja, desconecta o trabalhador do traço da subordinação que o 

acompanha. Ele se desprende, ainda que não por completo, do poder de comando 

que o oprime. Nesse sentido a greve também é uma metáfora (cf. Viana, pg16, 

2007) 

Na greve é a liberdade que volta, não obstante mitigada, temporária e 

sobretudo contraditória, em termos reais, o trabalhador se coloca fora do contrato, 

ainda que formalmente, continue dentro dele e em seguida reentre no mesmo. 

Ainda sobre a ótica do Desembargador Márcio Viana (p. 19, 2007), a greve se 

escora em um trinômio, qual seja a ruptura da normalidade da produção, prejuízo 

para o capitalista e proposta de restabelecimento da normalidade rompida. 

E como, em geral, o que os trabalhadores querem, com aquele pequeno grito 

de liberdade é voltar ao lugar da opressão, a greve não destrói, muito pelo contrário, 

na verdade a greve protege a propriedade do empregador. 

Em razão deste último objetivo, a greve pode passar de um simples strike 

(ataque), para strike up, que se traduz em “travar relações”. Se tem sucesso, abre 

dialogo, mas um diálogo em um nível diferente, já que agora é o trabalhador, através 

do sindicato, que propõe as condições de sua subordinação. 

Ponto crucial desta perspectiva, é de que exatamente por ter “saído” do 

contrato de trabalho, que o trabalhador pode enxergá-lo e enxergar-se de outro 

modo, comparando-se com os colegas de outras fábricas e chegando a justiça de 

que suas reinvindicações com a própria reação da sociedade. 

E é então, que a greve retorna a perspectiva advinda do vocábulo usado 

pelos espanhóis para greve, “huelga”, ou seja, é um fôlego que serve também para 

repensar e tentar refazer, mesmo que minimamente, a rotina de trabalho. 

E por fim a greve também é grève, pois da mesma maneira que o rio que 

transbordava trazendo areia e seixos, ela faz o contrato sair de seu leito comum e 

incorporar novas cláusulas. Ao mesmo tempo que irradia os seus efeitos para outras 

categorias e mesmo para além das relações de trabalho (cf. VIANA, p21, 2007). 

Já sobre a greve dos trabalhadores rurais, popularmente conhecida como 

“boias-frias”, passaram ser debatidos através da imprensa, rádio e televisão. Até que 



 

 

28 

o desemprego assumiu proporções alarmantes, a inexistência de um plano de 

habilitação que atendesse às necessidades dos trabalhadores, a precariedade da 

assistência médica agravada pela falta de um sistema educacional que tornou a 

instrução apenas o privilégio de uma minoria rica. Culminando na criação de um 

clima no qual a greve deixou de ser um choque entre grupos de trabalhadores e 

indústria, para se tornar um problema social. 

A greve deixa de ser um fenômeno individual, para se converter numa 

expressão sociológica. Onde a presença do confronto de massas, choque de 

classes opostas ou divergentes, exigindo sua participação ativa na vida defendendo 

as outras posições alcançadas (cf VIANNA, p. 1114, 1995) 

É curioso notar que no mesmo momento em que a fábrica deixa de produzir 

mercadorias, a greve passa a produzir direitos, E direitos não só trabalhistas, em 

stricto sensu, mas direitos humanos, em termos amplos. 

Pois como, bem observa o jurista Túlio Viana (p. 20, 2007), mesmo quando 

exige um simples aumento de salário, a greve nos lembra a supremacia do capital 

sobre o trabalho, em termos de poder, mas ao mesmo tempo enfrenta e ameaça 

este mesmo poder. Além disso, tem servido de modelo e outros movimentos sociais 

e vice e versa. 

Para o militante do movimento grevista, o lado sério da greve pode parecer 

um verdadeiro trabalho, mas como este trabalho é o oposto daquele prestado na 

fábrica, pode conviver com a alegria, criação e a arte, condição esta que é uma das 

contradições da greve. 

Ainda sobre a visão do de Túlio Viana, com seu lado lúdico, eufórico e 

escandaloso, a greve está dizendo que não se contém sequer nos limites das 

reinvindicações ou da ideologia. Pois na alma popular pode haver uma “centelha 

carnavalesca que demole tudo que é sério” (BAKHTIN, p. 155, 2006). 

De forma que a greve possui muitos outros sentidos, alguns deles talvez para 

além da percepção. Além disso, não a vemos sempre com os mesmos olhos. 

Dependendo de quem a observa, uma mesma greve pode expressar rebeldia ou 

coragem, egoísmo ou despojamento, utopia ou realidade, convicção ou 

irresponsabilidade, ou ainda outras coisas separadas ou reunidas. O próprio 

trabalhador a percebe de maneiras variadas, ás vezes até ambíguas, podendo até 

mesmo ter a sensação momentânea de ser dono de suas ações e convive com o 

medo de continuar assim. 
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Mas não se trata do exercício coletivo do direito individual de não trabalhar 

em si. Pois como observa Túlio Viana, na verdade, este “direito individual” nem 

sequer existe, pois, o empregado tem um contato a cumprir. Além disso, a 

quantidade muda a qualidade, Marx também faz observação neste sentido (1948, p 

53), o fato de se tratar de um fenômeno coletivo lhe dá outra natureza.  

Mas a greve é um meio de conversa e denúncia. Através dela, os 

trabalhadores contam á sociedade o que se passa entre as quatro paredes da 

empresa e revelam ao empregador o grau de sua indignação. Em troca, recebem 

desses interlocutores, palavras ou gestos de apoio ou indiferença, revolta ou 

retaliação. 

Isso demonstra que o público é também ator nas greves e sua presença, 

mesmo que silenciosa, não só produz como sofre os efeitos do movimento 

paredista, e muitas vezes é condição de sua eficácia. 

A greve conversa também com o próprio trabalhador, ensinando-o a lutar por 

seus direitos que tem e principalmente pelos que ainda não tem, a inverter o medo 

que sente pelo medo que semeia, a ter orgulho, a sentir-se gente. De forma que as 

vezes acontece mais pela honra do trabalhador, que pelo aumento em si. 

Para Túlio Viana (p.22, 2007), a greve revela não só a indignação que os 

trabalhadores sentem diante das suas condições de trabalho, como o desabafo, 

mesmo que inconsciente, dos homens que se subordinam a outros homens. Por 

isso, o simples fato de estar ali, rindo, cantando ou gritando, já é algo que vale a 

pena e justifica-se por si só. 

Já os abusos no exercício do direito de greve no Brasil, tem com um marco 

temporal importante para que tivesse a oportunidade de se consolidar como tal, foi o 

manifesto do Papa Leão XIII da Igreja Católica Apostólica Romana, por meio da 

encíclica Rerum Novarum, “Das Coisas Novas” em português, sendo escrita em 15 

de maio de 1891. 

Neste documento a Igreja Católica se posiciona em relação a greve, 

reconhecendo que, em condições excepcionais, os trabalhadores poderiam paralisar 

seus serviços. Na verdade, o Papa Leão XIII temia suas consequências, declarando 

que podiam se tornar uma chaga perigosa, pois causava prejuízos não somente aos 

patrões, mas também aos operários, como também prejudicam o comércio e os 

interesses gerais da sociedade, temendo ainda a circunstância de que facilmente 

tais se degenerassem em tumultos, nos quais a tranquilidade geral ficaria 
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comprometida. Terminando por não condenar formalmente a greve, mas Leão XIII 

acentuou a necessidade de que o Estado “evitasse esse grande mal, afastando com 

sabedoria as causas que podem provocar esses conflitos entre operários e patrões”. 

Atualmente a Igreja se posiciona de forma que tem mostrado mais 

ostensivamente na defesa dos direitos e reivindicações dos trabalhadores, e nesse 

sentido foram feitos diversos pronunciamentos feitos pelo Papa João Paulo II 

durante sua peregrinação pelo mundo. 

Na encíclica Laborem Exercens, em português “Trabalho Humano”, escrita 

pelo pontífice João Paulo II e publicada em 14 de setembro 1981, ano do 90º 

aniversário da encíclica Rerum Novarum. O pontífice se manifesta ao admitir que se 

trata de meio legitimo, devendo simultaneamente revelar se que a greve continua a 

ser um meio extremo. Devendo haver cautela para não ocorrer abusos em seu 

exercício, especialmente para fazer o jogo da política. Além disso, não se pode 

esquecer nunca que, quando se trata de serviços essenciais para a vida da 

sociedade, estes devem ficar assegurados, inclusive, se isso for necessário, 

mediante apropriadas medidas. O abuso da greve pode conduzir à paralização da 

vida sócio econômica, significa dizer, que é contrário às exigências do bem comum 

da sociedade. 

Talvez por conta desta, na década de 80 no Brasil ocorreu certo alarde por 

parte da Igreja, que talvez alguns de seus setores estivessem apoiando certo 

“grevismo”. Mas de fato, o que sucedeu no Brasil é algo fundamentalmente contrário 

à orientação cristã. Pois ocorreu a greve pela greve, com fins políticos, ou ainda em 

detrimento de outros segmentos da classe trabalhadora, e o que é mais grave, 

causando danos aos pobres, o que é inaceitável aos discípulos de Cristo.  

Inclusive Süssekind, cita um artigo publicado na época pelo Cardeal Don 

Eugênio Salles, no Jornal do Brasil de 13 de maio de 1988, onde ele admite a 

necessidade de tais medidas, mas elucida que o Papa João Paulo teria sido 

categórico ao dizer que as greves são um modo de proceder que a doutrina social 

católica reconhece como legítimo, observadas as devidas condições e nos justos 

limites. Não se pode abusar dele para fazer o jogo da política (cf. SÜSSEKIND, p. 

893, 1982). 

Reconhecida como um direito em todos os países onde imperam as 

liberdades democráticas, a greve, que era considerada a última trincheira dos 

trabalhadores, passou a ser mais uma etapa, não apenas para forçar soluções mais 
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rápidas, mas também para forçar o atendimento de reivindicações de objetivos os 

mais variados, e isso acontece em muitos casos em que um setor meramente 

pequeno, mas que desenvolve atividades essenciais à coletividade, usa a greve com 

meio de pressão. 

