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RESUMO 

 

O presente trabalho busca compreender os aspectos mais relevantes do direito à greve, realizando 

uma análise sobre seu histórico, sua evolução em diversos países, além de conceitos. Aborda, 

ainda, o movimento que, em regra, deflagra a greve, qual seja o sindicato. Para tanto, realiza uma 

análise sobre suas transformações tanto sobre uma ótica internacional, quanto nacional. 

Posteriormente, há apontamentos sobre o sindicalismo, o impacto da Era Vargas sobre este; o novo 

sindicalismo oriundo dos sindicatos do ABC paulista, bem como o impacto do neoliberalismo em 

sua representatividade (poder de negociação e mobilização em massa). Por fim, aponta-se o 

processo de judicialização nos diversos ramos da sociedade, principalmente sobre as relações 

políticas e sociais. Aponta-se, ainda, a atuação do Poder Judiciário, enfatizando a Justiça do 

Trabalho. Deste modo, encerra-se fazendo uma análise qualitativa sobre as jurisprudências mais 

recorrentes do Tribunal Regional do Trabalho, fazendo um paralelo com os posicionamentos do 

Tribunal Superior do Trabalho.  

 

Palavras-chave: Greve; direito constitucional; sindicalismo; Poder Judiciário; judicialização. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho visa, através de uma pesquisa qualitativa, transcorrer sobre as relações sociais 

concernentes ao direito à greve. Para tanto, será realizada uma abordagem histórica do tema, dos 

conceitos e das características, demonstrando assim os diversos posicionamentos do direito à greve 

ao longo da história. Dessa forma será possível observar que a greve tem sido tratada ora como 

delito, ora como liberdade, ora como direito – e nem sempre nessa ordem. Nos Estados 

Democráticos, a tendência é considerá-lo como um direito fundamental. E assim tem que ser, “já 

que ela dá vida e eficácia a outros direitos (como o salário) tão fundamentais quanto ela” 

(VIANNA, 1999). 

Nota-se a relevância do tratamento do direito de greve como direito fundamental. Contudo, 

ao observar as diversas demandas aos órgãos judiciários, observa-se que há uma crescente onda 

de jurisprudências que julgam tal movimento de paralisação como ilegal, além de seu processo de 

judicialização. 

O objetivo é, também, demonstrar, a importância do movimento sindical, sua metamorfose 

ao longo da história. Enfatizando, o impacto da Era Vargas, bem como seu momento de ascensão 

e de um novo sindicalismo. Assim, visa a compreensão dos motivos que levaram o 

enfraquecimento do movimento sindical dos dias atuais. Ressalte-se, ainda, a crise de tal 

movimento e a interferência do neoliberalismo em sua atuação. 

Serão abordadas, também, as principais características do Judiciário, com ênfase na Justiça 

do Trabalho. Deste modo, apresentar-se-á o processo de judicialização nos diversos setores da 

sociedade, principalmente, sobre o direito de greve. Para tanto, há uma análise qualitativa sobre as 

jurisprudências do Tribunal Regional do Trabalho e se tais são modificadas quando remetidas para 

o Tribunal Superior do Trabalho. 

Em suma, o objetivo de tal pesquisa é demonstrar a fragilidade das relações trabalhistas e, 

por conseguinte, dos direitos trabalhistas constitucionais frente às decisões imperativas do 

judiciário. Verificando-se, portanto, uma “desregulamentação das relações de trabalho e a 

flexibilização das normas protetivas aos trabalhadores” (SILVA, 2008, p.25), bem com a mudança 

na percepção do direito de greve: ora como direito, ora como delito. 

O trabalho está estruturado em três capítulos. O primeiro aborda os direitos sociais, 

enfatizando o direito à greve, além de apresentar seu conceito, natureza jurídica, limitações, 

legitimidade e histórico, tanto sob uma perspectiva internacional quanto brasileira. O segundo 
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capítulo trata do sindicalismo, principal movimento responsável pela deflagração da greve. Deste 

modo, será apresentado suas mutações ao longo da história, sua flexibilização, a crise no 

movimento sindical e, por fim, será ressaltado o movimento intitulado o novo sindicalismo. O 

terceiro e último capítulo analisa a interferência do Poder Judiciário quanto ao reconhecimento da 

legalidade dos movimentos grevistas e, por assim dizer, o processo de judicialização das relações 

sociais, principalmente, do direito à greve. 

Como este trabalho se dedica a um direito fundamental em constante transformação, em 

razão da correlação entre as forças políticas e sociais, esperamos contribuir para um debate que 

permanece em aberto, que não pode ser negligenciado pela teoria jurídica e pela teoria social. 
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CAPÍTULO I 

DIREITO À GREVE: ASPECTOS DO DIREITO DO TRABALHO E DO DIREITO 

CONTITUCIONAL 

 

I.1 Aspectos relevantes dos direitos sociais previstos na Constituição Federal: 

 

A Constituição Federal elenca nos artigos 6º ao 11 diversas espécies de direitos sociais, 

dentre eles os direitos ao trabalhado, à seguridade (direito à saúde, direito à previdência social, 

direito à assistência social), à educação, cultura, lazer, segurança, moradia e alimentação, da 

família, da criança, do adolescente, do idoso e dos grupos (liberdade sindical, direito à greve, ao 

contrato coletivo de trabalho e à cogestão e autogestão) (BULOS, 2014, p.808). 

Deste diapasão, os direitos sociais são as liberdades públicas que tutelam os mais 

necessitados, fornecendo-lhes condições de vida mais dignas, objetivando, assim, a igualdade real. 

São, portanto, prestações positivas, de segunda geração, vertidas em normas com status 

constitucional, cuja observância é vinculante, por assim dizer (BULOS, 2014, p.809). 

Noutro giro, José Afonso da Silva define os direitos sociais, como dimensão dos direitos 

fundamentais do homem, são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta e 

indiretamente, materializadas em normas constitucionais, que proporcionam melhores condições 

de vida aos necessitados, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais ditas por 

desiguais. Ligam-se, portanto, aos direitos de igualdade.  São, por sua vez, pressupostos dos 

direitos individuais na medida em que criam condições materiais mais propícias ao auferimento 

da igualdade real, proporcionando condição mais compatível com o exercício da liberdade 

(SILVA, 2012, p.289). 

Nota-se que ambos os doutrinadores definem os direitos sociais como instrumentos que 

fornecem aos menos favorecidos maior igualdade, portanto, os direitos sociais são direitos de 

igualização que tendem a promover a tão almejada igualdade real. 

Por outra perspectiva, ao analisar a topografia da Constituição, percebe-se que o capítulo 

dos direitos sociais está compreendido no título dos direitos e garantias fundamentais. Desta feita, 

ensina Gilmar Mendes que “a clássica concepção de matriz liberal-burguesa dos direitos 

fundamentais informa que tais direitos constituem, em primeiro plano, direitos de defesa do 

indivíduo contra ingerências do Estado em sua liberdade pessoal e propriedade” (MENDES, 2014, 

p.280). Deste modo, os direitos sociais além de serem instrumento de promoção da igualdade 
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social são a defesa do cidadão contra as opressões do próprio Estado. Assim surgem os direitos 

coletivos e, por conseguinte, o direito à greve: como direitos fundamentais. 

José Afonso da Silva realiza uma distinção entre os diversos direitos sociais, diferenciando, 

portanto, os direitos sociais do homem produtor que compreende a liberdade de instituição sindical 

(instrumento de ação coletiva), o direito de greve, o direito de o trabalhador determinar as 

condições de seu trabalho (contrato coletivo de trabalho), o direito de cooperar na gestão da 

empresa (cogestão ou autogestão) e o direito de obter um emprego (SILVA, 2012, p.289). 

Vale ressaltar que esses são direitos jovens na história da humanidade e, em termos 

constitucionais, integram o ordenamento jurídico, a partir da elaboração da Constituição Mexicana 

de 1917 e da Constituição de Weimar de 1919, de acordo com Paulo Bonavides estas constituições 

“consubstanciaram de maneira formal, todo o processo histórico que dominou o século XX, que 

foi marcado por reivindicações trabalhistas e sociais” (BONAVIDES, 2008, p. 564). 

Noutro giro, segundo lições de André Ramos Tavares, os direitos sociais, como direitos de 

segunda dimensão, convêm relembrar, são aqueles que exigem do Poder Público uma atuação 

positiva, uma forma de atuação do Estado na implementação da igualdade social dos 

hipossuficientes. São, por isso, chamados também como direitos a prestação, ou direitos 

prestacionais.  Para Tavares “o art. 6º da Constituição refere-se de maneira bastante genérica aos 

direitos sociais por excelência, como o direito à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, 

à assistência aos desamparados etc.” (TAVARES, 2012, p.837). Ainda seguindo o mesmo autor, 

os direitos de ordem social, elencados na Constituição Federal, não são excludentes, ou seja, não 

anulam outros direitos que compõem o ordenamento pátrio, tanto pela via legislativa ordinária, 

quanto por força da adoção de tratados internacionais. Assim, uma das características principais 

dos direitos sociais é sua abertura. É o que se nota do próprio caput do art. 7°, ao dispor não estarem 

excluídos outros direitos sociais que visem à melhoria da condição social dos trabalhadores 

(TAVARES, 2012, p. 840). 

 

I.2. Conceito e aspectos relevantes do direito constitucional à greve: 

 

 O direito de greve é um direito coletivo que objetiva, através da paralisação da atividade 

laboral, negociar com o empregador condições mais vantajosas para o empregado, ou mesmo, um 

modo de coação que visa a aplicação dos direitos trabalhistas. Ensina Vólia Bomfim que “a greve 

é a cessação coletiva e voluntária do trabalho, decidida por sindicatos de trabalhadores assalariados 
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de modo a obter ou manter benefícios ou para protestar contra algo” (CASSAR, 2014, p.1.293). 

Trata-se de uma espécie de autotutela, onde através, de uma paralisação, os trabalhadores de forma 

organizada e intermediada pelos seus sindicatos suspendem seus trabalhos a fim de negociar 

normas e condições mais benéficas. Por assim dizer, trata-se de uma manifestação legítima de um 

direito constitucional, no entanto, por vezes é vista e tratada pelo poder judiciário com mera 

expressão de um delito.  

Em uma análise etimológica, a palavra greve origina-se do francês grève, proveniente da 

Place de Grève, em Paris, na margem do Sena, lugar de embarque e desembarque de navios. O 

termo greve, por assim dizer, conforme preleciona Vólia Bomfim é o “terreno plano composto de 

cascalho ou areia à margem do mar ou do rio. Nesta praça os trabalhadores se encontravam, 

debatiam e deliberavam sobre as medidas a serem tomadas para interesse do grupo” (CASSAR, 

2014, p. 1.294). 

Por outra percepção, de acordo com o art. 2° da Lei n° 7.783/89 a greve é a suspensão 

coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços a empregador. 

Vejamos: 

 

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se legítimo exercício do direito de greve 

a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal 

de serviços a empregador. 

 

Assim, segundo José Afonso da Silva, o direito a greve não deve ser restringido à 

elaboração de uma lei, ou seja, ele vale por si mesmo, devido a sua natureza constitucional: 

 

A Constituição assegura o direito de greve, por si própria (art. 9°). Não o subordinando a 

eventual previsão em lei. É certo que isso não impede que a lei defina os procedimentos 

de seu exercício, como exigência de assembleia sindical que a declare, de quórum para 

decidi-la e para definir abusos e perspectivas penas. Mas a lei não pode restringir o direito 

mesmo, nem quanto à oportunidade de exercê-lo nem sobre os interesses que, por meio 

dele, devam ser defendidos. Tais decisões competem aos trabalhadores, e só a eles. Diz-

se que a melhor regulamentação do direito de greve é a que não existe. Lei que venha a 

existir não deverá ir no sentido de sua limitação, mas de sua proteção e garantia (SILVA, 

2014, p.307). 

 

Vislumbra-se que, como bem defendido por José Afonso da Silva (2014), a abrangência da 

greve, sua instauração, encerramento, reivindicações e limitações tem de ser decididas pelos 

empregados através das assembleias sindicais e não através de leis como propõe o artigo 1º da Lei 

7.783/89 que assim dispõe: 
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Art. 1º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a 

oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. 

Parágrafo único. O direito de greve será exercido na forma estabelecida nesta Lei. 
 

Nota-se que na própria legislação há uma limitação explícita a um direito constitucional, 

ao determinar que o direito de greve será exercido segundo os preceitos nela elencados. 

Ademais, na própria Constituição Federal há limitações para o exercício de tal direito como 

preceitua o artigo 9º: 

 

Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a 

oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. 

§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade. 

§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. 

 

Desta feita, embora a Constituição declare, no caput do art. 9°, em termos amplos, o direito 

à greve, esta sofre uma limitação pelos parágrafos do referido preceito. Assim, segundo André 

Ramos Tavares “a Constituição exige tratamento específico para os serviços ou atividades 

essenciais, determinando que a lei regulamente o tema para fins de que, nas situações de greve, 

sejam atendidas as necessidades inadiáveis da comunidade” (TAVARES, 2012, p. 851). 

