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RESUMO 
 
 

O presente trabalho aborda o direito constitucional de greve no Brasil e suas 
possíveis limitações com base no próprio texto constitucional e na legislação pátria. 
Para tal, é feita a análise do texto do artigo nono da Constituição Federal e, a partir 
da sua interpretação, são suscitadas controvérsias sobre o exercício do direito de 
greve, com foco nos casos das greves em serviços ou atividades essenciais, que 
merecem análise em separado, e na defesa da legalidade da greve política. Ao 
investigar os limites dos limites ao direito de greve, o trabalho aborda a doutrina 
sobre os direitos fundamentais e constata que o direito de paralisação vem sendo 
excessivamente limitado por decisões judiciais, em desrespeito à norma 
constitucional. Realiza-se, por fim, o resgate da devida valorização da greve como 
direito fundamental da classe trabalhadora, bem como o alerta para os riscos da 
imposição de limites não previstos constitucionalmente para o exercício de tal direito. 
 
Palavras-chave: Direito Constitucional. Direito Coletivo do Trabalho. Direito de 
Greve. 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
This work aims to analyze the constitutional right to strike in Brazil and its potential 
limitations upon the constitution and the homeland legislation. In this manner, the 
ninth article of the Federal Constitution is analysed and, from its interpretation, 
controversies about the lawful strike exercise rights are raised, mainly strikes on 
services and essential activities, which deserve a separate analysis, and the defense 
over legitimacy of political strikes. By investigating the right to strikes' limits, this work 
addresses the doctrine about the fundamental rights and notes that the right to strike 
has been excessively limited by judicial decisions, in disregard of the constitucional 
rule. Lastly, the rescue of proper appreciation of strikes as a fundamental right is 
performed, as well as the alert about risks of the imposition of non constitutionally 
predicted limitations to exercise this right. 
 
Keywords: Constitucional Law; Collective Labor Law; Strike Law. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente monografia abordará o direito de greve no Brasil, buscando 

apresentar uma visão crítica às diversas formas através das quais se tem buscado 

opor excessivos limites ao exercício desse direito. Trata-se, portanto, de tentativa de 

dar a devida dimensão e efetuar a valorização do direito fundamental outorgado à 

classe trabalhadora, na forma como este foi previsto na Constituição Federal de 

1988. 

Para bem abordar esse complexo tema, o texto apresentará a evolução 

legislativa e constitucional a respeito da greve no ordenamento jurídico pátrio, de 

modo a demonstrar as mudanças da forma de enfrentamento do fato social 

representado pela paralisação das atividades laborais. Ao chegar às disposições 

constitucionais e legais atualmente vigentes, será analisado o texto do artigo nono 

da Carta Magna, bem como o dos demais dispositivos constitucionais que abordam 

o direito de greve. 

Seguindo a apresentação contextual necessária à análise da questão, serão 

abordados conceitos próprios do direito de greve, para, posteriormente, iniciar-se a 

análise da origem da Lei de Greve (Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989), bem 

como a exposição pormenorizada dos dispositivos legais constantes na referida lei. 

A apresentação de tais artigos legais permitirá o início de uma apreciação criteriosa 

da forma através da qual o direito de greve vem sendo tratado pelos operadores do 

Direito brasileiro. 

Adentrando especificamente nos possíveis limites ao direito de greve, o 

trabalho enfrentará as potenciais limitações decorrentes do próprio texto 

constitucional, de modo a efetuar a devida compatibilização entre o direito de 

paralisação e o restante dos dispositivos redigidos pelo constituinte de 1988. Ainda 

na difícil tarefa de verificar quais são as limitações capazes de serem opostas ao 

referido direito, serão abordadas, sempre de maneira crítica, as possíveis limitações 

impostas pela legislação infraconstitucional. 

Diante da apreciação dos limites ao direito de greve aceitos pelo 

ordenamento jurídico pátrio, exsurgem com maior clareza as principais reflexões 

propostas pelo presente trabalho: até que ponto o direito de greve pode ser limitado, 
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cerceado ou flexibilizado pelos operadores do Direito? Qual a maneira correta de 

proteger o direito de paralisação da classe trabalhadora diante da irrefreável 

pretensão de inviabilizá-lo? Será legítimo admitir a imposição de cada vez maior 

número de limites – muitas vezes não previstos na Constituição ou na legislação – a 

esse direito fundamental? 

Com base nesses questionamentos, o último capítulo do trabalho buscará 

apresentar os limites dos limites passíveis de serem opostos ao direito de greve. 

Sempre privilegiando o comando constitucional em detrimento das frequentes 

tentativas de limitar o direito fundamental abordado, serão analisadas com maior 

foco duas ocasiões em que as greves enfrentam maior resistência e imposição de 

obstáculos: as greves políticas e as greves em serviços ou atividades essenciais. 

Adentrando no debate acerca da greve política, se buscou inicialmente 

efetuar a devida dimensão do que poderia ser enquadrado neste conceito, 

apresentando-se de forma cautelosa as consequências lesivas da interpretação que 

nega legitimidade a tal modalidade de paralisação. Uma vez efetuada a devida 

conceituação e apresentadas considerações específicas acerca do tema, passou-se 

à análise de como a jurisprudência – sobretudo do Tribunal Superior do Trabalho – 

enfrenta a questão, sempre procurando apresentar um viés crítico às decisões que 

limitam o direito de greve. 