Segundo Segadas Vianna (p. 180, 1987), é por conta disso que tiranizam a 

coletividade, pois uma pequena minoria bem articulada na questão social, aquela 

situação onde o domínio de uma minoria organizada é inevitável. O poder de 

qualquer minoria é irresistível, sobre cada indivíduo isolado da maioria, que se acha 

só ante a minoria organizada. Ao mesmo tempo, a minoria é organizada pelo próprio 

fato de ser uma minoria. Com homens atuando organizadamente de acordo, terão 

sucesso sobre 1000 que não estejam.de acordo. 

 

2.3 DISTINÇÕES ACERCA DA GREVE, MODALIDADES E MAGNITUDE 

 

Segadas Vianna nos traz em seu manual acerca das instituições do trabalho 

(p. 1121, 1995), que a greve em si está dividida em alguns tipos, os quais é 

pertinente que seja aqui também elencado. 

A greve lícita se dá quando afim de deflagrar o movimento paredista, devem 

ser atendidas todas as prescrições básicas da lei, mas a ilicitude pode decorrer dos 

meios empregados se alcançar o sentido de licitude. Perdem o caráter de legitimo, 

quando a par da paralização do trabalho, praticam atos que transpassam o campo 

das relações trabalhistas. 

De forma que deve se analisar os diversos tipos de greve e suas 

qualificações. Onde alguns desses tipos de greve foram desconhecidos em nosso 

país, pelo menos até poucos anos. Mas foram bem evidentes nos últimos anos, 

como os movimentos a seguir. 

Ainda segundo os ensinamentos de Segadas Vianna, que nos a greve de 

ocupação, também conhecida como “greve de habitação”, trata-se de uma invasão 

as fábricas, como aconteceu no ABC, Estado de São Paulo na década de 70, 

quando operários invadiram fábricas ou nelas permaneceram, depois de entrar, 

como se fossem realmente trabalhar, se recusaram a sair mesmo após o final da 

jornada de trabalho e em alguns casos, chegaram ao extremo de reter como reféns, 

empregados do escritório que se encontravam dentro do estabelecimento. 
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Tais situações excedem ao exercício do direito de greve e se enquadram nas 

leis penais.  

 

A ocupação dos locais de trabalho visa a impedir, de maneira 
abusiva, a produção, seja com a admissão de novos empregados, 
seja com os empregados que se recusaram a aderir à greve. Esse 
tipo de greve é condenado, em todos os países, como um duplo 
delito: atentado a liberdade de trabalho e atentado à propriedade 
privada. Ao Estado cabe promover a desinterdição dos locais de 
trabalho, sob pena de, por falta de segurança, pela inação 
governamental, responder pelos danos decorrentes. (VIANNA, p 
1121, 1995) 

 

Examinando o problema, percebe-se que se trata de um movimento de força, 

pois suas implicações geralmente são ainda mais graves que que as de uma 

simples greve, já que envolve, ou pode envolver, volumosa perda de material e 

grave responsabilidade, além do legítimo exercício do direito de greve, porque a 

modalidade se soma à cessação do trabalho, ou melhor, a instalação dos grevistas 

nas oficinas, fabricas, lojas, estabelecimentos agrícolas ou pastoris, dentre outros 

lugares de trabalho tem a intenção de fazer verter o peso das suas ações sobre a 

economia do detentor dos meios de produção, centralizando na essência que os 

grevistas se veriam obrigados a despender para evitar que os contrários ao 

movimento frustrassem seus propósitos de paralização total (cf. VIANNA, p1120, 

1995). 

A ocupação de propriedade para impedir o trabalho infringe o inciso XXIII do 

artigo 5 da CF/88 e essa proibição está reiterada no § 3º do artigo 6º da Lei nº 7.783 

(Lei de Greve). 

Existe também a greve dos braços caídos, que é um tipo de greve usada 

principalmente no Estados Unidos, na Inglaterra, França e na Itália, mas de maneira 

sub-reptícia já ocorreu também no Brasil, este tipo de greve também é conhecido 

como sitdown strike ou slowdown nos dois primeiros países e gréve perlee na 

França e non collaborazione na Itália. 

É uma forma de “greve branca”, não declarada, e que consiste na redução do 

trabalho sem que os trabalhadores deixem o serviço. Tal forma de greve foi muito 

utilizado na década de 90 no Brasil, principalmente em repartições públicas. 
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Por se tratar de uma forma de greve não declarada, não tratamento direto 

para tal movimento na lei de greve, sendo reprimida pelo próprio poder diretivo do 

empregador. 

Já a greve de rodízio também é chamada de gréves tournantes, não eram 

praticadas no Brasil, mas a partir da década de 80 começou a se verificar nas 

indústrias automobilísticas e de autopeças do estado de São Paulo. A greve de 

rodízio consiste em paralizações de pequena ou média duração, e, que os 

trabalhadores de um setor ou de uma seção param ou reduzem o ritmo de trabalho, 

especialmente nas empresas mais modernas, em que o trabalho é feito em cadeia 

de produção e cada grupo tem a incumbência de produzir ou montar uma parte do 

produto final. Sendo assim, trata-se de uma greve de efeito continuado. 

Vianna diz que a greve de rodizio é uma greve de efeito continuado e pode 

eclodir dentro da mesma atividade profissional ou também dentro de setores da 

empresa. Ela requer um planejamento meticuloso, já que se desenrola 

sucessivamente. Sendo típica de processos produtivos altamente racionalizados e 

como se trata de abstenção coletiva setorial, enquanto um setor deixa de trabalhar 

outro ou outros podem não continuar em atividade. A greve ganha maior amplitude 

quando se desenvolve no plano de atividade profissional, por que a paralização de 

parte da atividade repercute por toda a empresa sobre o restante dos trabalhadores 

que não estão envolvidos com o movimento grevista (cf. VIANNA, 1995). 

Quando comprovado que foram realizadas com esse objetivo, configurasse 

falta grave de seus participantes. 

A greve intermitente, também conhecida como débrayage, a greve intermitente 

consiste na paralisação por instantes, coordenadamente, de toda uma seção, para a 

volta ao trabalho em seguida, prejudicando o sistema de atividade. 

Esta modalidade de greve também decorre do chamado “excesso de zelo”, que 

consiste no fato de os trabalhadores realizarem suas tarefas com tamanha 

meticulosidade que o volume de produção tem grande redução ao final da jornada. 

Temos também a greve de solidariedade, onde em geral se observa este tipo 

de paralização para impor ao empregador a não-dispensa de outros trabalhadores 

punidos. A respeito da mesma, Segadas Vianna (Direito Coletivo do Trabalho, p. 

830, 1979), entende que não é propriamente uma manifestação de solidariedade, 

mas de um ato de defesa do contrato de trabalho de um ou alguns integrantes do 

grupo “pois todos poderão vir a ser atingidos, em outra oportunidade, por tal 
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punição. Quando uma empresa toma essa atitude, visa quase sempre afastar um 

líder, a prejudicar a coesão do grupo, levando este a defender sua integridade como 

um ‘todo da coletividade’”. 

Há também outro modelo de greve de solidariedade, feita por grupos de 

profissionais que, embora não diretamente vinculados aos problemas, mas procuram 

forçar o atendimento de reivindicações dos outros grupos profissionais. Nesse tipo 

de situação, geralmente as greves de solidariedade não conseguem êxito, porque o 

sentido de unidade entre o proletariado raramente se estende a trabalhadores de 

outras fábricas, sobretudo situada em cidades diferentes. 

No entanto, Márcio Túlio Viana em sua obra “Da Greve ao Boicote” (p 24, 

2007), nos traz um panorama relatos de como modalidade da greve foi amplamente 

usada na região do ABC, na década de 80, até mesmo como ferramenta de pressão 

política, visto a grande importância do setor industrial da região para a economia 

nacional da época. 

As greves de solidariedade não têm reconhecimento frente aos tribunais 

trabalhistas, sendo em geral considerada ilegal. 

O boicote não é necessariamente um tipo de greve, tanto a ativa quando a 

passiva. De forma que a passiva consiste nos trabalhadores recomendarem, por 

todos os meios ao seu alcance, aos consumidores que não adquiram os artigos 

produzidos pela empresa em que trabalham. Se o empregador puder identificar, 

comprovadamente, os empregados que desenvolveram esse tipo de ação, poderão 

eles ser enquadrados por mal procedimentos, conforme artigo 482, alínea ‘b’, da 

Consolidação de Leis do Trabalho. 

Já a boicotagem ativa consiste no fato de os trabalhadores, faltando ao 

trabalho, ficarem andando nas proximidades da empresa, portanto cartazes 

aconselhando ao público não comprar produtos por ela feitos ou vendidos. Não se 

confunde isso com a realização de piquetes, o qual será tratado adiante. 

O curioso termo “boicotagem”, tem origem no fato ocorrido no Condado de 

Condado de Mayo, na Irlanda, onde um certo Capitão Charles Cunningham Boycott, 

administrador de terras, tratando mal seus empregados, que se uniram contra suas 

atitudes e todos os colonos ficaram solidários com esse protesto, e essa 

solidariedade se estendeu aos fornecedores de Boycott. 

A campanha contra Boycott tornou-se famosa na imprensa britânica, os 

jornais enviaram correspondências ao oeste da Irlanda, dando destaque ao que 
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consideraram como vitimização de um empregado de um Senhor de terras irlandês. 

Por fim o episódio custou ao governo britânico cerca de 10.000 libras para proteger 

350 libras, que seria o valor da colheita de Boycott, segundo estimativas feitas por 

ele mesmo (MOODY, p. 234, 1981, apud VIANNA, 1987, p. 128). 

Seu nome foi imortalizado pela criação do verbo “boicotar”, que significa 

“colocar em ostracismo”. 

 

Quanto a sabotagem, nos diz Segadas Vianna que: 

 
“Pode ser perpetrada durante uma greve ou em pleno período normal 
de trabalho. Embora se trate de emprego de meios violentos que 
tendem à destruição de bens materiais, as formas que adquire são 
diversas. Assim, pode consistir em causar danos materiais aos bens 
da empresa (edifícios, materiais, matérias-primas, produtos, etc), ou 
a causar danos de maneira indireta (consumo excessivo de materiais 
a utilizar na elaboração do produto, produzindo estes com baixa 
qualidade, revelando segredos industrias da empresa. Etc). Em 
resumo, por sabotagem se entende tudo aquilo que tende a 
desacreditar, danificar ou prejudicar a empresa” (VIANNA, p. 1125, 
1995) 

 

A sabotagem é considerada um ato ilícito, pois mesmo que seu fim seja a 

obtenção de um direito para os operários, os meios empregados repugnam a 

relação que deve mediar entre as partes. Tais ações caem quase sempre na esfera 

do direito penal, além disso devem ser reparados os danos e os prejuízos causados 

sob o ponto de vista da responsabilidade civil. Quando as consequências da 

sabotagem, sofre dano as pessoas, a responsabilidade, penal e civil, se agravam.  