Nota-se, portanto, que apesar do direito de greve ser um direito subjetivo e uma garantia 

constitucional o que se evidencia ao analisar a lei, isto é, o próprio texto na Carta Magna, é uma 

limitação na sua atuação. Assim, consoante lição de Gomes Canotilho e Vital Moreira, 

mencionado por André Ramos Tavares: 

 

A caracterização constitucional do direito à greve como um dos ‘direitos e garantias’ 

significa, entre outras coisas: (a) um direito subjetivo negativo, não podendo os 

trabalhadores ser proibidos ou impedidos de fazer greve, nem podendo ser compelidos a 

pôr-lhes termo; (b) eficácia externa imediata, em relação a entidades privadas, não 

constituindo o exercício do direito de greve qualquer violação do contrato de trabalho, 

nem podendo as mesmas entidades neutralizar ou aniquilar praticamente esse direito; (c) 

eficácia imediata, no sentido de direta aplicabilidade, não podendo o exercício deste 

direito depender da existência de qualquer lei concretizadora (CANOTILHO, Gomes; 

MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa Anotada. Coimbra, 1991 apud 

TAVARES, 2012, p. 851) 

 

Vislumbra-se, nas palavras de Canotilho (1991), que o direito de greve é um direito 

subjetivo negativo com eficácia externa imediata, não podendo, portanto, o trabalhador ser 

compelido a qualquer negociação ou limitação que não seja objeto de apreciação coletiva e, assim, 

reflita seus interesses, decididos em assembleias sindicais. Contudo, ao apreciar as crescentes 

demandas judiciais de dissídios coletivos o que se evidencia é um direito constitucional que de 
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acordo com interesses alheios ao do trabalhador são limitados e tratados como um crime. Quando, 

na verdade, trata-se de um direito fundamental que deveria ter todas as garantias, em sua 

realização, inerentes a este. O que se nota, ao analisar o aspecto histórico do direito de greve, é um 

direito que ora é moldado como um direito ora como delito, inclusive com sanções penais. 

Ademais, quanto ao direito de greve dos servidores há uma limitação expressa no art. 37, 

VII da Constituição Federal que dispõe da seguinte maneira: 

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:   

(...) 

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica; 

 

Porém, no Mandado de Injunção 712/PA, o Supremo Tribunal Federal decidiu o direito de 

greve dos servidores públicos do Tribunal de Justiça do estado do Pará, além de determinar que a 

Lei Federal 7.783/89, que rege o direito de greve dos celetistas, fosse utilizada até a edição de 

norma regulamentadora específica. Vejamos os principais argumentos utilizados pelo ministro 

Eros Grau: 

A greve é a arma mais eficaz de que dispõem os trabalhadores como meio para a 

obtenção de melhoria em suas condições de vida. Consubstancia um poder de fato; por 

isso mesmo que, tal como positivado o princípio no texto constitucional [art. 9°], recebe 

concreção, imediata — sua auto-aplicabilidade é inquestionável — como direito 

fundamental de natureza instrumental. A Constituição, tratando dos trabalhadores em 

geral, não prevê regulamentação do direito de greve: a eles compete decidir sobre a 

oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dela defender. Por 

isso a lei não pode restringi-lo, senão protegê-lo, sendo constitucionalmente admissíveis 

todos os tipos de greve: greves reivindicatórias, greves de solidariedade, greves políticas, 

greves de protesto. Não obstante, os abusos no seu exercício, como, de resto, qualquer 

abuso de direito ou liberdade, sujeitam os responsáveis às penas da lei[§ 2º do art. 9º] — 

lei que, repito, não pode restringir o uso do direito. A Constituição [§ 1º do art. 9°] 

apenas estabelece que lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. O artigo 37, VII, consubstancia 

norma especial em relação ao caráter geral do preceito veiculado pelo artigo, 

estabelecendo que "o direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei 

específica". Isso se explica por duas razões.  Em primeiro lugar porque na relação 

estatutária do emprego público não se manifesta tensão entre trabalho e capital, tal como 

se realiza no campo da exploração da atividade econômica pelos particulares. Neste, o 

exercício do poder de fato, a greve, coloca em risco os interesses egoísticos do sujeito 

detentor de capital – indivíduo ou empresa– que, em face dela, suporta, em tese, 

potencial ou efetivamente redução de sua capacidade de acumulação de capital. 

Verifica-se, então, oposição direta entre os interesses dos trabalhadores e os interesses 

dos capitalistas. Como a greve pode conduzir à diminuição de ganhos do titular de capital, 

os trabalhadores podem em tese. Sobre os atributos de generalidade e especialidade das 

leis, meu vir a obter, efetiva ou potencialmente, algumas vantagens mercê do seu 

exercício.  O mesmo não se dá na relação estatutária, no âmbito da qual, em tese, aos 

interesses dos trabalhadores não correspondem, antagonicamente, interesses individuais, 

senão o interesse social. Vale dizer: a greve no serviço público não compromete, 

diretamente, interesses egoísticos, mas sim os interesses dos cidadãos que necessitam da 

prestação do serviço público. Por isso é relativamente tênue, por exemplo, enquanto poder 
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de fato dotado de capacidade de reivindicação social, a greve exercida no setor do ensino 

público. Como a falta da utilidade social somente será sentida a tempo mais longo, as 

paralisações aí praticadas permanecem durante largos períodos de tempo, até que as 

reivindicações às quais estejam voltadas sejam atendidas, quando e se isso ocorra. Em 

segundo lugar, a relação do emprego público é instrumental, direta ou indiretamente, da 

provisão de serviços públicos, cuja continuidade há de ser assegurada em benefício do 

todo social. (...) O que deve ser regulado, no caso de que tratamos, é a coerência entre o 

exercício do direito de greve pelo servidor público e as condições necessárias à coesão e 

interdependência social, que a prestação continuada dos serviços públicos assegura. 

A mora, no caso, é evidente. Trata-se, nitidamente, de mora incompatível com o previsto 

e programado pela Constituição do Brasil no seu art. 37, inciso VII.Salvo a hipótese de -

-- como observei anteriormente, lembrando FERNANDO PESSOA – transformarmos a 

Constituição em papel "pintado com tinta" e aplicá-la em "uma coisa em que está 

indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma", constitui dever-poder deste Tribunal 

a formação supletiva, no caso, da norma regulamentadora faltante. O argumento de que a 

Corte estaria então a legislar – o que se afiguraria inconcebível, por ferir a independência 

e harmonia entre os poderes [art. 2º da Constituição do Brasil] e a separação dos poderes 

[art. 60, § 4º, III] – é insubsistente. Pois é certo que este Tribunal exercerá, ao formular 

supletivamente a norma regulamentadora de que carece o art. 37, VII da 

Constituição, função normativa, porém não legislativa. 

Isto posto, a norma, na amplitude que a ela deve ser conferida no âmbito do presente 

mandado de injunção, compreende conjunto integrado pelos artigos 1º ao 9º, 14, 15 e 17 

da Lei n. 7.783/89, com as alterações necessárias ao atendimento das peculiaridades da 

greve nos serviços públicos, que introduzo no art. 3ºe seu parágrafo único, no art. 4º, no 

parágrafo único do art. 7º, no art. 9ºe seu parágrafo único e no art. 14. Em face de tudo, 

conheço do presente mandado de injunção, para, reconhecendo a falta de norma 

regulamentadora do direito de greve no serviço público, remover o obstáculo criado 

por essa omissão e, supletivamente, tornar viável o exercício do direito consagrado 

no artigo 37, VII da Constituição do Brasil, nos termos do conjunto normativo 

enunciado neste voto. Mandado de Injunção n° 712-8 Pará. Ministro Eros Grau. Data da 

publicação: 25/10/2007 (grifos nossos). 

 
 

Percebe-se que o Supremo Tribunal Federal, decidiu pela aplicação da Lei 7.783/89, nos 

casos de greve de servidores públicos, pois entende que a greve, por ser um direito fundamental, 

possui auto aplicabilidade, não podendo ser restringida por uma omissão legislativa. E, portanto, 

para impedir tal restrição, as greves dos servidores públicos passaram a ser regidas pela Lei das 

paralisações na iniciativa privada. Tudo isso para que a lei não as restrinja, e sim as proteja. 

 

I.3. Histórico internacional do direito de greve: 

 

 

Ao analisar o histórico do direito de greve denota-se que este é a principal forma de 

resistência do trabalhador. Segundo Vólia Bomfim “na civilização antiga os escravos já se 

rebelavam contra os abusos e lutavam por alguns direitos, muito embora não se pudesse falar em 

greve, já que não eram empregados, mas coisas de propriedade do amo” (CASSAR, 2014, p. 1278). 

Ainda segundo Vólia Bomfim Cassar (2014), as Revoluções Francesa e Industrial propiciaram o 

nascimento das greves devido às revoltas contra as condições indignas as quais os trabalhadores 
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eram submetidos. De um lado, apresenta-se a Lei Chapelier, proibindo qualquer forma de 

agrupamento profissional para defesa de interesses coletivos e, por outro, o Código Penal de 

Napoleão punia com prisão e multa a greve dos trabalhadores. 

O direito à greve era visto como delito, além de ser expressamente proibido na Lei de 

Chapelier e no Código Penal de Napoleão, podendo o trabalhador até ser preso, conforme apontado 

acima. 

Apresenta-se a Encíclica Rerum Novarum, afirmando o sindicalismo como meio de defesa 

contra a opressão do patrão. Entretanto, preleciona Vólia Bomfim que tal encíclica “foi contra o 

direito de greve, já que, segundo o Papa Leão XIII, os grevistas eram elementos perniciosos que 

poderiam corromper os bons trabalhadores e ameaçar os patrões na perda de sua propriedade 

privada” (CASSAR, 2014, p.1278). Contudo, o Tratado de Versailles fortaleceu o movimento 

operário através da Sociedade das Nações e da OIT, que pregavam que o trabalho não era 

mercadoria e buscavam a valorização humana da pessoa do trabalhador (CASSAR, 2014, p.1.278). 

Segundo Marcelo Moura (2014), na Inglaterra os sindicatos e as greves não eram, por sua 

vez, ilegais. O movimento de organização sindical se intensificou na França, a partir da 

participação dos franceses na Exposição Universal de Londres, em 1862. Assim, os trabalhadores 

franceses tiveram contato com o “unionismo” e com o resultado da prática das convenções 

coletivas de trabalho. Este espírito de organização sindical inspirado na experiência inglesa foi 

influenciado pelos ideais marxistas, que propunham a fixação da classe trabalhadora no poder. Os 

movimentos grevistas adquiriram proporções internacionais, principalmente, em razão dos 

Congressos da Internacional Socialista, organizados por Karl Marx, a partir de 1864. Tais 

movimentos eram projetos de poder, de ascensão do proletariado. Estas greves se estenderam pela 

Europa, com seu auge na Inglaterra. 

Seguindo, ainda, o pensamento do doutrinador Marcelo Moura (2014), nos Estados Unidos 

da América do Norte a formação do sindicalismo teve trajetória distinta. A luta entre o norte e o 

sul do país, tendo como ideologia a defesa da escravidão pelo sul, ainda em 1850, foi se agravando 

até gerar a conhecida Guerra Civil entre estas regiões do país (1861-1865). Com o fim da guerra, 

aboliu-se a escravidão e o país inicia seu processo de industrialização pelo norte. Este processo 

levou à concentração de riquezas, impulsionando a formação de trusts (união de diversas empresas 

com fins comuns). Esta concentração transformou a produção, modificando-a para uma forma 

mais racional e planejada. 

Como acrescenta Moura (2014), a escassez de mão de obra provocou um movimento de 

imigração de trabalhadores da Europa, que se sujeitaram a ganhar menores salários e cumprir 
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jornada extensa. Neste cenário inicia-se o movimento operário de 1860, com a organização 

denominada “Cavaleiros do Trabalho”, atingindo seu ápice em 1866. As greves organizadas pelos 

sindicatos se intensificaram a partir de 1877, sempre com conflitos muito intensos entre operários 

e patrões, e com emprego de violência. Tais movimentos grevistas no final do século XIX e início 

do século XX pressionou a expansão da legislação trabalhista. 

Observa-se que a greve inicia-se sendo duramente repreendida, apesar de na Inglaterra, por 

exemplo, não serem ilegais. Não obstante, nos Estados Unidos da América, a partir da final do 

século XIX, as greves se intensificaram, porém de forma sangrenta (MOURA, 2014, p. 781). 

Por outra perspectiva, na França, conforme já mencionado, havia uma praça em Paris onde 

os operários faziam suas reuniões quando estavam descontentes com as condições de trabalho ou 

na hipóteses da paralisação dos serviços (MARTINS, 2014, p. 935). 

Vislumbra-se que, de acordo com os ensinamentos de Sérgio Pinto Martins “na história 

mundial da greve verifica-se que ela foi cronologicamente considerada um delito, principalmente 

no sistema corporativo, depois passou a liberdade, no Estado liberal, e, posteriormente, a direito 

nos regimes democráticos” (MARTINS, 2014, p. 935). 

 

I.4. Histórico brasileiro do direito de greve: 

 

Pelas linhas de Sérgio Pinto Martins, “no Brasil, a greve não é encontrada numa sucessão 

cronológica de delito, liberdade e direito. Inicialmente, tivemos o conceito de greve como 

liberdade, depois delito e, posteriormente, direito” (2014, p. 936). 

Ao meu sentir, ao analisar as decisões judiciais evidencia-se uma constante restrição de tal 

direito que muitas vezes deixa de ser interpretado como tal ou como uma liberdade e sim, apenas 

sob a perspectiva acusatória como se sua expressão fosse um delito, infelizmente. 

Em 1890, o Código Penal proibia a greve, até que houve a derrogação dessa orientação 

com o Decreto n° 1.162 de 12-12-1890. A Lei n° 38, de 04-04-1932, que tratava da segurança 

nacional, a conceituou como delito. A greve de 1917 em São Paulo tinha por reivindicação jornada 

de 7 horas e proibição do trabalho noturno para mulheres e menores (MARTINS, 2014, p.936). 

A Constituição de 1937 considerava a greve e o lockout recursos antissociais, nocivos ao 

trabalho e ao capital e incompatíveis com os superiores interesses da produção nacional (art. 139, 

2ª parte). O Decreto-Lei n° 1.237 de 02-05-1939, ao instituir a Justiça do Trabalho, esclareceu que 

a greve seria passível de punições, que variavam de suspensão e despedida até a prisão. O Código 
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Penal de 07-12-1940, nos arts. 200 e 201, considerava crime a paralisação do trabalho, se houvesse 

perturbação da ordem pública ou se fosse contrária aos interesses públicos. Em 1943, ao ser 

promulgada a CLT, estabelecia-se pena de suspensão e despedida até a prisão.  

Mais tarde, o Decreto- Lei n° 9070/46 regulamentou a matéria autorizando a greve em 

atividades acessórias, mas estabelecendo limitações, como por exemplo, nas atividades 

fundamentais. A Carta de 1946 reconheceu o direito de greve. Todavia, o STF entendeu que o 

Decreto-Lei n° 9070/46 tinha sido recepcionado pela Carta de 46, que proibia a greve (CASSAR, 

2014, p. 1279). 

A anterior Lei de Greve, Lei n° 4330 de 1º-6-64, determinava que seria considerado ilegal 

o movimento paredista quando não atendidos os prazos e condições estabelecidos na referida Lei; 

tivesse por objeto reivindicações rejeitadas pela Justiça do Trabalho, em decisão definitiva, há 

menos de um ano; impulsionada por motivos políticos, partidários, religiosos, morais, de 

solidariedade, sem qualquer pretensões relacionadas com a própria categoria; tivesse por fim rever 

norma coletiva, ou seja,  ela dificultava a greve (MARTINS, 2014, p. 936). Hoje tal dificuldade 

está no disposto na própria Constituição Federal, ao determinar que os abusos cometidos irão 

sujeitar aos responsáveis às determinações da Lei e ao limitar a greve dos servidores ao 

estabelecido em lei. Lei esta que nunca existiu. Há, apenas, Projetos de Lei, tais como, o PL 

710/2011 do Senado Federal, o qual se encontra com o Relator, Senador Paulo Paim, ou seja, 

aguardando parecer; Projeto de Lei 4.532/12 e 4.497/01 (possui apensados em si cerca de 10 (dez) 

Projetos de Lei sobre a mesma matéria, são eles: PL 5662/2011, PL 6032/2002, PL 6.141/2002, 

PL 6.668/2002, PL 6.775/2002, PL 1.950/2003, PL 981/2007, PL 3.670/2008, PL 4.276/20012 E 

PL 4.532/2012), ambos aguardam parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 

estando este último desde 2008 aguardando tal parecer. Evidenciando, portanto, tamanho 

desinteresse do legislador em regulamentar o direito de greve dos servidores públicos, mesmo este 

sendo um direito constitucional que, em regra, é auto-aplicável. 

Ainda seguindo uma linha cronológica, segundo Vólia Bomfim Cassar (2014), a Lei 

4.330/64 autorizou a greve inclusive nas atividades essenciais, mas ainda impunha algumas 

restrições. Apontava expressamente os fatos que tornariam a greve ilegal. 

A Emenda Constitucional n°1, de 1969, mantém a mesma orientação, assegurando o direito 

de greve aos trabalhadores (art. 165, XXI), exceto nos serviços públicos e atividades essenciais, 

definidas em lei (art. 162). Para tratar da proibição da greve em serviços públicos e atividades 

essenciais, foi editado o Decreto-lei n°1.632, de 4-8-78. Houve a enumeração de quais seriam essas 

atividades, como serviços de água e esgoto, energia elétrica, petróleo, gás e outros combustíveis, 
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bancos, transportes e comunicações, hospitais, ambulatórios, farmácias e drogarias. O Ministério 

do Trabalho ficava responsável de declarar a ilegalidade da greve nas hipóteses mencionadas. A 

Lei n° 6.620, de 17-12-78, que definia os crimes contra a segurança nacional, estabelecia punição 

ao incitamento à paralisação de serviços públicos e à cessação coletiva do trabalho pelos 

funcionários públicos (MARTINS, 2014, p. 937). 

A Constituição de 1988 assegura o direito de greve, devendo os trabalhadores decidirem 

sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender (art. 

9°). A Lei irá determinar as atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades 

inadiáveis da comunidade (§1°). Os abusos cometidos irão sujeitar os responsáveis às 

determinações da lei (§2°). Os servidores públicos podem exercer o direito de greve, nos termos e 

nos limites definidos em lei específica (art.37, VII). O militar ficou afastado do direito de 

sindicalização e de greve (art. 142, §3°, IV). A Medida Provisória n° 50, de 1989, regulou o direito 

de greve em razão das constantes paralisações que vinham ocorrendo em atividades essenciais. A 

referida norma, entretanto, não foi convertida em lei. Editou-se nova Medida Provisória, de nº 59, 

convertendo na Lei n° 7.783, de 28/06/89 (MARTINS, 2014, p. 938). 

Por fim, a Lei 7.783/89 dispôs sobre o exercício do direito de greve, definindo as atividades 

essenciais e o atendimento das necessidades básicas da comunidade. Tal lei define que no período 

de paralisação há a suspensão do contrato de trabalho, bem como dispõe as causas que 

caracterizam o movimento como abusivo. Segundo Sérgio Pinto Martins, a lei não define a 

ilegalidade da greve, mas tão somente a abusividade, a meu ver, são sinônimos, ensina que “não 

trata de legalidade ou ilegalidade da greve, mas usa o termo abuso de direito pelo não cumprimento 

de suas prescrições” (MARTINS, 2014, p.938). 

 

I.5. Limitações, natureza jurídica e legitimidade do direito de greve: 

 

No transcorrer da história a greve passou por significativas mudanças. Passou de liberdade 

para delito e de delito para direito, como demonstramos anteriormente. A sua judicialização 

evidencia uma flexibilização nas negociações e nas dissoluções dos dissídios. Não obstante, o 

direito à greve possui diversas limitações, inclusive na Carta Magna.  

Assim, segundo Sérgio Pinto Martins (2014), a greve não é um direito absoluto:  

 

(...) a greve não é um direito absoluto. Só por se tratar de um direito já existem limitações. 

O Estado deve regular o direito de greve, mas não no sentido de restringi-lo ou impedi-
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lo. É possível dividir as limitações ao direito de greve sob o aspecto objetivo, da previsão 

da lei, e sob o aspecto subjetivo, dos abusos cometidos. As limitações ao direito de greve 

estão previstas na própria Constituição (MARTINS, 2014, p. 942). 

 

As principais limitações do direito de greve estão no art. 9° da Carta Magna c/c art. 11 da 

Lei 7.783/891.  

Verifica-se de modo genérico que o inciso VII do art. 4° da Constituição adota nas relações 

internacionais a solução pacífica dos conflitos. Indiretamente, essa regra deve ser empregada 

internamente, tanto que o próprio art. 2° da Lei n° 7.783/89 esclarece que a greve dever ser 

pacífica, vedando, portanto, greves violentas, inclusive por meios violentos, de tortura ou de 

tratamento desumano ou degradante (art. 5°, III da Constituição) (MARTINS, 2014, p. 942). 

Algumas limitações dos direitos de greve visam a proteções de outros direitos 

constitucionais, tais como direito à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade, à moral, à imagem 

etc. O §1° do art. 6° da Lei n° 7.783/89 é claro no sentido de que em nenhuma hipótese os meios 

adotados por empregados e empregadores poderão violar ou constranger os direitos e garantias 

fundamentais previstos na Constituição (MARTINS, 2014, p. 943). 

Existem limitações totais ao direito de greve, como em relação aos militares, que estão 

proibidos de fazer greve (art. 142, §3°, IV da Constituição). Já os servidores públicos poderão 

fazê-la, porém nos limites em lei específica (art. 37, VIII da Constituição Federal) (MARTINS, 

2014, p. 943). De acordo com a doutrina majoritária e antigo posicionamento do STF, essa era 

uma norma de eficácia limitada, pois dependia de norma infraconstitucional que regulamentasse 

tal direito, apesar do expresso comando contido no art. 5°,§1º da CF. Todavia, a partir do 

julgamento dos Mandados de Injunção n° 670/ES e n°712/PA, o STF abandonou a antiga e pacífica 

opinião de que a medida serviria apenas para que o Judiciário declarasse a mora do legislador, 

notificando-o quanto à sua inércia, com o objetivo de editar lei necessária para a concretização de 

um direito constitucionalmente garantido. Assim foram julgados os MI 20-49/95 DF e do MI 

438/94-GO, referentes ao direito de greve do servidor público. A decisão reconhecia a omissão e 

                                                           
1
Art. 9º da CF: É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de 

exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. § 1º A lei definirá os serviços ou atividades 

essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.§ 2º Os abusos cometidos 

sujeitam os responsáveis às penas da lei. 

Art. 11 da Lei 7.783/89: Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os 

trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis 

ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da 

comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da 

população. 
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notificava o Poder Legislativo para que atuasse de modo concreto, editando norma para suprir a 

omissão. Naquela época, o STF defendia que o inciso VII do art. 37 da CRFB era norma de eficácia 

limitada, dependente de lei infraconstitucional (lei complementar) (CASSAR, 2014, p. 1.286). 

Ressalte-se que de acordo com Vólia Bomfim Cassar (2014) a natureza jurídica da greve é 

de direito potestativo coletivo: 

(...) é direito potestativo porque exercido de acordo com a oportunidade e conveniência 

do grupo. Coletivo, pois é no grupo que o exercício do direito de greve alcança seu 

objetivo final. É um superdireito porque reconhecido constitucionalmente como direito 

fundamental. Portanto, greve é um direito potestativo fundamental coletivo (CASSAR, 

2014, p. 1287). 

 

Marcelo Moura, por sua vez, preleciona que “a greve é um direito subjetivo dos 

trabalhadores, exercido coletivamente, como instrumento de pressão para acolhimento das 

reivindicações da categoria profissional, de titularidade dos sindicatos e, concorrentemente, dos 

empregados integrantes da categoria” (MOURA, 2014, p. 809). Assim, compete aos trabalhadores 

decidir sobre a oportunidade de exercer o direito de greve, mas os sindicatos tomarão a iniciativa 

de convocar a assembleia que decidirá sobre a greve. 

Noutro giro, indo ao encontro dos entendimentos acima expostos, Sérgio Pinto Martins 

(2014) preleciona que não há dúvida de que a titularidade do direito à greve é dos trabalhadores, 

pois a eles compete decidir sobre a oportunidade e os interesses a serem definidos por meio da 

greve. A legitimidade, porém, para a instauração da greve pertence à organização sindical dos 

trabalhadores, visto que se trata de um direito coletivo. O inciso VI do art. 8º da Lei Fundamental 

estabelece que nas negociações coletivas deve haver a participação obrigatória do sindicato 

profissional, levando ao entendimento de que a legitimidade para a instauração do movimento 

paredista é do sindicato de trabalhadores. 

Por outra perspectiva, segundo Vólia Bomfim Cassar (2014) a greve é a exteriorização do 

conflito existente entre o proletariado e o patrão acerca das questões pendentes que, apesar das 

tentativas de negociação, continuam. Sua finalidade é a de pressionar o empregador para ceder em 

alguns pontos. Justifica-se pela necessidade social de se balancear a questão da hipossuficiência 

tanto financeira quanto política dos trabalhadores em face do poder econômico do patrão. Segundo 

Said Farhat (1996) greve selvagem é aquela deflagrada sem autorização do sindicato. Vejamos: 

(...) greve sem autorização do sindicato de categoria; no Brasil, greve selvagem designa, 

também, a greve por motivo fútil, ou mal articulada e/ou sem o comando sindical 

(FARHAT, 1996, p .477 ) 

 

Assim, como a legitimidade para a instauração do movimento de paralisação é do sindicato 

nota-se que o sindicalismo é o principal instrumento para a efetivação de tal direito constitucional. 
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Não obstante, existem greves que são contra não apenas o patrão, mas também contra a entidade 

sindical, pois os grevistas deixam de se submeter às ordens sindicais. Surgem, portanto, as greves 

selvagens, como, por exemplo, as paralisações do transporte coletivo ocorridas em São Paulo e 

Rio de Janeiro, noticiadas no Jornal Estado de São Paulo em 2014, no qual consta que tais foram 

organizadas sem a intervenção dos sindicatos, ou seja, traduziam os desejos dos trabalhadores que 

não concordavam com as negociações realizadas por aqueles. No caso da paralisação dos ônibus, 

os grevistas discordaram da negociação realizada pelo sindicato quanto ao reajuste salarial 

estabelecido. Assim, organizaram-se para deflagrar a paralisação em um mesmo horário, sem 

prévio aviso e com total desconhecimento do sindicato, deixando a população na rua e sendo 

rechaçados pelo Estado e intitulados como guerrilha (ESTADÃO, 2014, p. 01)2. 