Não somente são responsáveis os que realizam diretamente o ato, mas 

também os incitadores ou provocadores do movimento. O emprego de estranhos 

para cometer estes atos não tira do Direito do Trabalho essa figura, se as causas 

são trabalhistas e é o sindicato, ou trabalhadores, que contratam os terceiros. 

Contudo, o fato de os meios empregados serem qualificados como trabalhistas não 

pode ser desvirtuado pelo fato de os trabalhadores contratarem um terceiro para que 

cause os danos. Agora, se a intervenção desse estranho não tem relação com o 

conflito ou age independentemente de seus dirigentes, o aspecto varia, pois seria 

muito fácil fazer desviar a responsabilidade até terceiros e livrar-se da que se tem 

ante a empresa, ou seja, a possível dissolução do contrato de trabalho. 
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No Brasil, como já dito, a sabotagem pode ser punida pela legislação penal, 

no artigo 202 do Código Penal, pela legislação cível, artigo 402 e seguintes do 

Código Civil e na após a reforma trabalhista de 2017, além de ser motivo de 

demissão por justa causa pelo artigo 482, alínea “b” e “g”, também pode ser 

enquadrado em dano extrapatrimonial do artigo 223-A e seguintes. 

A modalidade de greve chamada “Yellow dog contracts”, trata de um tipo de 

ação pouco comum no Brasil. E um tipo de paralização dos serviços em empresas 

que contatam empregados com salários e condições inferiores aos mínimos 

estabelecidos nos contratos coletivos, como também, trabalhadores não 

sindicalizados. Também tais contratos visam a impedir a admissão de trabalhadores 

contratados especialmente para manter no trabalho em qualquer eventualidade e, 

por isso, são chamados de “strike breakers”, os rompe-greves e de fato existe até 

agências organizadas que dispõem de trabalhadores especializados nessas 

empreitas (cf. VIANA, pg 32, 2014). 

O Lockout não pode ser situado como um tipo de greve, pois a legitima 

acepção da greve é um conflito de interesses entre trabalhadores e empregador. 

Mesmo nas greves de protesto e nas de solidariedade, de um lado se coloca os 

empregados e do outro uma ou mais empresas, como trazido no “Direito Coleto do 

Trabalho” (SÜSSEKIND, p 912, 1982), enquanto a greve é fato social decorrente da 

necessidade de os trabalhadores se unirem contra o empregador para reivindicar 

direito ou pedir o atendimento de anseios que reputam justos, já o “lockout” é uma 

deliberação tomada pelo empregador em defesa de interesses econômicos. 

Süssekind analisa minuciosamente o fato social que é a greve ao ponto que 

afirma que as diferenças se manifestam ainda pelo fundamento dos institutos, onde 

a greve é um contrapeso destinado a permitir às pessoas colocadas em estado de 

dependência salarial inclinar a relação das forças em um sentido que lhe seja mais 

favorável. De forma que ela tende a restabelecer o equilíbrio entre dois parceiros 

sociais, de força econômica desigual. O que é contrário no “lockout”, pois nele a o 

excesso de poder da pessoa que já possuía, ou seja, o dono da empresa. 

Sendo assim o “lockout” é um abuso do poder empresarial. Ou ele tem a 

finalidade impedir o cumprimento de decisão da Justiça do Trabalho, e o 

empregador pretende colocar-se acima do Poder Judiciário, ou tem a finalidade de 

fazer pressão sobre o Governo, seja para o atendimento de reivindicações 

econômicas (como a paralisação dos caminhoneiros de 21 de maior de 2018, 
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também chamada de “crise do diesel” – BBC Brasil) e a figura é a mesma, ou seja, 

empresa colocando-se acima do Governo. 

Para Vianna, (cf. p. 1226, 1995), A greve, após declarada, cria para o 

trabalhador a livre escolha entre trabalhar ou não. O “lockout” atinge a todos os 

empregados da empresa, indistintamente. A greve, do ponto de vista 

socioeconômico, possui valor ético que não se manifesta com a mesma intensidade 

no “lockout”, pois está é uma manifestação do poder econômico. 
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3. GREVE NO DIREITO BRASILEIRO 

 

3.1 PANORAMA GERAL 

 

De acordo com a doutrina desenvolvida por Arnaldo Lopes Süssekind, em sua 

obra mais recente, Curso de Direito do Trabalho de 2004 (p. 723), nos diz que ao 

tratar das considerações gerais sobre o direito de greve, tanto as Constituições, 

quanto as leis ordinárias e os instrumentos adotados por organismos internacionais 

de direito público, tendem a mirar a abstenção concertada ao trabalho, de forma a 

gerar pressão sobre os respectivos empresários, visando ao êxito da negociação 

coletiva. Tal procedimento, possui caráter jurídico-trabalhista, e, portanto, 

corresponde a um meio, e não um fim. Por este mesmo motivo pode ser 

regulamentada de duas formas. 

Sendo o primeiro deles as leis propriamente ditas, como ocorre na maioria 

dos países, o qual seria um sistema heterônimo, como nosso regulamento pátrio, 

sendo que em alguns países a lei só cogita greve em serviços públicos e essências, 

como no Canadá, na Finlândia e na Noruega. 

Ou então, em sua segunda forma pelas próprias entidades sindicais de 

cúpula, sendo este um sistema autônomo, o qual deve observância das normas 

constitucionais e dos tratados ratificados sob controle judicial, como por exemplo 

Uruguai. 

Por conseguinte, o movimento paredista, como direito, não poderá alcançar a 

insubordinação articulada contra instituições ou sistemas legais, e por tanto, não 

pode ter como objetivo/alvo pressionar órgãos estatais no exercício de sua 

competência constitucional. Nestas hipóteses, a manifestação de índole sócio-

política constituirá um fato extrajurídico, insuscetível de regulamentação. 

Ainda de acordo com a inteligência dos escritos de Süssekind (2004, p. 742), 

a regulamentação legal do direito de greve se impõe, “porque dentro da organização 

jurídica não existem direitos absolutos”.  

Seguindo este diapasão, a Organização das Nações Unidas (ONU), já 

proclamou que as atividades sindicais podem ficar sujeitas a limitações previstas em 

lei, as quais “constituem medidas necessárias numa sociedade democrática, no 

interesse da segurança nacional ou para proteger os direitos e as liberdades de 
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ontem” (Artigo 8º do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1966, a qual 

tornou-se vigente em nosso pais em 1976). 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), os direitos ou 

liberdades fundamentais do homem, que, por sua hierarquia, devem ser 

preservados, ainda que importem em proibição ao exercício do direito de greve, são 

as concernentes à vida, à segurança ou à saúde (MONÍS, 1986, p. 177). Sendo que 

estes constituem direitos essenciais ou direitos naturais, cuja observância independe 

de norma escrita. 

Como demostrado a seguir, na Carta de Direitos Brasileira foi determinado 

que a lei definisse os “serviços essenciais” e dispusesse “sobre o atendimento das 

necessidades inadiáveis da população”, punindo “os abusos cometidos”, certa feita, 

parece lógica a conclusão de que se admitiu certas limitações ao direito de greve. 

Sendo assim, ele não é absoluto, devendo respeitar os direitos fundamentais. 

Há limites de comportamento individual e coletivo no que tange o movimento 

paredista, pois ela não pode gerar impunemente a agitação descontrolada e 

agressiva capaz de comprometer o exercício de direitos fundamentais, como o 

direito de ir e vir, o direito a integridade física ou mesmo o direito ao patrimônio. Há 

também limites temporais, porque os interesses coletivos a defender podem 

comprometer a realização do interesse público, como por exemplo, tornando 

insustentável a continuidade de determinado serviço ou atividade, de modo a 

comprometer gravemente a segurança das pessoas e das instituições ou mesmo até 

da própria ordem pública. 

Sobre está via segue o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho 

“Todos os indivíduos e grupos têm direitos, o que afasta a possibilidade de 

existência, entre eles, de um direito absoluto. Não bastasse, há considerar, ainda, o 

princípio da prevalência dos interesses da coletividade quando em confronto com os 

de indivíduos ou de grupos” (MENDES, Manoel Freitas, 1994, p 4). 

Cabe ainda dizer a título de considerações gerais e preliminares, que compre-

me insurgir contra a generalizada afirmação de que a greve deve ser o último 

recurso a ser usado pelos trabalhadores para a solução dos conflitos coletivos do 

trabalho. 

O movimento de greve tem o momento próprio para eclodir, quando a 

negociação direta entre as partes conflitantes não frutifica, porquanto constitui, como 
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já se disse, um meio de pressão contra os empresários para que estes negociem de 

boa fé e atendam suas reivindicações, pelo menos dentro de suas possibilidades. 

Porém, o último recurso, porém, há de ser a arbitragem ou a submissão ao dissídio, 

conforme o sistema jurídico nacional, aos órgãos administrativos ou ao tribunal 

competente. 

 

3.2 REGULAMENTO PÁTRIO 

 

A Constituição Federal de 1988 distingue três grupos de trabalhadores ao que 

se diz respeito a alcance do direito de greve: 

Primeiramente ela traz os empregados de empresas privadas, trabalhadores 

liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou instituições 

sem fins lucrativos que tiverem trabalhadores como empregados e  também 

abrangem as sociedades de economia mista e as chamadas empresas públicas, 

estas últimas fazem parte da administração pública indireta, mas por força do artigo 

173, parágrafo 1º estão sujeitas ao regime jurídico das empresas privadas, inclusive 

ao que tange obrigações trabalhistas e tributárias. O artigo 9º da Carta de direitos de 

1988 a eles concerne, tendo sido regulamentada pela lei 7.783, de 28 de junho de 

1989. 

O segundo grupo é dos servidores civis da administração pública direta, das 

autarquias e das fundações públicas de qualquer dos poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (artigo 37, inciso VII, da CF/88), sendo 

este discutido mais detidamente a frente. 