                                                           
2 Disponível em <http: www.opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,greves-

selvagens,1712200>Acessado em 15/07/2016. 
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CAPÍTULO II 

O DIREITO SINDICAL E AS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS 

 

II.1. Aspectos históricos do direito sindical: 

 

As organizações sindicais são partes legítimas para as negociações3 (materializadas através 

de acordos e convenções coletivas) e a deflagração da paralisação, sendo um importante 

instrumento para o exercício de tal direito fundamental: a greve. Deste modo a Constituição 

Federal reconhece tais negociações, e o que se depreende ao analisar o disposto em seu artigo 7°, 

nos incisos VI e XIV. Vejamos: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: 

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; 

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de 

revezamento, salvo negociação coletiva; 

 

Assim, conforme defende Luciano Martinez “entre os fatores de aglutinação social, o 

exercício de atividade comum tem-se destacado, segundo demonstrativos históricos, como o mais 

relevante” (MARTINEZ, 2013, p. 707).   

Durante o final do século XIX, a Europa passou por uma nova implementação de um 

sistema de regulação estatal baseado na rejeição dos sistemas das corporações, destacando-se a 

limitação temporal das relações de trabalho, presente no ordenamento jurídico da época e a 

proibição das coalizões de trabalhadores. Devido às transformações econômicas e políticas 

ocorridas principalmente a partir da Revolução Francesa, houve uma ruptura com o sistema social 

baseado na ideia de status, e os novos códigos trouxeram uma nova regulação contratual tendo 

como origem a igualdade formal. Sayonara Grillo preleciona que “o direito de propriedade, a 

liberdade contratual e a igualdade jurídica estruturam a base jurídica nascente do capitalismo” 

(SILVA, 2008, p. 44). 

                                                           
3Os acordos e convenções coletivas estão previstas nos artigos 59, §1° e §2º; 71, §5°; 611, capute §1°; 614, §3° todos  

da Consolidação da Leis Trabalhistas. 
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Sayonara Grillo Coutinho Leonardo Silva (2008) desenha as transformações ocorridas no 

interior das fábricas:  

Dentro deste muro autônomo do mercado e do trabalho não havia espaço para a valoração 

moral. No espaço fabril, o homem era mero fator produtivo dentro do acelerado e brutal 

ritmo da produção imposto pela revolução industrial. As fábricas não comportavam 

pessoas, mas seres. De homens revolucionários, cidadãos ativos na derrubada do 

despotismo político do antigo regime, a proletários coisificados, pacificados e domados 

pelo regime despótico fabril. Aliás, não-cidadãos, já que com o regime do voto censitário, 

o não-cidadão no trabalho correspondia ao não-cidadão na cidade. O confinamento da 

democracia à esfera da política permitiu que a economia seguisse suas regras autônomas 

não democráticas. A universalização do status de cidadania, atribuindo-a à totalidade de 

pessoas, inclusive às classes dos não-proprietários e às mulheres, só ocorreu após as lutas 

pela ampliação do cânone democrático, com as conquistas dos direitos civis, políticos e 

com direitos sociais. A irrupção, a partir da Revolução Industrial, das Relações Coletivas 

de Trabalho e da regulação laboral, provocará fissuras no estatuto individual da cidadania 

e no monopólio da produção e da circulação das normas jurídicas pelo Estado, 

confrontando com o pensamento jurídico monista hegemônico. (SILVA, 2008, p. 45). 
 

 Surgem, portanto, as aglutinações sociais, como bem defende Luciano Martinez (2013) e, 

por conseguinte, o fenômeno sindical. 

Segundo Luciano Martinez, “a opção pelo desenvolvimento de atividades nas fábricas, ante 

a impossibilidade de competição com estas, produziu, consequentemente, o fenômeno da 

urbanização da sociedade” (2013, p. 708), que pode ser entendida como a concentração operária 

nos centros urbanos, a fim de melhores condições de vida, economicamente falando. 

Ainda consoante o autor já mencionado, a nova consciência coletiva, motivada pela 

urbanização, despertou uma revolução diferenciada, qual seja, a Revolução do proletariado. 

Perceba: 

 A consciência coletiva, despertada pelo instinto de defesa contra os inimigos comuns, 

gerou um processo revolucionário em segundo plano. Era como se emergisse lentamente 

dos processos revolucionários políticos, sociais e econômicos da época outra revolução, 

promovida desta vez pelo proletariado contra a burguesia e que se ligava, intimamente, a 

uma ideologia socialista. A liberdade, um dos fundamentos básicos dos movimentos 

revolucionários havidos na segunda metade do século XVIII, criou o cidadão como 

categoria racional na ordenação política da sociedade. Essa transformação de status, 

entretanto, revelou-se mera abstração, na medida em que eram evidentes as concentrações 

de massas operárias sob o domínio do capital empregado nas grandes explorações com 

unidade de comando (MARTINEZ, 2013, p. 709). 

 

Deste modo, ainda segundo Luciano Martinez “os operários tinham chegado, por conta 

disso, ao limite extremo de sua condição humana, limite este que lhes permitiu entender que a 

morte lhes chegaria com ou sem insurreição”(2013, p. 710). E essa consciência de classe fez com 

que os operários, unidos, lutassem por melhores condições de trabalho. Contudo, encontra 

oposição patronal – característica dos detentores do capital –, intitulada pelo autor como 

“sindicalismo de oposição” (MARTINEZ, 2013, p.710). Pelas linhas de Luciano Martinez há um 

subproletariado que luta contra a revolução: 
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(...) o proletariado, a quem Marx atribuía a já citada função revolucionária, e o 

subproletariado ao qual reconheceu um papel contrarrevolucionário, por ser usado, em 

decorrência da sua natural necessidade, como instrumento de destruição dos objetivos 

sediciosos ou de limitação de seus efeitos. Esse foi (e ainda é) o grande obstáculo para o 

associacionismo dos submetidos. A despeito das mencionadas dificuldades, a massa 

operária iniciou o movimento de irrupção mediante coalizões, muitas vezes reprimidas 

pela própria ordenação oficial. Essas coalizações conseguiram com força através de um 

procedimento de organização que incluía a eleição de representantes capazes de adotar 

ações táticas de pressão e de assistir aos indivíduos representados. Surgia, então, a 

expressão sindicato para designar o grupo intermediário de pressão que passou por 

algumas fases, da proibição à tolerância e desta à afirmação (MARTINEZ, 2013, p.710). 

 

Noutro giro, segundo Sayonara Grillo (2008): 

 As graves questões sociais e econômicas do início do século XX, associadas a 

especificidades nacionais, políticas e militares, decorrentes dos Tratados de Versailles, 

contribuíram para o crescimento das ideologias totalitárias, dentre as quais podemos citar 

a ascensão de Mussolini (Itália, 1922), de Hitler (Alemanha, 1933), do Marechal Pétain 

(França, 1940), além da derrota dos republicanos na guerra civil espanhola que propiciou 

o estabelecimento da ditadura de Franco (Espanha, 1936). Perpassavam tais ideologias 

totalitárias a recusa do individualismo e das instituições e mercados liberais, mas também 

um coletivismo nacionalista, com a rejeição à organização das classes sociais e da luta de 

classes, expressas nas greves e manifestações de conflito rechaçadas. Essas ideologias 

ascendentes pugnavam por uma nova ordem assentada na integração harmônica do capital 

e do trabalho, em face dos chamados objetivos maiores da nação (SILVA, 2008, p. 52). 

 

Deste modo, a destruição do território europeu da Segunda Guerra Mundial, implementou 

diversas mudanças, tanto institucionais, quanto morais, portanto, o Estado assumiu novo status na 

organização, na direção da economia, instaurando o fordismo, tais fatores foram determinantes 

para a criação de um Estado de bem-estar. As relações coletivas de trabalho e a autonomia coletiva 

ganham impulso sem precedentes, principalmente nos países afetados diretamente pelo nazi-

fascismo, nos quais interferência, intervenção e restrição às ações sindicais foram consideradas 

antidemocráticas, políticas a abolir. Assim, na redemocratização europeia, liberdade sindical e 

autonomia coletiva foram afirmadas como direitos fundamentais nos novos ordenamentos 

constitucionais (SILVA, 2008, p. 56). 

Nesse sentido, Sayonara Grillo Silva (2008) preleciona sobre tal intervenção estatal que 

impulsiona o surgimento do Estado- Providência: 

No decorrer do século XX, os países centrais passaram por uma longa transformação 

ocorrida gradualmente. O crescimento das grandes empresas, a crescentes desigualdades 

dos agentes econômicos, o impacto da atuação destes agentes sobre o Estado, que assume 

o papel de protetor desses interesses, socializando os custos da industrialização, ao lado 

do movimento de politização da questão social, impulsionando a intervenção do Estado 

na regulação das relações sociais, conduzindo ao surgimento do Estado-Providência. No 

pós-guerra, o trabalho assumiu novos papéis, principalmente, após a derrota dos 

movimentos mais radicais que haviam eclodido, e com a reconfiguração dos poderes 

estatais o fordismo atingiu sua maturidade como regime de acumulação, gerando uma 

situação de equilíbrio do poder. (...) Mas, para além do Direito do Trabalho, o pós-guerra 

significará também a afirmação de um direito da seguridade social (SILVA, 2008, p. 56). 
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Na visão de outro autor, Luciano Martinez (2013), a evolução do sindicalismo pode ser 

sintetizada com o surgimento e desenvolvimento das corporações de ofícios (a partir da Idade 

Média até fim da Idade Moderna); criação da máquina a vapor (1712, Inglaterra); mestres-alfaiates 

dirigem-se ao Parlamento Britânico, mediante associação, pleiteando maiores salários e menores 

jornadas (1720, Inglaterra). Após, tem-se a fase de proibição sindical com a abolição das 

corporações de ofício (Lei Le Chapelier, 1791, França); interdição das associações sindicais de 

trabalhadores livres (ComninationAct, 1799, Inglaterra); criminalização das coalizações operárias 

(Código Penal Napoleônico, 1810, França) e sindicalismo enquadrado como crime de sedição ou 

conspiração (Sedition Meeting Act, 1817, Inglaterra). Passando, deste modo, para a fase de 

tolerância jurídica: descriminalização do delito de coalização de trabalhadores, embora com 

previsão de punição contra a violência e atos de intimidação que acompanhassem o movimento 

grevista (1824/1825, Inglaterra) e o reconhecimento do direito à associação sindical na Inglaterra 

(1825-1826, Inglaterra). Por fim, a tão esperada fase de afirmação sindical com o reconhecimento 

do direito à livre associação sindical (1869, Alemanha; 1874, Dinamarca; 1884, França; 1887, 

Espanha; 1887, Portugal; 1889, Itália e 1898, Bélgica). 

 

II.2. Definição, conteúdo e funções do direito sindical: 

 

Segundo Luciano Martinez (2013), o direito sindical pode ser compreendido como 

instrumento que visa negociar condições mais vantajosas para o empregado. Vejamos: 

(...) é o segmento do ramo laboral que regula, mediante específicos princípios e regras, a 

organização, a atuação e a tutela das entidades coletivas trabalhistas com o objetivo de 

disciplinar suas inter-relações e de, finalisticamente, empreender a melhoria nas 

condições de trabalho e de produção. Percebe-se que na definição de direito sindical e 

coletivo do trabalho é destacado o protagonismo das entidades coletivas trabalhistas – 

sindicatos de trabalhadores e associações patronais – na construção de um direito 

suplementar àquele oferecido como mínimo pelo Estado. Aliás, essa é a razão de ser do 

ramo laboral ora analisado. Ele, como se verá a seguir, vive em função da edificação de 

padrões mais elevados do que aqueles alcançados pela norma heterônoma, ainda que 

muitas vezes seja difícil determinar o que seja efetivamente uma melhoria (MARTINEZ, 

2013, p. 713). 

 

Deste modo, a relação coletiva de trabalho é o pilar do direito sindical e coletivo do trabalho 

e o direito apresenta-se como instrumento de concretização das interações de tal relação social, tal 

como defendido por Luciano Martinez:  

(...) a função do direito, como instrumento de regulação, não é outra senão a de permitir 

a realização de fins sociais que não seriam atingidos a não ser mediante sua intercessão. 

Esses fins sociais, porém, variam na medida em que mudam o tempo, a cultura e a 

sociedade, mas de modo geral coincidem com a ideia de promoção do bem comum. 
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Partindo dessas concepções básicas, é possível afirmar que o direito sindical e coletivo 

do trabalho tem a função essencial de empreender a melhoria da condição social da classe 

trabalhadora. Essa é a razão substancial do direito do trabalho e, certamente, o motivo 

predominante da existência do ramo sindical e coletivo. Para ser funcional, o direito ora 

em exame, deve criar padrões mais elevados do que os mínimos garantidos por lei 

(MARTINEZ, 2013, p. 714). 

 

Assim, como defende Luciano Martinez, o direito sindical e coletivo influencia diretamente 

na classe trabalhista, principalmente, no que concerne a luta por melhorias, melhorias estas que 

deveriam ir além das estabelecidas em lei. 

 

II.3. Sindicalismo no Brasil: 

 

O período de 1930/1945, sob o governo de Vargas, fora marcado por uma ampliação 

significativa dos direitos sociais, apesar dos direitos políticos irem à contramão Os direitos 

trabalhistas aumentaram substancialmente: a jornada de trabalho foi limitada em 8 horas, a 

igualdade salarial entre gêneros foi estabelecida e o trabalho feminino foi regulamentado. Para 

José Murilo de Carvalho (2002): 

Ao lado do grande avanço que a legislação significava, havia também aspectos negativos. 

O sistema excluía categorias importantes de trabalhadores. No meio urbano, ficavam de 

fora todos os autônomos e todos os trabalhadores (na grande maioria, trabalhadoras) 

domésticos. Estes não eram sindicalizados nem se beneficiavam da política de 

previdência. Ficavam ainda de fora todos os trabalhadores rurais, que na época ainda eram 

maioria. Tratava-se, portanto, de uma concepção da política social como privilégio e não 

como direito (...). Do modo como foram introduzidos, os benefícios atingiam aqueles que 

se enquadravam na estrutura sindical corporativa montada pelo Estado” (CARVALHO, 

2002, p. 115). 

 

 

Para Vargas a relação capital/trabalho deveria, por assim dizer, pacificar-se. Surgia, assim, 

a figura do Estado: o garantidor de tal pacificação. O Estado era o grande regulador e o árbitro da 

relação e a organização sindical o instrumento. Os movimentos sindicais, portanto, não deveriam 

ser os que lutavam pelos interesses dos trabalhadores frente aos do empregador e sim, mero 

cooperador entre as classes, incluindo o Estado. Assim, para José Murilo de Carvalho “o sistema 

evoluiu na direção de um corporativismo de Estado, a exemplo do que passava na Itália” 

(CARVALHO, 2002, p. 115).  

Contudo, no fim da década de 70 ocorreu uma grande mudança no movimento sindical, 

representado pelo novo sindicalismo dos movimentos do ABC paulista, em consequência da 

opressão sofrida oriunda do golpe militar de 1964, além do corporativismo empregado pelo Estado, 

desde 1930. Assim, surge um novo sindicalismo, exigindo espaço para representar os anseios do 
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proletariado. Então, a transação do regime democrático traduz também a transação do movimento 

sindical, conforme aponta estudos de Marco Aurélio Santana (1999): 

O movimento operário e sindical brasileiro viveu em fins dos anos 70 um momento de 

extrema importância para sua história. Após o duro impacto do golpe militar de 1964, que 

lhe havia deixado pouco ou quase nenhum espaço de ação – a não ser aqueles do trabalho 

silencioso no interior das fábricas e de tentativas pontuais de contestação – o sindicalismo 

de corte progressista voltava à cena cobrando a ampliação dos espaços para a 

representação dos interesses da classe trabalhadora. No cenário político mais amplo, a 

reemergência do movimento dos trabalhadores estremeceu os arranjos políticos da 

transição para o regime democrático que iam sendo articulados sem levá-lo em 

consideração. Esse momento de ressurgimento do sindicalismo nacional foi 

caracterizado, em uma de suas dimensões, pela concorrência de projetos políticos e 

sindicais entre setores da esquerda, mais especificamente entre o Partido dos 

Trabalhadores (PT) e o Partido Comunista Brasileiro (PCB).(...) Estava em jogo nesta 

disputa a definição das formas de organização e atuação do movimento sindical brasileiro 
(SANTANA, 1999, p. 104). 

 

Indo ao encontro ao salientado, vale ressaltar que no final do século XX, a estrutura sindical 

no governo Vargas, corporativista, como já mencionamos, foi repelida pelos movimentos 

grevistas, surgem para apoiarem estes a Igreja Católica e a CUT (Central Única dos 

Trabalhadores). Pregam, portanto, a não intervenção do Estado nas negociações, ou seja, a 

liberdade dos próprios trabalhadores flexibilizarem ou reivindicarem direitos, ideal este que 

também satisfazia as empresas, influenciadas, é claro, pelo neoliberalismo. O modelo interventor 

da Era Vargas passou a ser visto como um obstáculo que não atendia os reais desejos dos 

trabalhadores. Assim, conforme ensina Ivan Alemão “a CUT pregava um novo “contrato 

coletivo”, acima da lei. E os neoliberais, o “negociado acima do legislado” (ALEMÃO, 2014, p. 

1).  

Desta feita, ainda segundo o pensamento de Ivan Alemão (2004), os principais 

responsáveis desse novo sindicalismo são os movimentos sindicais do ABC paulista, preleciona, 

portanto, que: 

Surgem na década de 70, os sindicatos do ABC, de uma forma inovadora, mudando a 

forma política. Expressões como combativos, de base, autênticos, de oposição, de 

esquerda, de massa, de macacão, anti-patrão eram associados a essa corrente sindical que 

aparecia por meio de greves e negociações coletivas, rompendo os limites políticos da 

época. Propondo o fortalecimento da estrutura de base com vistas a dar sustentação às 

campanhas salariais, os sindicalistas intensificavam o confronto entre capital e trabalho 

sem, no entanto, defender a ideologia revolucionária até então predominante na esquerda. 

Por seu turno, os neoliberais propunham liberdade de negociação com aumento do poder 

jurídico da representação dos sindicatos, com vistas a adaptá-los ao mercado recessivo, 

ao modelo pós-fordista. Essa tendência a favor de uma maior eficácia aparecia como 

modernizadora, competitiva, eficiente e realista, contrapondo-se ao que consideravam 

dirigismo estatal e populismo. As discussões na Assembleia Constituinte de 1987/1988 e 

a eleição para a presidência da República em 1989, com a polarização entre Lula e Collor, 

demonstraram quanto as duas correntes disputavam o domínio de um cenário que (talvez 
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aparentemente) apontava para o fim da estrutura corporativa da era Vargas (ALEMÃO, 

2004, p.2). 

 

Com a Constituição de 1988, Constituição Cidadã, os sindicatos conquistaram liberdade 

ampla, com plenos poderes para deliberarem. Todavia, com o ano de 1989, marcado pelo triunfo 

do neoliberalismo, surge uma legislação (observe-se que é uma norma infraconstitucional) que 

restringe o direito de greve, revestindo a Constituição com o ideal neoliberal, pondo fim ao avanço 

do movimento sindical da década de 70/80.  Conforme ensinamentos de Ivan Alemão “o final do 

século XX encontramos o desgaste da estrutura sindical e o risco de ser aprovado de forma 

generalizada a flexibilização nas relações de trabalho” (ALEMÃO, 2004, p. 2) 

Noutro giro, Graça Druck corrobora os apontamentos já realizados, defendendo, portanto, 

que o neoliberalismo desestruturou as relações sociais, o coletivo, principalmente com a 

implantação do fordismo. Note-se: 

(...) a crise dos sindicatos é hoje, também, um fenômeno de dimensão global, mesmo que 

tenha se iniciado em períodos diferentes, revelando as especificidades históricas de cada 

país e/ou região. Para os países centrais, em particular na Europa, ela é desencadeada nos 

anos 80, enquanto que no Brasil, essa década foi de grandes mobilizações sociais e de 

avanço na organização sindical e política dos trabalhadores. A crise dos sindicatos no país 

inicia-se nos anos de 90. Embora a cronologia da crise do movimento sindical seja 

diferente, é possível constatar que ela tem uma origem comum no âmbito da produção e 

do trabalho, qual seja, ela é também resultado da crise de um padrão de 

organização/gestão do trabalho fordista e dos resultados da implementação de novas 

políticas de gestão inspiradas no “modelo japonês”, juntamente com a adoção de novas 

tecnologias (automação e informatização), elementos essenciais da reestruturação 

produtiva em curso, mundialmente. Essas transformações se aprofundam num cenário de 

hegemonia do neoliberalismo, o que lhes garante uma força maior, à medida que ambos 

levam a uma desestruturação da ação coletiva e, em especial, dos sindicatos, enquanto 

órgãos de luta e de mobilização de massa (DRUCK, 1996, p. 32). 

 

Faz necessário ressaltar a dicotomia existente na relação capital/trabalho, de um lado os 

patrões se globalizam, modernizam-se, de outro o proletariado, na figura do sindicado, se 

precariza, se fragiliza, consoante Graça Druck: 

(...) enquanto o capital se globaliza, enquanto as empresas se transnacionalizam, enquanto 

o patronato se articula com práticas internacionais, enquanto se constitui um poder global 

formado pelos mais ricos do mundo, os trabalhadores se fragmentam, se setorializam, se 

particularizam, tornando-se cada vez menos nacionais e muito menos internacionais. É 

nesse movimento que os sindicatos se enfraquecem, veem as suas bases de representação 

serem pulverizadas em distintas categorias, concorrem entre si e disputam os associados 

– como é o caso de sindicatos de trabalhadores contratados e subcontratados – reduzindo 

drasticamente seu potencial de mobilização e de unidade. Este é o cenário do movimento 

sindical nos anos 90, no Brasil. Assim, se nos anos de 80 o movimento sindical brasileiro 

tinha uma perspectiva política mais ampla e a mobilização dos trabalhadores iam além 

das reivindicações particulares de cada categoria profissional, na década atual essa 

perspectiva parece estar ausente. Confundem-se táticas com estratégias. E, na falta de um 

projeto político, as proposições deslizam de um extremo a outro, a exemplo da 

contraposição do “sindicalismo de confronto” ao “sindicalismo propositivo e de 

negociação”. Não se trata de definir ou escolher como modelo de atuação sindical um ou 
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outro. Quando se tem um programa político claro para a classe trabalhadora, os sindicatos 

sabem quando negociar e quando se confrontar com o patronato. São táticas que não são 

excludentes, mesmo porque o sindicalismo “propositivo” não está associado 

exclusivamente à negociação. Sua característica principal deve ser a capacidade de 

apresentar propostas frente à atuação do patronato e do Estado, numa perspectiva 

classista, e construindo, por essa via, uma “legalidade” própria, sustentada, efetivamente, 

no movimento do conjunto dos trabalhadores (DRUCK, 1996). 

 

 

Nota-se, segundo ensinamentos acima expostos, que Graça Druck entende que os 

sindicatos se fragilizam, na mesma proporção, que os empregadores se agigantam, isto é, o 

sindicalismo combativo cede espaço para o sindicalismo propositivo, ou seja, aquele que ao invés 

de lutar contra os interesses do empregador, tornou-se mero cooperador, instrumento de sugestão, 

de intermediação de propostas, evidenciando, portanto, a crise no movimento sindical. 

 

 

II.4. Flexibilização e crise sindical: 

 

Como fora apontado acima o sindicalismo sofreu grande impacto com o advento da 

globalização e, principalmente, do neoliberalismo. Apesar de na década de 80, com os sindicatos 

do ABC, ter eclodido um movimento sindical inovador, desde a década de 90 nota-se uma 

aglutinação setorizada, fragmentada e por assim dizer, um sindicalismo enfraquecido, 

desmantelado, sendo que a preocupação com a privatização desviou, e muito, a preocupação com 

os interesses dos trabalhadores (DRUCK, 1996, p.36). 

Ainda, preleciona Graça Druck (1996) que a classe dominante passou a ter tamanho poder 

que as mobilizações sociais se enfraqueceram tanto ao ponto de verem tal dominação como algo 

imutável. Observe-se: 

(...) é possível identificar uma dificuldade real dos sindicatos em compreender o 

entrelaçamento e interdependência entre globalização, reestruturação produtiva e 

neoliberalismo. Dificuldade que se explica pela ausência de uma perspectiva mais 

nacional e global do atual momento histórico, consubstanciada num projeto político 

alternativo. Não há clareza, nem muito menos convicção das possibilidades de construir-

se uma alternativa, não há visibilidade histórica e, portanto, a hegemonia das classes 

dominantes toma a aparência de fato definitiva, deixando de ser produto de relações de 

força, de disputas políticas e de contradições que são essencialmente históricas. As 

perspectivas apresentadas não sinalizam apenas os limites e impasses do neoliberalismo, 

mas apontam para saídas que passam, em primeiro lugar, pela ruptura com a visão da 

inevitabilidade da globalização, da reestruturação produtiva e do neoliberalismo e, em 

seguida supõe um resgate dos sujeitos sociais e das mobilizações sociais, à medida que 

não há saídas individuais (DRUCK, 1996, p. 38). 
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Ivan Alemão compartilha o mesmo entendimento de Graça Druck e assevera que a greve, 

através de lei, adquire em diversas hipóteses o status de abusiva, artifício este utilizado na ditadura 

militar para oprimi-las (ALEMÃO, 2004, p. 5). 