E por último, o terceiro grupo, o grupo dos servidores militares, que 

compreendem as forças armadas, as polícias militares e os corpos de bombeiros 

militares de qualquer esfera do poder federal, estadual ou municipal (artigo 42, 

parágrafo 5º, da CF/88). 

Segundo Süssekind, (cf. 2004, p. 782), a Lei 7.783 de 1989, foi precipitada 

pois suas disposições régua o exercício do direito de greve no setor privado da 

economia, mas em seu ponto de vista, poderia ser invocada, por analogia, nas 

greves de servidores públicos, naquilo que não fosse incompatível com a natureza e 

os objetos dos serviços públicos. Mas tal ponto de vista será melhor discutido 

durante os pontos seguintes desta obra. 
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Pois o próprio artigo 37 da CF/88, em capítulo que se refere sobra a 

Administração pública, preceitua no seu inciso VII que “o direito à greve será 

exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar”. 

Ao comentar esta norma constitucional, Süssekind (cf. 2004, p 763), ele nos 

diz que “o direito de greve é, desde logo, constitucionalmente garantido, mas o seu 

exercício é que se submeterá às limitações que lei complementar estabelecer. O 

conteúdo e respectivos limites são os mesmos dos trabalhadores em gera”, e segue 

dizendo “Não podemos olvidar que a continuidade e a regularidade são princípios 

essenciais da atividade administrativa”. 

São comuns as limitações ao direito de greve dos servidores públicos. Nos 

Estados Unidos da América do Norte, por exemplo, a Lei Taft-Hartley (1947), 

alterada pela lei Landrun Griffin (1959), proíbe a greve dos funcionários públicos 

federais, sob pena de demissão e impedimento para retornar ao serviço público por 

três anos, sendo que a legislação de 40 Estados e a do Distrito de Columbia 

(equivalente ao Distrito Federal), veda a greve dos seus funcionários públicos. Nos 

Estados restantes a greve só é proibida nos serviços públicos de saúde e 

segurança. Na França, a greve é proibida a seis grupos de funcionários públicos em 

leis de 1947 a 1972, adotada para conter abusos ocorridos com o amplo direito que 

antes era assegurado aos servidores do Estado. Na Espanha, o artigo 222 do 

Código Penal, em seu parágrafo 1º, considera delituosa a greve dos funcionários 

que tenham a seu cargo “a prestação de qualquer tipo de serviço público de 

reconhecida e inadiável necessidade”.  

Em se dizer em Espanha, o Comitê de Liberdade Sindical da OIT, que é o 

fórum mundial de salvaguarda dos direitos sindicais, assentos sua jurisprudência no 

sentido de que o direito de greve poderia ser objeto de restrições, inclusive 

proibições, na função pública, sendo funcionários públicos aqueles que atuam como 

órgãos do poder público u em serviços essenciais no sentido estrito do termo, isto é, 

aqueles serviços cuja interrupção possa pôr em perigo a vida, a segurança ou a 

saúde da pessoa, em toda ou parte da população (cf. SEGADAS, 1987. p. 122). 

A Lei nº 7.783de 1989, que regulamenta o artigo 9º da Constituição Federal 

de 1988, conceituou a greve de forma imprecisa e incompleta, em seu artigo 2º diz 

“Para os fins desta Lei, considera-se legítimo exercício do direito de greve a 

suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação de serviços 

a empregador”. 
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Tal definição compreende apenas alguns elementos óbvios, e, portanto, 

incontroversos. Mas é omissa quanto a aspectos de relevo, como exemplo, o sujeito 

ativo e o objeto da greve. 

Consoante a este entendimento, Arnaldo Süssekind (2004, p. 780), a greve 

consiste na abstenção simultânea do trabalho, concertada pelos trabalhos de 

interesses da profissão, e adverte que esse conceito serve para diferenciar a 

verdadeira greve, realizada por trabalhadores, para finalidades profissionais, de 

outras formas de greve, como greve política, as greves de solidariedade, as greves 

de que participam determinados setores da população e não somente trabalhadores 

e com finalidades estranhas ao trabalho, tal como as chamadas greves dos 

consumidores de determinados produtos ou dos usuários de determinados serviços, 

as greves dos contribuintes, greves de estudantes, dentre tantas outras. 

Afigura-se ante todo o exposto, que, frente ao direito positivo brasileiro, a 

greve deve ser conceituada como a suspensão coletiva, temporária e pacífica, da 

prestação pessoal de serviços em uma, ou mais empresas, no todo ou em parte, 

determinada por entidade sindical representativa dos respectivos empregados (a 

hipótese de comissão de negociação deve ser desprezada face à existência de 

confederações de todos os ramos profissionais), com a finalidade de pressionar a 

correspondente categoria econômica, ou os empresários, para a instituição ou 

revisão de normas ou condições contratuais ou ambientais de trabalho, assim como 

para o cumprimento de disposições de instrumento normativo. 

 

3.1.1 Sujeitos, objeto e procedimentos 

 

O artigo 4º da lei 7.783/89, atribuiu à entidade sindical a legitimidade ativa e o 

comando do procedimento de greve, na falta da entidade sindical, tais obrigações 

seriam de responsabilidade de uma comissão de negociação.  

A expressão “entidade sindical”, abrange sindicatos, as federações e as 

confederações. Assim, tratando-se de categoria ou profissão inorganizada em 

sindicato, o sujeito ativo da greve será a federação do respectivo grupo e no caso de 

sua falta, a legitimidade ativa se desloca para a confederação do correspondente 

ramo profissional. 
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Ora, segundo a inteligência do escrito por Süssekind (2004, p. 775), como já 

funcionam, no plano dos trabalhadores, confederações de todos os ramos 

(Confederação Nacional na Industria, na Industria Metalúrgica, no Comércio, em 

Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos, em Transportes Terrestres, em 

Comunicação e Publicidade, nas Empresas de Crédito, em Estabelecimentos de 

Educação e Cultura e na Agricultura, além da CN dos Profissionais Liberais), é 

evidente que não haverá margem para designação d uma comissão de negociação 

pela assembleia dos trabalhadores interessados. Só a entidade sindical, portanto, 

poderá deliberar sobre a greve. 

Não alega que o artigo 9º da Constituição Federal atribuiu aos próprios 

trabalhadores e não aos seus sindicatos o exercício do direito de greve, com a 

decisão sobre os interesses a defender e a oportunidade da eclosão do movimento. 

O processo gramatical de interpretação é o menos adequado, sobretudo em se 

tratando de norma constitucional, cuja exegese, há de vincular ao respectivo sistema 

e aos princípios que, por indução, dele se infere. Desta forma, há nas Constituições 

uma interferência recíproca entre normas e princípios, que faz com que a vontade 

constitucional só seja extraível a partir de uma interpretação sistemática, o que por si 

só já exclui qualquer possibilidade de que a mera leitura de um artigo isolado esteja 

em condições de propiciar o desejado em desvendar aquela vontade. 

No caput do artigo 9º da Carta Marga refere “trabalhadores”, pois lhe cabe o 

exercício do direito de greve. Todavia, porque o objetivo da greve é a reivindicação 

de melhores condições de trabalho ou de vida, em defesa dos interesses coletivos 

de um grupo de trabalhadores, estes devem ser representados pelo correspondente 

sindicato, como previsto no artigo 8º, inciso III, da CF/88, o qual assume a posição 

de sujeito ativo do procedimento. 

Ademais, cumpre não esquecer que a greve é um meio de pressão para que 

as empresas acolham as postuladas reinvindicações. Ora, se a discussão visando 

ao seu atendimento verifica-se na negociação coletiva, para a qual a Constituição 

exige a participação do sindicato (artigo 8º, inciso VI, da CF/88). Havendo acordo 

nessa negociação, sua formalização se dá através da convenção, de categoria, ou 

acordo coletivo, de empresa ou empesas. 

Instrumentos obrigatoriamente estipulados e assinados pelo sindicato dos 

trabalhadores interessados, conforme artigo 611 da Consolidação de Leis do 

Trabalho. Malogrando a negociação coletiva os trabalhadores só podem ajuizar o 
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dissídio coletivo na Justiça do Trabalho, por intermédio do sindicato que os 

representa, caso o litígio não haja sido, por consenso, submetido à arbitragem 

(artigo 114, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal de 1988). 

Sublime-se que no direito comparado prevalece a condenação às greves 

selvagens ou espontâneas, podendo, contudo, o movimento restringir-se a uma 

empresa na qual funcione, institucionalizado, um comitê de empresas. Como 

acentua Délio Maranhão em sua obra Direito do Trabalho (1982, p 400), essa 

rejeição baseasse no interesse das empresas na manutenção de seu protagonismo 

social, já que de ser utilizada por aqueles sujeitos dotados de capacidade 

negociadora, sendo certo que os trabalhadores e seus agrupamentos ocasionais 

não têm capacidade negociadora. Como consequência do sistema de parceiros 

sociais, as partes na greve deverão ser necessariamente as associações de 

empresários ou um empresário isolado, e os sindicatos de trabalhadores, então 

coalizações informais. Então os sindicatos se preocupam em não perder suas 

atribuições. 

Certo, portanto, o disposto no artigo 4º da lei regulamentadora do preceito 

constitucional, mesmo porque o seu artigo 3º faculta a deflagração da greve, 

somente depois de “frustradas a negociação ou verificada a impossibilidade de 

recurso à via arbitral”. 

Com relação ao objeto, Süssekind (2010, p. 745), nos traz a interpretação 

sistemática de normas da Lei maior sobre os direitos sociais e a Justiça do Trabalho 

e, bem assim, da Lei nº 7.783, nos revela, de forma inquestionável, que os 

interesses suscetíveis de serem defendidos por meio desse procedimento 

conflituoso concernem as condições contratuais e ambientais de trabalho, ainda que 

já estipulada, mas não cumpridas. 

Com efeito, se a greve só pode ser deflagrada depois de frustrada a 

negociação coletiva e verificada a impossibilidade da submissão do conflito coletivo 

e verificada a impossibilidade da submissão do conflito coletivo à arbitragem (artigo 

3º da Lei nº 7.783/89), se a negociação coletiva há de versar sobre postulação que 

possam ser atendidas por convenção coletiva de trabalho, celebrada entre o 

sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal da respectiva categoria, ou acordo 

coletivo de trabalho firmado entre aquele sindicato e a empresa ou empresas 

interessadas, conforme artigo 611 da CLT e também o artigo 8º, inciso VI, da 

Constituição Federal. 
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Se a conciliação das partes do curso da greve se formaliza através dos 

precitados instrumentos normativos, se, malogrando a negociação coletiva no curso 

da greve não havendo arbitragem, o conflito deve ser submetido à Justiça de 

Trabalho, cuja competência para estabelecer normas e condições em dissídios 

coletivos não excede o campo das obrigações que podem ser impostas aos 

empregados (artigo 114, §§ 1º e 2º da CF/88), cumpre concluir que o objeto do 

movimento paredista está limitado a postulação capazes de serem atendidas por 

convenção, ou acordo coletivo, laudo arbitral ou sentença normativa de tribunal do 

trabalho. 

Este é, igualmente, a abalizada opinião de Segadas Vianna (1987, p. 135), o 

legislador infraconstitucional, embora de maneira um tanto obscura, deixa patente 

que o objeto de uma greve há de ser de natureza profissional e, portanto, vinculado 

à relação de emprego. Seguindo da síntese em que o exercício do direito de greve é 

ingrediente do processo de negociação coletiva. É um fator de pressão de que 

dispõem os trabalhadores com a finalidade de conduzirem o empresário ao 

atendimento de suas reivindicações. É incontroverso que o horizonte do processo se 

inicia e se esgota nas relações capital-trabalho. 

Por via de consequência, o nosso sistema constitucional, assim como a Lei nº 

7.783/89 não respalda as greves políticas, nem as deflagradas por sindicatos 

estranhos ao conflito trabalhista em causa (greves de solidariedade). 

A Organização Internacional do Trabalho, em trabalho do qual tanto Arnaldo 

Süssekind, quanto Segadas Vianna, vieram a participar, assinalam que em muitos 

países considera-se, explícita ou tacitamente, ilícita a greve política, concluindo que 

as greves de natureza puramente política não estão cobertas pelos princípios da 

liberdade sindical. Na Alemanha ocidental o Tribunal Federal do Trabalho 

considerou a greve política “socialmente inadequada”, a jurisprudência portuguesa 

afirmar sua ilicitude, na Espanha o Tribunal Constitucional considera delituosa as 

greves que pretendam subverter o ordenamento constitucional ou se convertem em 

instrumento que coloca obstáculo ao livre exercício daqueles direitos e poderes nos 

quais se expressa, direta ou indiretamente, a soberania popular, nos Estados Unidos 

da América do Norte, os sindicatos não se utilizam de greves políticas, mas o estado 

conta com instrumentos jurídicos para combate-las (injuction), podendo os dirigentes 

sindicais, que tenham declarado, ser multados e presos (cf. SÜSSEKIND, 2010, p. 

791). 
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A greve de solidariedade é aquela na qual trabalhadores de uma categoria, 

empresa, estabelecimentos ou setor aderem à paralização coletiva para aumentar a 

pressão em favor das reivindicações destes. As restrições a essa modalidade de 

greve se ampliam na medida em que a solidariedade é manifestação em relação a 

outra categoria profissional. Na França, entretanto, a solidariedade é geradora da 

greve deve limitar-se a unidade da mesma empresa, sendo proibida a solidariedade 

externa. Na Itália, a jurisprudência só considera lícita a greve de solidariedade 

quando há comunhão de interesses. 

Quanto aos procedimentos, é importante frisar a questão da oportunidade e 

da necessidade do aviso prévio. Em princípio, a greve não pode ser deflagrada 

durante a vigência de convenção ou acordo coletivo e de sentença normativa. Há, 

porém, duas exceções, consignadas no parágrafo único do artigo 14 da lei 7.783/89, 

onde: 

 

A greve visando ao cumprimento de cláusula ou condição estipulada 
em qualquer dos precitados instrumentos; Greve motivada pela 
superveniência de fato novo ou acontecimento imprevisto, que 
modifique substancialmente a relação de trabalho. 

 

Daí a afirmação do caput do dispositivo legal citado de que constitui abuso do 

direito de greve sua manutenção após a celebração de convenção ou acordo 

coletivo ou até mesmo da decisão da Justiça do Trabalho. 

Antes de fluído o prazo de vigência de qualquer desses instrumentos 

normativos aplicáveis à categoria ou à empresa, o sindicato representativo dos 

respectivos trabalhadores deve iniciar o procedimento da negociação coletiva direta 

ou atender ao convite patronal nesse sentido, caso esta seja o caso. Somente 

depois da aludida vigência, se malograda a negociação e as partes não tiverem 

submetido o conflito à arbitragem, é que poderá eclodir o movimento paredista 

(artigo 3º da Lei citada). 

Para legitimar a greve sob o aspecto formal, cabe ao sindicato dos 

trabalhadores convocar, na conformidade do seu estatuto, a assembleia geral que 

definirá as reinvindicações e deliberará sobre a paralização coletiva do trabalho 

(artigo 4º, caput), O estatuto da entidade sindicato deve dispor sobre as 

formalidades da convocação da assembleia (editais, etc.), e o quórum para deliberar 

a respeito da deflagração e da cessação da greve (§ 1º do artigo 4º). 
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A lei regulamentadora do artigo 9º da Constituição previu que “na falta da 

entidade sindical, a assembleia dos trabalhadores interessados deliberará, para os 

fins previstos no caput, constituindo comissão de negociação” (§2º do artigo 4º da 

Lei supracitada). 

No entanto, como já assinalamos, esta hipótese não pode verificar, se entre 

nós, porquanto já foram constituídas as confederações nacionais atinentes a todos 

os ramos profissionais. A lei refere sempre, internacionalmente, “entidade sindical” e 

não o “sindicato”. Portanto, em se tratando de categoria profissional sindicalmente 

inorganizado, a federação do correspondente grupo deverá assumir o comando do 

procedimento, na sua falta, a confederação do respectivo ramo profissional. 

Uma vez deliberada a eclosão do movimento paredista, a entidade 

representante dos trabalhadores terá de pré-avisar a entidade sindical patronal, em 

caso de greve de categoria ou os empregadores diretamente interessados, se a 

paralisação visar a determinada ou determinadas empresas. O aviso prévio será de 

48 horas, no mínimo (conforme parágrafo único do artigo 3º), salvo se se tratar de 

serviços ou atividades essenciais, quando a comunicação deverá acontecer em pelo 

menos 72 horas de antecedência (artigo 13). 

Consoante decisão do Tribunal Superior do Trabalho, noticiário, ainda que em 

matéria paga, inserido em jornal de grande circulação, não atende à exigência do 

aviso prévio, por que o comunicado relativo à deflagração da greve deverá ser 

formal, direto à empresa e dentro do prazo legal, 

Segundo Arnaldo Süssekind (2010, p. 753), a falta de pré-aviso pode produzir 

danos de natureza diversa ou ainda mais grave do que os produzidos pela greve, tal 

como seria a conturbação substancial da organização da empresa e altera a 

equivalência de sacrifício que deve imperar em toda greve em relação a 

trabalhadores (perda de salário) e empresários (consequências do abandono 

coletivo do trabalho). 

 

3.1.2 Serviços e atividades essenciais 

 

Como já foi dito anteriormente, o movimento paredista é um direito, mas não 

constitui um direito absoluto dos trabalhadores. Por isto, no confronto com outros 
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direitos, deve sofrer restrições impostas pela necessidade de serem preservados os 

“superdireitos”. 

Estes atendem as exigências supra estatais, devendo ser deduzidos dos 

princípios fundamentais da ordem jurídica nacional e, para muitos, também dos 

direitos naturais. 

Aliais, segundo a Constituição brasileira, ao tratar da greve, determina que a 

lei disponha sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em 

relação aos sérvios e atividades essenciais (artigo 9º, § 1º), sujeitando os que 

abusarem do direito de greve às penas da lei (artigo 9º, § 2º). 

Mas além dessa limitação, Süssekind (2010, p. 801) nos traz a questão de 

outras decorrerem do próprio ordenamento constitucional, que consagra, dentre 

outras, os princípios referentes à dignidade humana (artigo 1º, inciso III da Carta de 

Direitos), ao direito à vida, à liberdade, à segurança e a propriedade (artigo 5º, caput, 

da CF/88), ao direito de não sofrer tratamento desumano ou degradante (artigo 5º, 

inciso XIII, da Constituição), e à função social da propriedade (artigo 170, inciso III, 

da Carta Magna). 

Süssekind argumenta que o entendimento é universal. A Assembleia Gera 

das Nações Unidas, ao regulamentar a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem de 1948, proclamou que os direitos de greve devem ser “exercidos de 

conformidade com as leis de cada país”, sendo que elas podem prever limitações 

“no interesse da segurança nacional ou da ordem pública, ou para proteção dos 

direitos a liberdades de outrem”. 

No direito comparado são comuns as restrições à greve em serviços 

essenciais, entre os quais se incluem, geralmente, os serviços públicos. Assim, por 

exemplo, em Portugal, cujo texto constitucional inspirou a Carta Magna brasileira de 

1988, a lei nº 65 de 1977, estatui que são serviços essenciais os realizados por 

empresas ou estabelecimentos, que se destinam à satisfação de necessidades 

sociais impreteríveis (artigo 8º), cabendo aos sindicatos e/ou trabalhador a obrigação 

de assegurar a prestação dos serviços mínimos indispensáveis para ocorrer a 

satisfação da necessidade impreterível durante o período em que o movimento 

paredista se mantiver e também os serviços necessários à segurança e manutenção 

do equipamento e instalação (§ 1º). 

Em caso de desrespeito, o Conselho de Ministros pode requisitar pessoal 

necessário, através de processo de requisição civil, “ A desobediência a essa 
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requisição corresponde à imediata ação disciplinar da empresa ou daquela 

decorrente do estatuto disciplinar da função pública e, ainda, do que vem inserto no 

regulamento de disciplina militar ou no regime criminal militar quando a requisição 

envolva a intervenção das Forças Armadas. 

Na Espanha, a Constituição manda a lei assegurar o funcionamento “dos 

serviços essenciais da comunidade” (artigo 28, §2º). A lei de 1980 e as partes 

sobreviventes do decreto-lei de /77 consideram essenciais “os serviços públicos e os 

de reconhecida e inadiável necessidade, quando ocorrem circunstancias de especial 

gravidade”, cabendo à autoridade governamental decidir sobre as medidas 

assegurar o funcionamento dos serviços.  