Percebe-se, desse modo, que além do enfraquecimento trazido pelo neoliberalismo, os 

sindicatos, principalmente na década de 90, sofreram grande abatimento vindo desde o legislador 

até o próprio judiciário, seja através da criação de conflitos entre entidades; ditando em lei a 

ilegalidade da greve ou mesmo não regulamentando de forma satisfatória o registro sindical, 

perdendo, assim, sua capacidade de mobilização e organização. E então, como defende Graça 

Druck, “eles vão perdendo o potencial para unificar e representar massivamente os trabalhadores. 

Vão mudando suas perspectivas políticas, diante das dificuldades impostas pelo patronato e face 

às pressões sofridas para aderirem, cada vez mais, à ordem” (1996, p. 34). Ordem esta que caso 

não seja obedecida torna a greve abusiva e ilegal e acarreta punições aos responsáveis por sua 

deflagração, lembrando que a greve não é um delito, com exposto no Capítulo I, trata-se de um 

direito constitucional e fundamental.  

 

II.5. Novo sindicalismo no Brasil: 

 

Como já salientado, a década de 70/80 fora marcada pela eclosão dos movimentos 

sindicais, contudo vale retornar, cronologicamente, na história e vislumbrar as causas de tal 

eclosão e suas consequências: um novo sindicalismo. 

A contenção dos movimentos operários e populares ocorreu tanto através da ditadura, 

quanto pela intervenção de um Estado que almejava a ordem e a segurança nacional. Logo, tal 

intervenção fez eclodir o novo sindicalismo que lutava, realmente, pelo interesse do proletariado. 

Para José Murilo de Carvalho (2002) a principal característica desse movimento era que a sua 

liderança era o próprio operário, sem hierarquia. Vejamos: 

O novo movimento distinguia-se do sindicalismo herdeiro do Estado Novo em vários 

pontos. Um deles era o de ser organizado de baixo para cima, de começar na fábrica, sob 

a liderança de operários que vinham das linhas de produção, em contraste com a estrutura 

burocratizada dominada pelos pelegos. (...) Os novos líderes tinham grande carisma, 

sobretudo Luís Inácio da Silva, Lula, que se tornou um dos principais nomes da vida 

política nacional. Outra característica do novo sindicalismo (...) era a insistência em se 

manter independente do controle do Estado. Não era movimento paralelo ao anterior: 

buscava transformar o sistema antigo em representação autêntica do operariado. Essa 

tendência consolidou-se com a formação de organizações sindicais nacionais 

(CARVALHO, 2002, p. 181). 
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Vale ressaltar que, anteriormente ao novo sindicalismo, o regime de governo, pós-1964, 

perseguiu partidos políticos de esquerda, intervindo, diretamente, nos sindicatos considerados 

combativos. Como já mencionado, para a contenção da massa operária, os governantes utilizaram 

mecanismos de controle e repressão encontrados na própria legislação. Não muito diferente do que 

ocorre hoje ao taxar, através da legislação, greves como ilegais e abusivas. Mas a principal 

característica da estrutura sindical que se consolida na era Vargas foi o arbitramento do Estado na 

luta de classes, mantendo assim a ordem.  

Logo, os conflitos dentro das fábricas perderam força, ocorrendo a transferência para as 

esferas normativas da Justiça do Trabalho, ocorre, portanto, a judicialização das relações sociais e 

do direito à greve, processo este crescente nos dias atuais, como será demonstrado no capítulo 

seguinte. Quanto ao papel da Justiça do Trabalho, Márcia da Silva Costa em seus estudos 

desmistifica a atuação do judiciário: 

(...) contrariamente ao papel de “disseminador de justiça social”, como aquele 

desemprenhado no contexto econômico e político do governo populista, a Justiça do 

Trabalho atuava aqui com forte propensão a beneficiar os empresários, seja quando era 

conivente com uma política de estabilização econômica pela via da contenção salarial, 

quando as empresas podiam repassar para os preços suas intenções de lucro, seja quando 

estas recorriam à proteção policial contra as manifestações (COSTA, 2005, p. 119). 

 

Ainda, segundo apontamentos de Márcia da Silva Costa: 

A onda de greves que se desencadeou por todo país a partir de 1978-1979, lideradas pelos 

metalúrgicos do ABC paulista, representou o transbordamento daquelas insatisfações e a 

manifestação pública dos trabalhadores, que participavam em massa, fortemente apoiados 

por movimentos populares organizados pelas alas progressistas da igreja católica e por 

uma militância de esquerda saída da surdina. O grito de luta era uníssono: contra a 

exploração econômica das empresas e a ditadura política dos militares. E teve alcance 

longo e de significado muito mais profundo para o desenrolar das transformações que a 

década de 1980 experimentaria: buscava a autonomia e a desvinculação dos sindicatos da 

tutela estatal e a retomada dos direitos políticos e civis cassados pelo regime militar. Por 

trás das reivindicações salariais, as lideranças operárias surgidas daqueles movimentos 

tanto questionavam a legitimidade da representação meramente burocrática e 

assistencialista a que havia sido resumida a atuação dos sindicatos sob o regime militar, 

como negavam e criticavam as práticas populistas do sindicalismo no período precedente 

ao golpe”. 

 

Deste modo, surge o novo sindicalismo brasileiro, traduzido pelo confronto direto com 

patrões e o Estado, reivindicando a negociação coletiva, a não intervenção do Estado, a 

representação nos locais de trabalho, o direito de greve, liderava, também, os movimentos sociais 

pela redemocratização do país. Como consequência desta luta, é promulgada a Constituição de 

1988, com a legalização das principais reivindicações (COSTA, 2005, p. 120). 

Porém, com o triunfo do neoliberalismo na década de 90, frente a um novo cenário 

socioeconômico, o sindicalismo se enfraquece novamente e perde seu poder de mobilização e a 
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negociação torna-se, apenas, instrumento de cooperação, sendo difícil imaginar cooperação na 

relação capital/trabalho, com partes tão desiguais. Assim, para Márcia da Silva Costa “a 

reestruturação produtiva nas empresas faria do desemprego o grande vilão do processo de retração 

dos sindicatos e do avanço de iniciativas empresariais e do governo no tema da flexibilização do 

mercado de trabalho” (COSTA, 2005, p. 120). 
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CAPÍTULO III 

A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM RELAÇÃO AO DIREITO À GREVE 

 

III.1. A Justiça do Trabalho: 

 

O Poder Judiciário atua diretamente da regulação das relações sociais, sua interferência na 

sociedade é diária e perceptível. As decisões, por vezes, extrapolam a sua função jurisdicional e, 

por isso, incidem sobre a ordem administrativa e normativa. Contudo, em regra, o Poder Judiciário 

possui como atividade principal a jurisdição, e esta como defende André Ramos Tavares é: 

(...) a atividade pela qual determinados órgãos pronunciam-se, em caráter cogente, sobre 

a aplicação do Direito. Isso é realizado, contudo, por meio da obediência a um 

procedimento previamente determinado, ao final e ao cabo do qual se alcança uma 

decisão que é revestida do caráter da imutabilidade, vale dizer, faz coisa julgada entre as 

partes (TAVARES, 2010, p. 1192). 

 

Em relação à extrapolação da atividade jurisdicional, a Justiça do Trabalho, órgão 

responsável para a dissolução dos dissídios coletivos, em diversos momentos, cria norma. Função 

esta inerente ao legislativo. As sentenças normativas, instrumento de dissolução dos conflitos 

coletivos são um claro exemplo da atuação da Justiça do Trabalho na ordem normativa. 

Noutro giro, vale ressaltar que o Judiciário fora fortalecido pela Constituição de 1988 ao 

lhe atribuir autonomia institucional, conforme ensinamentos de Gilmar Mendes: 

 

A Constituição de 1988 confiou ao Judiciário papel até então não outorgado por nenhuma 

outra Constituição. Conferiu-se autonomia institucional, desconhecida na história de 

nosso modelo constitucional e que se revela, igualmente, singular ou digna de destaque 

também no plano do direito comparado. Buscou-se garantir a autonomia administrativa e 

funcional dos magistrados (MENDES, 2011, p. 963). 

 

 

Apresenta-se, neste cenário de fortalecimento, a Justiça do Trabalho composta pelo 

Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e juízes do trabalho, como dispõe 

o artigo 111 da Constituição Federal.Vale frisar que a Justiça do Trabalho ampliou sua 

competência com a Emenda Constitucional 45/2004, antes desta, julgava apenas relação de 

emprego, hoje tutela, também, as relações de trabalho. Tendo sua competência arrolada no artigo 

114 da Constituição Federal que assim dispõe: 

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:   
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I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público 

externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios;  

 II as ações que envolvam exercício do direito de greve; 

 III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e 

trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;  

IV os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado 

envolver matéria sujeita à sua jurisdição;  

V os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o 

disposto no art. 102, I, o;  

VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de 

trabalho;  

VII as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores 

pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho;  

VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II, e 

seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;  

IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.  

§ 1º Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. 

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado 

às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo 

a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de 

proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.  

§ 3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse 

público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, 

competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito (grifou-se). 

A partir das alterações trazidas pela EC n. 45/2004, qualquer relação de trabalho, 

englobando a relação de emprego, será julgada e processada pela Justiça do Trabalho, como ensina 

André Ramos Tavares: 

Isso significa que a todo trabalhador, seja qual for o regime contratual a que esteja 

submetido (mesmo que não seja empregatício o vínculo e mesmo que não haja 

contemplação na CLT do tipo de contrato de trabalho em questão, e ainda que não seja 

aplicável a CLT), passa a ser franqueada a via da Justiça do Trabalho para a solução de 

seus conflitos, desde que decorrentes dessa relação. A Justiça do Trabalho torna-se 

responsável pela apreciação de todos os litígios oriundos das relações de trabalho no 

sentido mais amplo que a expressão admite (trabalhador como prestador de serviço, 

independentemente de subordinação) (TAVARES, 2010, p. 1199). 
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Noutro giro, analisando o impacto do judiciário na sociedade e as relações ali existentes, 

nota-se que este é fundamental para a democracia, seja pelo seu caráter intervencionista, seja por 

sua atuação política, conforme aponta Luiz Werneck Vianna: 

O judiciário, antes um poder periférico, encapsulado em uma lógica com pretensões 

autopoiéticas inacessíveis aos leigos, distante das preocupações da agenda pública e dos 

atores sociais, se mostra uma instituição central à democracia brasileira, quer no que se 

refere à sua expressão propriamente política, quer no que diz respeito à sua intervenção 

no âmbito social (VIANNA, 1999, p. 9). 

O autor ainda explica que o fortalecimento do Poder Judiciário provocou uma 

desinstitucionalização da democracia, segregando as negociações, as mediações, por assim dizer. 

Assim, as crescentes mudanças sociais e a perda do poder de negociação e de mediação 

desencadeou um remodelamento das relações entre os Poderes, e uma interferência direta do Poder 

Judiciário sobre o indivíduo, grupos sociais e partidos políticos, consoante entendimento de 

Vianna. Vejamos: 

Dessas múltiplas mutações, a um tempo institucionais e sociais, tem derivado não apenas 

um novo padrão de relacionamento entre os Poderes, como também a conformação de 

um cenário para a ação social substitutiva a dos partidos e a das instituições políticas 

propriamente ditas, no qual o Poder Judiciário surge como uma alternativa para a 

resolução de conflitos coletivos, para a agregação do tecido social e mesmo para a 

adjudicação de cidadania (...) Em torno do Poder Judiciário vem-se criando, então, uma 

nova arena pública (...)  Nessa nova arena, os procedimentos políticos de mediação cedem 

lugar aos judiciais, expondo o Poder Judiciário a uma interpelação direta de indivíduos, 

grupos sociais e até de partidos (VIANNA, 1999, p. 10). 

 

Ainda segundo o autor, o Judiciário conseguiu tamanha autonomia e poder que “de 

instituição negativa e punitiva, a Justiça passaria a ocupar papéis positivos e construtivos – de 

instituída, ela se converteria em instituinte. A Justiça assumiria o lugar da política (...) a 

judicialização da sociedade desinstitucionalizaria a democracia” (VIANNA, 1999, 10).   

 

III.2. A judicialização na Justiça do Trabalho: 

 

Conforme já dito, o Poder Judiciário, principalmente, com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, se fortaleceu e, com isso, sucedeu o processo de judicialização: os conflitos 

sociais passaram a ser dissolvido pelo judiciário, ignorando, muitas vezes, a esfera administrativa. 

Para Ivan Alemão (2003): 

o surgimento de novos direitos difusos e coletivos, de novos procedimentos judiciais 

como o juizado de pequenas causas, de novos poderes como os do atual Ministério 

Público, todos em função da democratização que culminou no Brasil com a Constituição 
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Federal de 1988, tem contribuído para a judicialização crescente das relações sociais em 

nosso país (ALEMÃO, 2006, p. 16). 