Na Itália, as restrições decorrem da Lei nº 146 de 1990. Ela estabelece 

severas sanções para as greves nos serviços públicos essenciais, que são 

conceituados como destinados “a garantir o gozo dos direitos constitucionalmente 

tutelados da pessoa à vida, saúde, liberdade, segurança, circulação, assistência e 

previdência social, instrução e comunicação” (artigo 1º). 

A Lei nº 7.783, de junho de 1989, regulamentou o artigo 9º da Carta Magna e 

previu dois tipos de serviços ou atividades que não podem parar durante a greve, 

ainda que deflagrada na conformidade dos procedimentos legais estatutários: 

 

Serviços cuja paralização resultem em prejuízo irreparável, pela 
deterioração irreversível de bens máquinas e equipamentos, bem 
como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades 
da empresa quando da cessação do movimento. (artigo 9º). 
Serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis 
da comunidade”, como tais consideradas “aquelas que, não 
atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência a saúde ou 
a segurança da população. (artigo 11, parágrafo único). 

 

Na primeira hipótese, a finalidade é de evitar dano irreparável à empresa, na 

segunda é a de preservar direitos fundamentais do ser humano. 

Não obstante, o conceito subjetivo adotado no aludido parágrafo, artigo 10 

especifica objetivamente, como essências, os seguintes serviços ou atividades: 

 

“I – Tratamento e abastecimento de água, produção e 

distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; 

II – Assistência médica e hospitalar; 
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III – Distribuição e comercialização de medicamento e 

alimentos; 

IV – Funerários; 

V – Transporte coletivo; 

VI – Captação e tratamento de esgoto e lixo; 

VII – Telecomunicações; 

VIII – Guarda, uso e controle de substâncias radioativas, 

equipamentos e materiais nucleares.; 

IX – Processamento de dados ligados a serviços essências; 

X – Controle de tráfego aéreo; 

XI – Compensação bancária”. 

 

Em princípio, esse elenco parece exaustivo, mas em face do estatuído no 

aludido parágrafo, qualquer outro serviço ou atividade cuja paralisação coloque “em 

perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população” deve ser, 

igualmente, enquadrado entre os essenciais, que não devem ser interrompidos. 

Como já foi registrado neste trabalho, nos serviços e atividades essenciais o 

aviso prévio deve ser comunicado com a antecedência de 72 horas. 

Pondere-se, neste passo, que nem a Constituição Federal e nem a lei 

proíbem a greve em empresas que empreendem serviços ou atividades 

consideradas essenciais. Os estabelecimentos, departamentos ou setores que, nas 

empresas, estão encarregados da execução desses serviços ou atividades é que 

não podem sofrer solução de continuidade. 

Segundo Amauri Mascaro Nascimento (“Comentários à Lei de Greve”, 1989, 

p. 97), no caso de prejuízo irreparável para a empresa, a entidade sindical dos 

trabalhadores terá de firmar acordo com a entidade patronal ou o respectivo 

empregador, a fim de manter em atividade equipes de empregados com propósito 

de executar os serviços necessários (artigo 11). Contratando diretamente 

trabalhadores ou empresas prestadoras de serviços. 

Nos casos de necessidades inadiáveis da comunidade, os empregados e os 

trabalhadores ficam obrigados a celebrar acordo que garanta a prestação dos 

serviços essenciais (artigo 11). Uma vez desrespeitada essa determinação, o Poder 

Público assegurará a prestação dos serviços indispensáveis (artigo 12). 
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3.1.3 Salário e a suspensão do Contrato de trabalho 

 

Sendo a Greve um direito cujo exercício é regulado por lei, como ocorre em 

nosso país, os efeitos que gera nos contratos de trabalho dependem do 

atendimento, por parte dos grevistas, das respectivas disposições legais. 

Foi na França, onde por algum tempo prevaleceu a jurisprudência no sentido 

da rescisão dos contratos de trabalho dos grevistas, que nasceu a doutrina da 

suspensão contratual, tendo como precursor um dos pioneiros do Direito do 

Trabalho, Paul Pic, em sua obra “Tradado Elemental de Legislación Industrial” 

(1942, p. 340 e seguintes), para ele, a greve não justifica a rescisão, porque os 

trabalhadores a deflagraram sem a intenção de romper o contrato, ora objetivam o 

cumprimento de obrigações pactuadas, ora reivindicam a melhoria das condições de 

trabalho individual ou coletivamente ajustadas, mas sempre o propósito da 

manutenção de relação de emprego. 

A lei anterior, que vigorou entre nós partir de junho de 1964 (Lei nº 4.330), 

afirmava a suspensão do contrato de trabalho, mas, contraditoriamente, determinava 

o pagamento dos salários, sempre que deferidas, total ou parcialmente, 

reivindicações postuladas na greve lícita (artigo 20). A atual preceitua: 

 

Artigo 7º - Observadas as condições previstas nesta Lei, a 
participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as 
relações obrigacionais durante o período ser regidas por acordo, 
convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho” 
Parágrafo único: É vedada a rescisão de contrato de trabalho durante 
a greve, bem como a contratação de trabalhadores substitutos, 
exceto na ocorrência das hipóteses previstas no artigo 9º e 14. 

 

Desta disposição legal resulta que os contratos de trabalho dos grevistas 

permanecem suspensos, desde que a paralização coletiva do trabalho tenha 

observado a lei e tanto os dirigentes sindicais, quanto os empregados em greve não 

haja praticado abusos. Neste caso, será vedada a despedida dos grevistas, assim 

como a contratação de substitutos. 

Conforme Süssekind (2010, p. 804), se, entretanto, a greve for ou se tornar 

ilícita ou abusiva, a empresa poderá penalizar os responsáveis, inclusive com a 

despedida, e contratar empresa prestadora de serviços ou outros trabalhadores. 

Na suspensão do contrato de trabalho, não há prestação de serviços e nem 

pagamento de salários. Contudo, no acordo que puser fim à greve formalizado em 
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convecção, acordo coletivo ou conciliação homologada pelo tribunal do trabalho, as 

partes poderão dispor sobre o pagamento salários ou estipular o desconto parcelado 

dos mesmos. Também o laudo arbitral ou a sentença normativa da Justiça do 

Trabalho poderão, no uso de seu prudente arbítrio, deliberar a respeito. 

Destarte, mesmo que se trate de greve deflagrada em consonância com a lei, 

sem a prática de abusos, indevidos são os salários, salvo se a propósito houver 

acordo, laudo arbitral ou decisão normativa. Neste sentido vem decidindo os 

tribunais do trabalho. E essa diretriz é a que prevalece no direito comparado. 

 

3.1.4 Termo de Greve e sentença da Justiça do Trabalho 

 

Diversos os instrumentos que põe fim à greve, sendo eles, o acordo coletivo 

ou convenção coletiva, celebrado na negociação coletiva direta entre as partes 

conflitantes conforme se trate de greve de categorias ou determinada ou 

determinadas empresas. 

Outra forma seria acordo resultante de conciliação do dissídio coletivo perante 

autoridade pública ou terceiro admitido para tal fim pelas partes, tal como 

arbitragem, onde o tribunal do trabalho competente, que deverá homologá-la. 

Malograda a negociação coletiva direta, o aconselhável é que seja tentado o 

acordo pelo procedimento de mediação. Qualquer pessoa devidamente habilitada 

pode ser, por consenso escolhida para encargo de mediador. Mas entende-se que 

qualquer das partes envolvidos no litígio ou, no caso de atividades essenciais, o 

Ministério Público do Trabalho. Nem se alegue que a Constituição Federal veda “ao 

Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical” (artigo 8º, 

inciso I). 

É evidente que a mediação de um conflito coletivo de trabalho não configura o 

que a norma constitucional proíbe. Mesmo porque ao mediador compete propor a 

solução que lhe parecer adequada, após ouvir as partes conflitantes. O mediador 

nada decide, busca somente intermediar as partes a fim de uma solução o quanto 

breve possível e que não seja desproporcional a nenhum dos litigantes. 

Por consenso, as partes podem ser submetidas à arbitragem, cujo laudo porá 

fim à greve. Se esta via não for a escolhida, qualquer das partes ou o Ministério 
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Público do Trabalho poderá ajuizar o dissídio coletivo na Justiça do Trabalho, cuja 

decisão importará no termo da greve. 

Antes que o dissídio coletivo seja julgado pelo Tribunal trabalhista, o seu 

Presidente, ou Juiz por ele designado para tal fim, tenta a mediação do conflito na 

fase de conciliação do processo. O acordo porventura celebrado na Justiça do 

Trabalho deve ser homologado por sentença. 

Após o julgamento do dissídio pela Justiça do Trabalho, o estatuído na lei 

7.783/89, em seu artigo 14, constituí abuso “a manutenção da paralização após a 

celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho”. 

Juridicamente, não se poderá mais falar em greve, mas em fluência do prazo 

caracterizador do abandono de emprego ou, quando se tratar de sentença, em ato 

de insubordinação. Em qualquer desses casos, haverá a justa causa para a rescisão 

do contrato de trabalho, como previsto no artigo 482, alínea h e l, da Consolidação 

de Leis do Trabalho (cf. SÜSSEKIND, 2010, p. 821). 

Mas, além dos sansões aplicáveis, aos empregados que permanecerem 

ausentes do serviço após o termino jurídico da greve, a entidade sindical 

responsável poderá ser constrangida a cumprir a sentença normativa ou o acordo 

homologado no processo de dissídio coletivo mediante multa aplicada pelo 

respectivo tribunal. Isso pois em um Estado de Direito não se pode admitir o 

descumprimento deliberado e acintoso de uma decisão judicial dotada de eficácia 

imediata. 

A CLT prevê a aplicação de penalidades à associação profissional ou sindical, 

de empregados ou de empregadores, que ordenar a suspensão dos serviços em 

desobediência a decisões do Tribunal do Trabalho, conforme artigo 722 do diploma 

acima aludido.  

 

3.1.5 Atos abusivos no exercício do direito de Greve 

 

Como foi sublinhado anteriormente, a própria Constituição brasileira 

determina que os abusos cometidos no exercício do direito de greve sujeitam os 

responsáveis às penas da lei (artigo 9º, § 2º, da CF/88). 

Mestre Segadas Vianna (1987, p. 1145), a greve dos trabalhadores constitui 

uma arma profissional, por todo o tempo que esta arma seja posta efetivamente a 
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serviço dos interesses da profissão, sob a condição de que é respeite a liberdade de 

trabalho e não se cometam atos de violência, estará a salvo a responsabilidade dos 

grevistas, posto que permaneceram nos limites do interesse legítimo que constitui a 

pedra angular de toda a teoria do abuso dos direitos. Entretanto se sobrepassam 

esses limites, se recorrem à coalizão por motivos extraprofissionais, saem do 

espírito da instituição e chegam a ser responsáveis pelos danos e prejuízos que, por 

sua culpa, causam ao patrão lesado. 

A lei n 7.783/89, regulamentou o preceito constitucional sobre greve, prevê 

alguns tipos de abusos, cuja pratica a mesma condena. Tais atos ou omissões, 

podem corresponder ao não seguir as formalidades que deveriam ser atendidas pela 

entidade sindical promotora da greve, deturpação relativa oportunidade de 

deflagração do movimento paredista, não observância ao objeto da greve, dentre 

outros atos ilícitos ou abusivos, causados por ação ou omissão dos dirigentes 

sindicais ou dos próprios grevistas. Süssekind (2010, p. 840), delimita certeiramente 

todas as possibilidades acima elencadas. 

Quanto às formalidades, cumpre ao sindicato obsevar o próprio estatuto a 

respeito da convocação da assembleia e do quórum para deliberar, além do aviso 

prévio à correspondente categoria econômica ou empregador diretamente 

interessado (parágrafo único do artigo 3º e artigo 4º da Lei 7.783/89) 

No que tange oportunidade, a greve só pode ter início depois de malogrado a 

negociação coletiva e de terminada a vigência da convenção ou acordo coletivo de 

trabalho ou, ainda, da sentença normativa da Justiça do Trabalho, podendo eclodir 

excepcionalmente na vigência desses instrumentos normativos, se tiver por objetivo 

o cumprimento de uma de suas cláusulas ou condições ou pela superveniência de 

fato novo ou imprevisto que modifique substancialmente a relação de trabalho (artigo 

3º, caput e artigo 14 da Lei 7.783/89),  

Relativamente ao objeto, resulta da interpretação da sistemática da 

Constituição (artigo 8º, inciso VI, e 144 §§ 1º e 2º), que a greve deve ter por 

finalidade a instituição ou revisão de normas ou condições capazes de serem 

estabelecidas por convenção ou acordo coletivo, laudo arbitral ou decisão normativa 

da Justiça do trabalho. Daí, como já vimos, a generalizada proibição das greves de 

objetivos políticos ou de solidariedade externa. 

No tocante a atos ilícitos ou abusivos, podem eles ser praticados, por ação ou 

omissão, quer pelos dirigentes sindicais que comandam a greve, quer pelos próprios 
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grevistas. O seu desdobramento é ilimitado, mas os principais abusos podem ser 

assim resumidos com base no artigo 6º, inciso I e §§ 1º, 2º e 3º e nos artigos 9º e 11 

da Lei 7.783 de 1989. 

Dentre eles, negar a firmar acordo para a manutenção de serviços cuja 

paralisação importe em prejuízo irreparável à empresa ou cuja prestação seja 

indispensável ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade e os 

empregados a prestar os respectivos serviços. 

O sindicato ou os grevistas utilizarem meios violentos para aliciar ou persuadir 

trabalhadores, violar ou constranger direitos e garantias fundamentais de outrem, 

causar ameaça ou dano à propriedade ou pessoas. Também o sindicato que 

organizar ou os trabalhadores particularmente de piquetes obstativos ao livre acesso 

ao trabalho ou de “arrastões” que retiram do local de trabalho os empregados que 

não aderirem à greve. 

E por fim as empresas que adorarem meios para constranger os empregados 

a não participarem da greve ou para frustrar a divulgação do movimento. 

Em nosso país os piquetes obstativos da liberdade de trabalhador, foi 

amplamente usado apesar de expressamente proibidos. Outrossim, em casos tem 

havido ocupação de estabelecimentos, que viola o direito de propriedade e até os 

denominados “arrastões”, que corresponde à invasão do estabelecimento para dele 

retirar os empregados que não aderiram à greve. Cabe ainda mencionar que a 

“operação tartaruga”, que constitui ato de indisciplina e, portanto, justa causa para 

despedida (cf. SÜSSEKIND, 2010, p.812). 

 

3.1.6 Responsabilização: Trabalhista, Civil e Penal 

 

A Lei 7.783 de 1989, ao contrário da lei de greve precedente, que tratava das 

penalidades aplicáveis na esfera trabalhista e no Juízo Criminal, estatui apenas em 

seu artigo 15 que “A responsabilidade pelos atos praticados, ilícitos ou crimes 

cometidos no curso da greve, será apurada, conforme o caso, segundo a legislação 

trabalhista, civil e penal”. 

Segundo Süssekind (2010, p. 831), tal texto foi feito para que os atos 

abusivos e ilícitos cometidos em razão da greve devem ser examinados nos 
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contextos dos correspondentes sistemas jurídicos, inclusive no atinente à 

responsabilidade civil. 

Os atos ilícitos de que foram tratados no item anterior, configuradores do 

abuso do direito de greve, devem ser analisados sobre dois planos: 

1º No da responsabilidade de dirigentes da entidade sindical pela deflagração 

de greve, prática de atos ilícitos ou omissão quanto a providências por lei; 

2º No da participação ativa de empregados na prática de atos ilícitos (piquete 

obstativos, “arrastões”, agressão física ou moral, ocupação do local de trabalho, 

depredação de estabelecimento, máquinas, equipamentos e outros bens, etc.), ou 

sua negativa em integrar turmas de emergência para a prestação de serviços 

considerados indispensáveis pela lei. 

No uso do poder disciplinar, o empregador poderá suspender o empregado 

até trinta dias, simplesmente adverti-lo ou despedi-lo. Caber-lhe-á dosar a 

penalidade, tendo em vista a natureza e a gravidade dos atos praticados, mas não 

deverá discriminar, isto é, aplicar penalidades diversas e empregados que 

cometeram a mesma falta e cujos antecedentes não justifiquem a diferenciação. 

Tratando-se, porém, de trabalhador com direito à estabilidade, no emprego, 

ainda que de caráter condicional, como é o caso dos dirigentes sindicais, não poderá 

o empregador efetivar sua demissão. Terá apenas a faculdade de suspender 

preventivamente o empregado, conforme artigo 494 da CLT, e, no prazo de trinta 

dias, requerer à Justiça do Trabalho a instauração do inquérito para apuração de 

falta grave e determinar, ou não, a resolução do contrato de trabalho dos dirigentes 

e representantes sindicais à pratica de “falta grave devidamente apurada nos termos 

da consolidação” (§ 3º). 

Quanto à faculdade assegurada ao empregador de suspender 

preventivamente dirigente sindical acusado de haver cometido falta grave, cumpre 

recordar que a estabilidade provisória não gera maiores garantias dos demais tipos 

de estabilidade. 

Em relação a responsabilização Civil, no Brasil, a responsabilidade civil 

extracontratual, ou aquiliana, está consignada no artigo 186 do Código Civil de 2002, 

trazendo que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito”. 
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Sendo sucedido pelo artigo 187 do mesmo diploma, que regulamente que 

“Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé 

ou pelos bons costumes”. 

No que alude ao Direito Penal, a responsabilidade, de caráter individual, tem 

sido largamente acolhida pelo direito comparado. É claro que o delito cometido pode 

ensejar, como já vimos, a responsabilidade civil do sindicato, mas só o trabalhador 

que praticou o delito pode ser condenado a cumprir pena de detenção. 

O título IV do Código Penal brasileiro referente aos “Crimes contra a 

organização do trabalho”, prevê alguns delitos que, em geral, se relacionam com a 

greve: 

No artigo 197, atentado contra a liberdade de trabalho, seguindo pelo artigo 

200, trazendo a paralisação de trabalho seguida de violência a perturbação da 

ordem e o artigo 202, que proíbe a invasão de estabelecimento industrial, comercial 

ou agrícola e mesmo a sabotagem.  

Por seu turno, o artigo 330 comina pena de detenção, independente de multa 

a quem “Desobedecer a ordem de funcionário público”, o que pode ser aplicado em 

caso de ordem judicial para pôr termo à greve ilícita ou abusiva. 

 

3.1.7 Locaute no direito Brasileiro 

 

A “greve” dos empregadores tem o nome de locaute (lockout). Nele, o 

empresário fecha as portas do seu estabelecimento ou estabelecimentos, tornando 

impossível a prestação de serviços pelos respectivos empregados. É uma forma de 

coagir os trabalhadores a desistir das suas reivindicações ou reduzi-las. Este é o 

conceito restrito adotado pelo artigo 17 da Lei nº 7.783/89, que proíbe a sua pratica 

e assegura aos empregados o direito aos salários do período da paralização. 

No conceito amplo, o locaute pode ser usado com o fim de pressionar órgãos 

públicos para o atendimento de postulações empresárias. Como tivemos 

recentemente com início na segunda feira, dia 21 de maio de 2018. 

Onde aparentemente os caminhoneiros se mobilizaram em uma greve contra 

a alta do óleo diesel. Após cinco dias de protestos, há registros em todo o país de 

desabastecimentos combustíveis, mercadorias, alimentos, além da paralização dos 

serviços afetados pela falta de materiais. 
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Na quinta feira dia 24 de maio, o então ministro da Segurança Pública, Raul 

Jungmann, afirmou haver indícios de que a paralisação dos caminhoneiros era 

incentivada por empresários do setor de transportes. Segundo o ministro, as 

transportadoras tinham a intenção de reduzir o custo do óleo diesel para maximizar 

seus lucros e tais suspeitas seriam investigadas pela Polícia Federal (NEXO 

JORNAL Online, https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/05/25/O-que-

%C3%A9-locaute.-E-o-que-caminhoneiros-e-empres%C3%A1rios-dizem-sobre-isso, 

matéria atualizada dia 28/05/2018, visualizado dia 03/11/2018). Investigação essa 

que não foi mais noticiada até a entrega deste trabalho. 