 

 A Justiça do Trabalho é pioneira no processo de judicialização. Os movimentos 

reivindicatórios recorriam, sendo assim até os dias atuais, à Justiça do Trabalho para a resolução 

pacífica de seus conflitos. Ademais, devido à precarização, terceirização e a política neoliberal, 

ocorreu um enfraquecimento do sindicato. Assim, de um lado temos um Judiciário fortalecido e, 

do outro, um sindicalismo sem força, desencadeando, portanto a judicialização, principalmente do 

direito de greve que é o principal instrumento de reivindicação trabalhista. 

O mundo do trabalho sofreu diversas mudanças no decorrer da história, houve a crise do 

Estado de bem-estar social, do sindicalismo e das leis trabalhistas, contudo, como defende Ivan 

Alemão “a Justiça do Trabalho no Brasil se mantém em sua estrutura formal, pelo menos até o ano 

2000” (ALEMÃO, 2003, p. 8). Posteriormente, algumas mudanças ocorreram, a EC 24/1999 

aboliu os juízes classistas. Surgiram as Leis 9.958/00 e 9.957/00 e junto a estas as comissões de 

conciliação prévia e o procedimento sumaríssimo. Destaca-se que no ano de 1999 várias propostas 

de reforma judiciária tramitaram no Congresso. Neste ínterim, Aloyso Nunes Ferreira propõe o 

fim da Justiça do Trabalho. Para Alemão “o então influente Antônio Carlos Magalhães defendeu, 

na CPI, a tese de Antônio Álvares da Silva que propõe acabar com o Tribunal Superior do 

Trabalho, o poder normativo e transformar as juntas trabalhistas em juizados especiais da justiça 

comum” (ALEMÃO, 2003, p. 9). 

Em registro distinto, segundo Luiz Werneck Vianna (1999) o acesso à justiça era um 

caminho que deveria ser facilitado e assim o foi. Visando fomentar a cidadania surgem, assim, os 

Juizados Especiais de Pequenas Causas, porta de entrada do judiciário e principal responsável pelo 

aumento das demandas e do processo de judicialização dos diversos setores da sociedade. 

Vejamos: 

(...) o acesso à Justiça para a formação da cidadania encontrou recepção na magistratura 

brasileira. Segundo a versão elaborada por algumas de suas vanguardas intelectuais, o 

Judiciário deveria fazer um movimento em direção à sociedade, implementando formas 

mais democráticas, simples e rápidas de acesso à Justiça. Sua expectativa era a de que 

essa reforma seria capaz de alterar a mentalidade popular quanto à defesa de seus direitos, 

favorecer o cumprimento mais espontâneo da norma e conferir maior vitalidade à ordem 

jurídica (VIANNA, 1999, p. 154). 

 

Por isso, diversos doutrinadores defendem que o Poder Judiciário está, diretamente, ligado 

à concretização da cidadania e da democracia. 

Na Justiça do Trabalho, a judicialização ocorre, principalmente, nas dissoluções de 

conflitos coletivos, instrumentalizado, por sua vez, através do movimento grevista. 
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III.3. Judicialização do direito à greve: 

 

Como já citado, as relações sociais estão passando pelo processo de judicialização. As 

demandas judiciais aumentam, e a solução para problemas políticos, de grupos sociais ou da não 

atuação de algum dos outros dois Poderes (Legislativo e Executivo) também são influenciados por 

tal processo.  

O processo de judicialização mais intenso são os sofridos pela política e pelas relações 

sociais. Na política, surge a figura da Adins (ações diretas de inconstitucionalidade), sendo que o 

legislador constituinte atribuiu ao Supremo Tribunal Federal, conforme defende Vianna (1999, p. 

47) “o controle abstrato da constitucionalidade das leis, mediante a provocação da chamada 

comunidade de intérprete da Constituição”, assim, consoante o autor as Adins são garantidores da 

cidadania e racionalização da administração pública. Vejamos: 

(...) apesar de as ações diretas de inconstitucionalidade terem caído como um raio em dia 

de céu azul no cenário institucional brasileiro, desde logo elas foram reconhecidas como 

um instrumento de significativa importância, não só para a defesa de direitos da cidadania, 

como também para a racionalização da administração pública (VIANNA, 1999, p. 49). 

 

A invasão do direito, juntamente, com as decisões judiciais não se limitam à esfera política, 

como dito anteriormente. A judicialização também ocorre nas relações sociais, como por exemplo, 

nas ações coletivas e no direito à greve e em esferas consideradas propriamente privadas com as 

do direito de família é o que se vê na interferência do judiciário na educação atribuída pelos pais 

aos filhos (VIANNA, 1999). 

Quanto ao direito de greve, há uma judicialização não apenas para a dissolução das 

reivindicações, mas, principalmente, para a determinação de sua legalidade. Parece 

incompreensível que um direito fundamental, a greve, para ter reconhecida sua legalidade, tenha 

que passar pelo crivo do Judiciário. Ou seja, um direito fundamental, esbarra em profundas 

limitações e sanções em uma lei ordinária, qual seja, a Lei 7783/89. Entenda-se que no caso da 

greve, um direito fundamental acarreta uma punição implícita aos aderentes, pois o artigo 7° da 

Lei 7.783/89 define que na greve há a suspensão do contrato de trabalho, isto é, não há pagamento 

de salários, além de outras consequências. Vislumbra-se que um trabalhador grevista está sujeito 

a um estado de miserabilidade quando participa de uma paralisação, o que coloca em check a 

natureza desta, direito ou delito? Pela Constituição Federal é direito, pela Lei 7.783/89, delito, 

principalmente, as consideradas abusivas. 

Ao analisar a jurisprudência, nota-se que os Tribunais ratificam em diversas decisões que 

a greve acarreta o não pagamento do salário referente aos dias de paralisação, por se tratar de uma 
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suspensão do contrato do trabalho (a meu ver, erroneamente). Não obstante, em decisões 

minoritárias reconhece a não abusividade e até defende que a suspensão do contrato do trabalho é 

uma punição. Outras limitam o direito de greve, muitas vezes, o rechaçando ao considera-la ilegal. 

Tais decisões são prolatadas pelo Tribunal Regional do Trabalho e, por vezes, ratificadas no 

Tribunal Superior do Trabalho. É o que será demonstrado abaixo, em jurisprudências sobre a greve 

que houve a interposição de recurso, sendo remetidas, portanto, ao Tribunal Superior do Trabalho. 

Vejamos: 

Na primeira jurisprudência nota-se que o Desembargador Ivan Alemão decidiu pela não 

abusividade, reconhecendo, assim, como legal. Defendeu, portanto, que a lei (no caso a Lei de 

greve) tem que ser adequada à realidade. Observe-se: 

 

SEDIC DISSÍDIO COLETIVO - NÃO ABUSIVIDADE No caso, o empregador-

suscitante não vinha cumprindo corretamente as determinações da Convenção Coletiva 

de Trabalho. Considerando que a greve ocorreu de forma espontânea e localizada apenas 

numa empresa, devem, as exigências legais, ser cobradas do sindicato dentro das 

condições viáveis e possíveis de serem cumpridas. Não pode a lei exigir de alguém algo 

impossível de ser cumprido, servindo ela como uma determinação a ser adequada à 

realidade, pois a sua interpretação leva em conta sua finalidade social. Processo n° 

04746006020095010000, Dissídio Coletivo de Greve. Data da publicação 2010-10-

13;Seção Especializada em Dissídios Coletivos. Desembargador Ivan Alemão (grifou-

se). 

 

Neste processo, houve interposição de recurso e o Tribunal Superior do Trabalho decidiu 

não configurar greve abusiva, pois não é ilegal deflagrar greve na vigência de acordo coletivo, 

quando alguma cláusula não é cumprida, além de definir a greve como o maior meio de pressão: 

RECURSO ORDINÁRIO EM DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. 

ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. O exercício do direito de greve, meio de 

pressão máximo para obter do empregador a satisfação das reivindicações da categoria 

profissional, submete-se aos limites descritos na lei para que não se configure abusivo, 

conforme dispõe o art. 9º, -caput- e § 2º, da Constituição Federal. Se a greve é deflagrada 

na vigência de convenção coletiva de trabalho com o objetivo de exigir o 

cumprimento de cláusula ou de condição, nos termos do art. 14, parágrafo único, I, 

da Lei nº 7.783/89, a greve não se revela abusiva. Recurso Ordinário a que se nega 

provimento.Processo: RO - 474600-60.2009.5.01.0000 Data de 

Julgamento: 04/09/2012, Relator Ministro: Márcio Eurico Vitral Amaro, Seção 

Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: DEJT 14/09/2012 (grifou-se). 

Há outras decisões que são destoantes, o Tribunal Regional do Trabalho reconhece a não 

legalidade e Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, reconhece. Vejamos: 

 

S.E.D.I.C. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. ILEGALIDADE. Ilegal a greve 

deflagrada pelo suscitado, por configurado, nos termos dispostos no art. 14, da Lei 

n. 7.783/89, o abuso de direito, haja vista não terem sido observadas normas contidas 
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nos artigos 3º e 4º, do citado diploma legal. Processo n° 00015482820115010000; 

Dissídio Coletivo de Greve. Data da publicação 2011-04-27. Seção Especializada em 

Dissídios Coletivos. Desembargadora AngelaFiorencio Soares da Cunha (grifou-se). 

 

Observa-se que no caso em testilha, a desembargadora entendeu que estaria configurada a 

ilegalidade devido ao fato de, supostamente, não ter havido o prévio aviso (48h de antecedência) 

e por não ter ocorrido prévia assembleia. O TST, contudo, decidiu pela legalidade, conforme 

jurisprudência abaixo: 

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. RECURSO ORDINÁRIO. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE DO SUSCITANTE. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. O Direito do 

Trabalho não estabelece requisito especial para a caracterização do empregador. A mera 

utilização da mão-de-obra do trabalhador é suficiente para configurar a condição de 

empregador. Na hipótese dos autos, o dissídio coletivo foi ajuizado pelo Consórcio 

NOVO CEMPES, em razão da greve realizada no local de trabalho das empresas que 

integram o suscitante e pelos trabalhadores por elas contratados, caracterizando a 

condição de empregador. Preliminar rejeitada. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. 

LEGITIMIDADE ATIVA. O direito de greve previsto no art. 9º e parágrafos da 

Constituição Federal foi regulado pela Lei nº 7.783/89. E, consoante o disposto no art. 8º 

do citado diploma legal, a legitimação ordinária para o ajuizamento do dissídio coletivo 

de greve é das partes envolvidas. Preliminar rejeitada. GREVE MOTIVADA PELO 

NÃO CUMPRIMENTO DE REGRA ESTABELECIDA EM INSTRUMENTO 

NORMATIVO AUTÔNOMO. ABUSIVIDADE AFASTADA. OBSERVÂNCIA DO 

ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº 7.783/89. A paralisação dos serviços 

motivada pelo não cumprimento de regra e consequente falta de implementação de 

benefício estabelecido em norma coletiva autônoma atrai a aplicação do disposto no art. 

14, parágrafo único, I, da Lei nº 7.783/89, que elide o abuso do exercício do direito de 

greve ocorrido nessa situação. No caso dos autos, há uma questão peculiar, que é o fato 

de, no momento da greve, já ter expirado a vigência do instrumento normativo autônomo, 

que continha o benefício exigido pela categoria profissional. Entretanto, tal vantagem 

dependia da realização conjunta (trabalhador e empregador) de perícia, que somente 

ocorreu às vésperas do término da vigência da convenção coletiva de trabalho. Os 

trabalhadores exerceram o direito de greve após aguardar praticamente todo o período de 

vigência do instrumento normativo coletivo autônomo na esperança e confiança de que a 

vantagem, que dependia da conduta do empregador, fosse implementada. Nesse contexto, 

correto é considerar que o movimento paredista foi motivado por descumprimento 

de norma coletiva, afastando a abusividade da greve, à luz do art. 14, parágrafo 

único, I, da Lei nº 7.783/89. Ademais, a regra cuida de benefício diretamente 

atrelado à saúde do trabalhador - adicional de periculosidade ou insalubridade -, 

circunstância que se amolda ao quadro de excepcionalidade reconhecido pela 

jurisprudência predominante desta corte. Recurso provido para declarar a greve não 

abusiva.Processo: RO - 1548-28.2011.5.01.0000 Data de 

Julgamento: 09/09/2013, Relatora Ministra: Kátia Magalhães Arruda, Seção 

Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: DEJT 20/09/2013(grifou-se). 

Outras jurisprudências, ao contrário, quando remetidas ao TST, este ratifica a decisão do 

desembargador do TRT. Note-se: 

S.E.D.I.C. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. ILEGALIDADE. Ilegal a greve 

deflagrada pelo suscitado, por configurado, nos termos dispostos no art. 14, da Lei 

n. 7.783/89, o abuso de direito, haja vista não terem sido observadas as normas 

contidas nos artigos 3º e 4º do citado diploma legal. Processo n°: 

00119888320115010000; Dissídio Coletivo de Greve; Data da publicação: 2011-10-03; 
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Seção Especializada em Dissídios Coletivos. Desembargadora: AngelaFiorencio Soares 

da Cunha (grifou-se). 

 

A ilegalidade fora reconhecida, devido ao, suposto, não aviso prévio de 48hs e não 

convocação de assembleia. O TST manteve a decisão. Vejamos: 

 

ORDINÁRIO. DISSÍDIO COLETIVO. GREVE. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE 

ASSEMBLEIA E DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AOS EMPREGADOS. 

PARALISAÇÃO NA VIGÊNCIA DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. 

1. Configurada a abusividade da greve, porquanto incontroversa a ausência de 

deliberação da assembleia e de prévia comunicação da paralisação aos empregadores, 

conforme exigem os arts. 1º, 3º, parágrafo único, e 4º da Lei nº 7.783/89. 

2. Não bastasse o óbice formal, é inegável o abuso do direito de greve, uma vez que 

a paralisação ocorreu na vigência de acordo coletivo, conforme taxativamente 

previsto no -caput- do art. 14 da Lei de Greve, sendo certo que não ocorreu nenhuma 

das exceções previstas nos itens I e II desse dispositivo. Além de não haver indicação 

expressa de descumprimento de cláusula de Convenção Coletiva de Trabalho ou do 

Acordo Coletivo, então vigentes, as justificativas apresentadas pelo sindicato 

profissional, e a natureza das reivindicações apresentadas - melhoria da alimentação e das 

condições do refeitório e do vestiário, disposição de empregado do RH e de 

enfermeiro/médico no canteiro de obras à noite, acesso ao registro de ponto e aos 

contracheques - evidenciam não se tratar de fato novo ou de acontecimento imprevisto 

superveniente às normas coletivas existentes.Recurso ordinário conhecido e 

desprovido.Processo: RO - 11988-83.2011.5.01.0000. Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Relator Ministro: Walmir Oliveira da Costa, Seção 

Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: DEJT 15/02/2013 (grifou-se). 

 

Na jurisprudência a seguir consta um processo que fora extinto sem resolução do mérito, 

devido ao acordo firmado. Contudo, em recurso, o TST afirma que o firmamento de acordo não 

impede a análise da abusividade de greve, e ainda faz alusão à proibição da greve, entende-se, 

deste modo, a proibição de um direito fundamental. Lembre-se que, como já mencionado, o direito 

de greve é um direito subjetivo negativo, consoante entendimento de Canotilho o qual defende que 

“a greve é um direito subjetivo negativo, não podendo os trabalhadores ser proibidos ou impedidos 

de fazer greve, nem podendo ser compelidos a pôr-lhes termo”(1991, p. 65). Contudo, este não é 

o entendimento compartilhado na maioria das jurisprudências, vejamos: 

 

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. ABUSIVIDADE. Embora garantido 

constitucionalmente, não é absoluto, irrestrito e ilimitado o direito de greve. Ao 

contrário, devem ser observados os limites, pressupostos e requisitos legais para ser 

regular e não abusivamente exercido. In casu, desatendido o preceito legal estabelecido 

nos artigos 3º e 4º da Lei nº 7.783/89, declara-se abusiva o greve. Processo n° 

00026046220125010000. Dissídio Coletivo de Greve. Data da publicação: 2012-09-21. 

Seção Especializada em Dissídios Coletivos. Desembargadora: MeryBucker Caminha 

(grifou-se). 
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DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. ACORDO Em face da solução amigável lograda 

pelas partes, é de ser extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 267, VI, do Código de Processo Civil. Processo n° 00002910220105010000. 

Dissídio Coletivo de Greve.  Data de publicação: 2010-07-23. Seção Especializada em 

Dissídios Coletivos. Desembargadora MeryBucker Caminha (grifou-se). 
 

RECURSO ORDINÁRIO. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. DECRETAÇÃO 

DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PELO 

REGIONAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXAME DA PRETENSÃO 

DECLARATÓRIA DA ABUSIVIDADE, OU NÃO, DO MOVIMENTO. 

Considerando o acordo firmado pelas partes no decorrer da ação, mediante o qual restou 

solucionada a controvérsia motivadora da deflagração da greve dos trabalhadores em 

transportes rodoviários de Barra Mansa, o Regional julgou extinto o processo sem 

resolução do mérito, por falta de interesse de agir, deixando de analisar a pretensão 

declaratória do suscitante, quanto à ilegalidade e abusividade do movimento, e seus 

efeitos. Conquanto a celebração de acordo por si só não tenha o condão de dispensar a 

análise pretendida, não há como se comprovar, pelos documentos acostados aos autos, 

que a greve realmente tenha sido deflagrada, a ponto de privar a população de serviços 

que lhe são indispensáveis. A corroborar esse entendimento, há o fato de não ter sido 

aplicada a multa cominada em sede de liminar, caso se verificasse a desobediência do 

suscitado à determinação judicial de proibição de deflagração do movimento. Nesse 

contexto, seja porque a paralisação - se ocorrida - foi efêmera, seja porque não há, 

nos autos, nenhuma informação de que a liminar tenha sido descumprida, não há 

que se examinar e julgar a abusividade, ou não, da greve, tampouco os efeitos 

suspensivos nos contratos de trabalho dos empregados grevistas. Assim, diante do 

exposto, embora por outros fundamentos, mantenho incólume a decisão regional, que 

extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC, e nego 

provimento ao recurso. Recurso ordinário não provido. Processo: RO - 291-

02.2010.5.01.0000 Data de Julgamento: 14/02/2011, Relatora Ministra: Dora Maria da 

Costa, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: 

DEJT 01/04/2011 (grifou-se). 

Na jurisprudência abaixo, o TST dispõe que apesar da greve ser limitada nos termos da Lei 

7783/89, tais limitações tem que ser suavizadas, de acordo com o caso concreto, perceba: 

 

RECURSO ORDINÁRIO. DISSÍDIO COLETIVO. GREVE. NÃO ABUSIVIDADE. 

ASSEMBLEIA. CONVOCAÇÃO DOS EMPREGADOS PARA RELATAR AS 

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS. DELIBERAÇÃO ESPONTÂNEA SOBRE A GREVE. 

AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 

1. O exercício do direito de greve subordina-se aos requisitos previstos em lei, consoante 

mandamento inscrito no art. 9º, §§ 1º e 2º, da Constituição da República. Todavia, os 

requisitos formais impostos na Lei nº 7.783/1989 podem ser sopesados e mitigados 

em face das peculiaridades que conduziram os trabalhadores à paralisação das 

atividades. 

2. Na hipótese vertente, o sindicato profissional convocou os trabalhadores com o intento 

de relatar o andamento das negociações coletivas. No entanto, na assembleia ficou patente 

a animosidade dos empregados com a proposta da empregadora de alteração dos turnos 

de trabalho. Assim, compreende-se a deliberação espontânea sobre a eclosão da greve, 

configurando exacerbado rigor entender-se pela irregularidade da assembleia, 

apenas porque a paralisação não constou como tema inicial de discussão, razão pela 

qual se declara a não abusividade da greve.Recurso ordinário a que se dá provimento para 

declarar a não abusividade da greve.Processo: RO - 10167-44.2011.5.01.0000. Data de 



 

36 

 

Julgamento: 15/04/2013, Relator Ministro: Walmir Oliveira da Costa, Seção 

Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: DEJT 03/05/2013 (grifou-se). 

 

Ao analisar, por amostragem, cerca de 120 (cento e vinte) jurisprudências, tanto do TRT 

quanto do TST, conclui-se que a legalidade da greve está diretamente ligada ao disposto em lei 

ordinária. A jurisprudência minoritária, às vezes, defende que os requisitos formais dispostos na 

Lei 7.783/89 precisam ser sopesados, mitigados às peculiaridades do caso concreto. Contudo, 

como já afirmado, trata-se de posicionamento minoritário, mas, ao menos existe. 

A jurisprudência mais surpreendente fora a que a seguir será demonstrada. Vejamos: 

 

Ementa: a greve é um direito constitucionalmente garantido e como tal não pode ser 

restringido pela supressão do salário, pois tal supressão importa em retirar do 

empregado a fonte de subsistência e o próprio direito ao exercício do direito. A única 

possibilidade de desconto dos dias não trabalhados é quando a greve é julgada ilegal ou 

abusiva, o que _ incontroversamente _ não ocorreu na hipótese dos autos. Processo n°: 

00963002120095010207. Recurso Ordinário. Data da publicação: 2010-07-29. 

Desembargadora Giselle Bondim Lopes Ribeiro (grifou-se). 

 

 

O direito à greve é um direito fundamental, portanto, com status constitucional. Contudo, 

com a judicialização o que se vislumbra é um direito tratado como uma ilegalidade, um direito que 

pune quem o exerce, retirando seu salário. Todavia, apesar de ser minoritária, há entendimentos 

no Tribunal, conforme a jurisprudência acima, de que interpretar a greve como uma suspensão do 

contrato de trabalho e suprimir seu salário é retirar as garantias de um direito constitucionalmente 

garantido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

O direito à greve é um direito fundamental e, portanto, constitucional. Como já informado 

os direitos fundamentais estão compreendidos no capítulo dos direitos sociais. Estes, por sua vez, 

consistem nas liberdades públicas que tutelam os mais necessitados, atribuindo-lhes melhores 

condições de vida, dignidade. Visam, portanto, dignificar o homem, atribuir-lhe a característica de 

ser humano, diante um sistema capitalista que, na relação capital/trabalho, o coisifica. 

Assim, os direitos sociais são direitos de igualização que tendem a promover a tão almejada 

igualdade real (SILVA, 2012). Ademais, além de serem instrumento de promoção da igualdade 

social, são a defesa do cidadão contra as opressões do próprio Estado. Neste cenário, surgem os 

direitos coletivos e, por conseguinte, o direito à greve. 

Vislumbra-se, como já ratificado diversas vezes, que o direito à greve é um direito 

constitucional. Deveria, assim, ter todas as garantias inerentes a este. Contudo, na prática, 

principalmente com a edição da Lei 7.783/89, o que se nota é um direito fundamental, tratado, por 

vezes, como um delito, inclusive com punições àqueles que o exerce, como a supressão do salário 

nos dias paralisação.  

Concordamos com José Afonso da Silva (2012), ao sustentar que tal direito não deve ser 

restringido a uma Lei, ele vale por si mesmo, devido a sua natureza constitucional. 

Ao analisar os aspectos históricos do direito à greve vislumbra-se um direito que foi delito, 

posteriormente liberdade e, por fim, direito, principalmente nos Estados Democráticos. No Brasil, 

a meu ver, é um pseudodireito, mais tendencioso para o lado do delito. 

Ressalte-se que o direito de greve é a principal arma reivindicatória que os trabalhadores 

possuem na luta de melhores condições de trabalho, sendo o sindicato o responsável pela sua 

deflagração, apesar do trabalhador também possuir legitimidade para tanto. 

Noutro giro, os sindicatos são o instrumento para materialização da greve, apesar de 

existirem greves que são deflagradas sem o consentimento daqueles, é o caso das greves selvagens. 

O movimento sindical, sob uma perspectiva história, possui altos e baixos. No Brasil, na 

Era Vargas, a ampliação dos direitos trabalhistas e a intervenção do Estado nas organizações 

sindicais fez com estas deixassem de lutar pelos interesses dos trabalhadores frente aos do 

empregador e passassem a ser instrumento de cooperação/conciliação entre as classes. Surge assim 

um sistema corporativista. 
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Com o golpe militar de 1964, devido à opressão sofrida, surge um novo sindicalismo, que 

origina-se no chão da fábrica, de base, autêntico, representado pelos sindicatos do ABC paulista. 

Entre as diversas mudanças que propõe, destaca-se a não intervenção do Estado nas negociações, 

a liberdade para deliberarem. Pregava-se um contrato coletivo acima da lei. Na década 80/90 

desencadeiam diversas greves, mudando a forma política da época. 

Contudo, em 1990, com os ideais neoliberais, com a globalização, com a modernização 

dos empregadores e, principalmente, com o risco iminente de desemprego, os movimentos 

paredistas enfraquecem, perdem seu poder de negociação, esta passa a ser uma cooperação entre 

o empregado e o empregador, surge a ideia do “negociado acima do legislado”, e a flexibilização 

de diversas garantias trabalhistas. 

Ademais, em outro ponto, principalmente, com a Constituição de 1988, o Judiciário se 

agiganta. Ocorre um processo de judicialização das relações sociais. As decisões judiciárias se 

sobrepõem às esferas administrativa e normativa. As demandas judiciais se intensificam, 

principalmente, depois da criação dos Juizados Especiais, que propicia acesso maior à justiça e 

fomenta a democracia. Contudo, em relação às greves, devido à edição da Lei 7.783/89, estas são 

constantemente judicialmente “rotuladas” como ilegais, ignorando suas reivindicações e 

estipulando punições àqueles que a aderem e fomentam. Ao meu sentir, a principal punição é 

restringir os grevistas de seu meio de subsistência: o salário e, até mesmo, do seu emprego, pois 

não são raros os casos de retaliação e perseguição política. Tem-se, assim, de um lado, um 

sindicalismo enfraquecido, sem poder de negociação, acarretando o processo de judicialização das 

relações coletivas; e de outro, greves rotuladas como ilegais com a chancela da (In)Justiça do 

Trabalho. Ou seja, um direito constitucional que perde suas garantias devido a uma Lei ordinária, 

o que remete à dúvida de até qual ponto a greve é um direito. Para mim, é um direito desde que 

não seja exercido, pois, caso o seja, torna-se um delito. 
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