3.2 A DISSIDIA DO LEGISLADOR E O DIREITO DE GREVE DO FUNCIONÁRIO 

PÚBLICO 

 

Desde o advento da Constituição de 1988, carta esta que veio com o intuito 

claro de garantir diversos direitos tidos como fundamentais para o desenvolvimento 

de uma sociedade democrática e social de direito. Com o nascimento do novo 

ordenamento constitucional, o direito a greve passou a ser regulamentado de forma 

expressa no artigo 9º, integrando o capítulo que trata dos direitos sociais, que se 

encontram inseridos no título dos direitos fundamentais, no entanto, foi imperativo ao 

esclarecer que o exercício desse direito seria oportunamente regulamentado por leis 

específicas próprias. Onde um destes direitos foi o direito a greve, ressalvado em 

seu artigo 9o, apesar de deixar a cargo de leis que definirão como estas 

manifestações iram ser reguladas. 

A Lei que verificaria a extensão do artigo 9º nasce no ano seguinte, com a 

promulgação da Lei no 7.783/89 que veio a regulamentar o exercício desse direito, 

inclusive referente ao direito do colaborador de não aderir à manifestação paredista. 

A norma infraconstitucional classificou os serviços em essenciais ou não, informando 

como daria o funcionamento dessas atividades no período em que as atividades 

estivessem paralisadas. A Lei nº 7.783/89 também esclareceu que seus artigos são 

destinados aos trabalhadores da iniciativa privada e que o seu conteúdo não seria 

extensivo às hipóteses previstas no artigo 37, inciso VII, da Carta Magna Brasileira, 

onde está acautelado o direito a greve dos servidores públicos.  

Ao constatar que a lei que regulamenta o artigo 9º da Constituição Federal 

não se aplica aos servidores públicos e que nunca houve a preocupação em se 
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editar uma lei destinada aos trabalhadores protegidos pelo artigo 37, inciso VII da 

Lei Maior, surge um questionamento muito preocupante: qual a real vontade do 

legislador em permanecer omisso?  

O direito a greve deve ser analisado como um importante instituto de 

manifestação coletiva (ao invés da simples ação individual), como um instrumento 

de real atuação do trabalhador, quer seja no âmbito profissional frente ao 

empregador, ou sendo no âmbito político frente ao Estado. Por consequente, teria o 

Estado à vontade de legislar sobre tal tema, já que em uma primeira análise, seria 

um mecanismo que poderia vir a agir diretamente contra seus próprios interesses. 

Até o momento não se vislumbra qualquer atividade legislativa com o intuito 

de regular tal direito aos funcionários públicos. Muito pelo contrário, esta matéria é 

no máximo tratada de maneira autoritária e equivocadamente fora de competência, 

pelo judiciário brasileiro, como vimos em diversos processos que correram até as 

cortes superioras da nação, como podemos visualizar no Recurso Extraordinário 

693.456-RJ de 27 de outubro de 2016, a saber: 

Por seis votos a quatro, o Plenário decidiu que a administração pública deve 

fazer o corte do ponto dos grevistas, mas admitiu a possibilidade de compensação 

dos dias parados mediante acordo. Também foi decidido que o desconto não poderá 

ser feito no caso do movimento grevista tenha sido motivado por conduta ilícita de o 

próprio Poder Público. 

Ao final do julgamento foi aprovada 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 seria, contudo, incabível se ficar demonstrado que a 

greve foi provada por conduta ilícita do Poder Público”.  

No período em que foi julgado, havia 126 processos com a mesma matéria 

que se mantiveram suspensos à espera da decisão deste. 

Trata-se, na origem, de mandado de segurança pelo qual os impetrantes, 

servidores públicos estaduais estatutários, pretendem sejam cessados os descontos 

efetuados pelos dias de paralisação, em razão da adesão ao movimento grevista. 

Na sentença de primeiro grau, denegou-se a segurança, reconhecendo-se a 

ausência do direito líquido e certo, uma vez que se entendeu não haver ilegalidade 

no ato administrativo consistente nos descontos efetuados nos contracheques dos 
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impetrantes. Para tanto, concluiu-se que o exercício de direito de greve por parte 

dos servidores púbicos somente poderá ser qualificado como legal e constitucional a 

partir da edição de Lei específica. 

Por tanto, tenho como ponto de partida do meu trabalho, a análise do Voto 

proferido pelo relator do Recurso Extraordinário 693456. 

 

3.3 MOVIMENTO PAREDISTA SOBRE A VISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL BRASILEIRO 

 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), concluiu na sessão da quinta-

feira, dia 27 de outubro de 2016 o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 

693456, com repercussão geral reconhecida, que discute a constitucionalidade do 

desconto dos dias parados em razão da greve de servidores públicos. 

No caso concreto, o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), que determinou à Fundação de Apoio 

à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (Faetec) que se abstivesse de efetuar 

descontos em folha de pagamento dos trabalhadores em decorrência de greve 

realizada entre março e maio de 2006. No STF, a fundação alegou que o exercício 

do direito de greve por parte dos servidores públicos implica necessariamente 

desconto dos dias não trabalhados. 

Fica evidente o estranhamento quando se coloca o próprio poder para regular 

questão que lhe fere diretamente, mas se não este, quem poderia mediar tais 

questões, visto que a lei que regulamenta a greve no setor privado, acaba por 

causar os mesmos efeitos aos grevistas da iniciativa privada. Sendo assim, onde 

estaria a diferença apresentada pelo relator, quando nos fala sobre não haver a 

mesma tensão como existe na relação privada, se tal tensão não existe, não seria 

mais correto, que esse movimento paredista fosse relativizado em cada caso que 

isto ocorra.  

De modo que me parece mais acertada que das teses apresentadas durante 

o debate do R.E., a que me parece mais acertada é da Ministra Rosa Weber, que 

sustenta que não se pode tratar a greve dos servidores públicos, da mesma maneira 

que é tratada a greve dos trabalhadores privados, pela maneira como se encaminha 

a greve em ambas, visto que no setor privado se suspende o contrato de trabalho e 
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a matéria será discutida em convenção coletiva de sindicato competente, caso a 

convenção de prosseguimento ao corte do cartão ponto, ai sim será pleiteado junto a 

justiça, de maneira que a solução se apresenta de maneira mais célere, sendo 

razoável que o trabalhador consiga arcar com tal ônus, já no movimento paredista 

por parte do servidor público, de pronto já se enfrentara ante a justiça do trabalho 

que não conseguirá  arguir legitimidade ou não da greve com tanta celeridade 

quanto a convenção sindical. 

As questões são inúmeras, mas as respostas que se mostram claras, é que o 

direito do trabalho no Brasil tem um longo e árduo caminho pela frente, como 

argumentado durante a discussão pelo Ministro Luis Fux, por se tratar de um 

momento de crise onde se vislumbra diversos movimentos grevistas sendo de 

flagrados em diversos estados por conta do serviço público, e outro ponto não 

vislumbrado a época mas que se faz intensamente presente agora, são os reflexos 

da nova reforma que entra em vigor no dia 13 de novembro de 2017, acabará por 

haver uma maior necessidade de se valer do instituto da greve também por parte do 

setor privado. 
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CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

 

Embora o direito de greve tenha garantias constitucional, ele ainda é pouco 

debatido e estudado. Sendo assim, esse trabalho foi uma forma de contribuir, para 

levantar questões e refletir sobre a greve, em especial ressaltar que o movimento 

paredista sempre representou um meio de protesto para o trabalhador, sendo 

ferramenta de pressão e conquistas, exercido diretamente pela classe operária em 

razão da reação do empregador. 

O reconhecimento do direito de greve, além de provocar inúmeras 

divergências doutrinárias, no plano histórico custou muito sangue, suor aos 

trabalhadores, em diversas lutas, que se apresentam esquecidas hoje. 

A greve é um instrumento reconhecido, posto a disposição dos trabalhadores, 

constitui um movimento que mesmo pacífico, é um meio efetivo de persuadir o 

empresário a ceder algo em proveito dos trabalhadores. 

Nesta obra é possível concluir que os efeitos da greve, por sua amplitude, 

ultrapassam muitas vezes o limite dos interesses particulares dos contratantes, 

trabalhadores e empresários, e até mesmo, os interesses gerais das categorias em 

que ambos participam. 

Na ordem natural das coisas, o reconhecimento de um direito subjetivo 

pressupõe a disciplina objetiva de seu exercício, isto é, a criação de normas que 

indiquem a maneira e as condições em que o direito pode ser exercido. Sobre um 

crivo derradeiro, a regulamentação normativa do direito subjetivo é a maneira de se 

assegurar, de um lado, a defesa desse direito contra a agressão externa e, por outro 

lado, impedir que o titular do direito fira direitos alheios enquanto exerce o direito de 

greve. 

É fato que o reconhecimento constitucional da greve não gera a existência de 

um direito absoluto, já que até mesmo o direito à vida deve ser ponderado em 

algumas situações, tal como se tratando de legitima defesa ou mesmo sobre o 

aborto. 

Desta forma, o reconhecimento do direito de greve, embora implícita ou 

explicitamente, fica sempre, condicionado a uma regulamentação a cargo da lei 
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ordinária, no caso o direito de greve fica condicionado as disposições da Lei nº 

7.783/89. Para que seu exercício não entre em atrito com a ordem coletiva. 

As greves contribuíram para o nascimento do direito do trabalho, pois os seus 

inconvenientes provocaram reações em cadeia, pois a greve é o exercício de um 

poder de fato, do qual os trabalhadores realizam uma abstenção coletiva do trabalho 

subordinado. 

O direito de greve tem como objetivo a busca por melhores condições de 

trabalho, sendo a última ratio para concretizar os interesses do empregado, de forma 

que algumas vezes somente por meio do movimento paredista que os empregados 

conseguem ter voz, e maior que isso, conseguem ser ouvidos, pois com ela é 

retirada a base estável da estrutura vigente. 

Toda vez que o movimento de greve fica impedido de utilizar-se de seus 

meios de pressão, a greve perde seu poder de reivindicação. Como a questão dos 

piquetes e ademais medidas neste sentido, indica que toda greve, para ser exercida, 

acaba por restringir o direito de propriedade ou de posse dos empregadores, a fim 

de ganhar força para atingir o objetivo. 

O fato é que por conta do movimento grevista é uma das mais poderosas 

armas de modificação social, e o trabalhador perdeu a consciência do pertencimento 

de sua própria classe trabalhadora. Enquanto não houver o resgate desta 

consciência, o Direito Trabalhista terá cada vez menos abrangência, levando as 

condições do trabalho dignas do início do século XVIII. 
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