As greves em serviços ou atividades essenciais possuem previsões legais 

próprias no corpo da Lei de Greve, de modo que foram alvo de análise específica na 

presente monografia. Diante das peculiaridades próprias das paralisações em tais 

setores, procurou-se realizar uma análise criteriosa das decisões judiciais que tratam 

das greves nesses serviços ou atividades, com foco na análise dos julgados do 

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 

No último subcapítulo, por fim, pretendeu-se apresentar lições doutrinárias 

acerca dos limites dos limites a serem impostos ao direito de greve, tema 

intimamente ligado à doutrina dos direitos fundamentais. O objetivo da monografia é, 

portanto, suscitar o debate acerca da necessidade de resguardar o direito de greve 

no ordenamento jurídico pátrio, bem como alertar para a inconstitucionalidade de 

decisões judiciais que, com indesejada frequência, deixam de efetuar a devida 
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valorização do direito fundamental de paralisação outorgado à classe trabalhadora, 

cedendo a pretensões limitadoras do referido direito constitucional. 

Para fins de estudo do tema proposto e de elaboração do trabalho, foi utilizado 

o método de contraposição de ideias (dialética). Buscando o maior número possível 

de fontes para a análise de tema tão complexo, foram empregadas técnicas como a 

revisão bibliográfica, a pesquisa jurisprudencial e o estudo da legislação pátria 

atinente à matéria. 

É com base, portanto, na análise da doutrina, da legislação e da 

jurisprudência acerca do direito de greve que foi redigido o presente trabalho, de 

modo a propor a reflexão e o debate acerca de objeto central no âmbito do direito 

coletivo do trabalho. Deve o tema aqui tratado ser alvo de sucessivos estudos, a fim 

de ser atingido um melhor entendimento a seu respeito. A monografia busca, nesse 

cenário, enfrentar com a devida atenção a problemática questão dos limites legais 

ao direito de greve, de modo a prestigiar a proteção a esse importante direito 

constitucional outorgado à classe trabalhadora. 
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2 O DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE NO BRASIL 

 

A greve é fato social de extrema relevância para vários ramos das ciências 

humanas, com destaque para a Sociologia e para o Direito do Trabalho. Trata-se, 

em verdade, de tema delicado em sua essência, pois representa inescapavelmente 

o ápice de um conflito de interesses entre dois lados opostos na relação de trabalho: 

de um lado os trabalhadores, que oferecem sua força de trabalho; e de outro o 

capital, representado pelos empregadores. 

Ao se analisar a história da greve, constata-se que esta sempre foi utilizada 

como mecanismo extremo de pressão dos trabalhadores em sua constante busca 

para terem seus direitos respeitados e/ou ampliados. Diante de tal fato social, por 

outro lado, a reação dos empregadores e do Estado foi, por muitas décadas, de pura 

e simples repressão. Por ser um instrumento de pressão capaz de causar prejuízos 

ao capital e até mesmo ao Estado, a greve foi considerada ilegal pela legislação de 

vários países – inclusive do Brasil – até meados do Século XX, quando os direitos 

dos trabalhadores passaram, de um modo geral, por relevante evolução. 

As origens da greve remontam à antiguidade. Segundo pesquisadores da 

história da greve, os trabalhadores egípcios realizaram as primeiras greves da 

humanidade no Século XII a.C. ao recusarem-se a prosseguir trabalhando na 

construção de um túmulo faraônico em protesto contra a forma como eram tratados 

e contra irregularidades no pagamento pelo trabalho realizado1. 

Por outro lado, ainda que o movimento dos trabalhadores egípcios possa ser 

entendido como o início dos movimentos grevistas, fato é que, considerando-se a 

greve como movimento coletivo e reivindicativo de trabalhadores organizados2, seu 

surgimento na forma como conhecida hoje se dá em conjunto com a Primeira 

Revolução Industrial. José Martins Catharino assinala, nesse sentido, que a história 

da greve “confunde-se, em várias fases e aspectos, com a da associação sindical, 

embora antes desta haja surgido, como produto de coalizão”3. No mesmo sentido, 

Arnaldo Süssekind aponta que a greve “sempre foi utilizada como um dos processos 

                                                 
1 VIDAL NETO, Pedro. O direito de greve: evolução histórica. In: Direito sindical brasileiro: estudos 
em homenagem ao prof. Arion Sayão Romita. São Paulo: LTr, 1998, p. 302. 
2 BARROSO, Fábio Túlio. Manual de direito coletivo do trabalho. São Paulo: LTr, 2010, p. 242. 
3 CATHARINO, José Martins. Tratado elementar de direito sindical. 2 ed. São Paulo: LTr, 1982. 
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de atuação dos sindicatos, visando ao êxito das suas reivindicações em favor dos 

trabalhadores por ele representados”4.  

Diante das greves organizadas pelos trabalhadores, variadas foram as 

formas de reação do Direito e do Estado. Inicialmente, a greve foi enquadrada como 

delito por ser considerada prejudicial à sociedade, sendo entendida como infração 

penal. Na segunda metade do século XIX, passou-se a interpretar a greve como 

forma de exercício da liberdade, oportunidade em que a greve deixou de ser 

considerada um delito, o que não impediu, contudo, de se caracterizar a 

responsabilidade civil e/ou trabalhista dos trabalhadores grevistas, que poderiam ter 

seu movimento interpretado como abandono de emprego e causa de extinção do 

contrato de trabalho. Por fim, chegou-se, através de muita luta, ao ponto em que a 

greve passou a ser vista como direito da classe trabalhadora5. 

No contexto histórico brasileiro em particular, a greve representou não 

somente uma forma de buscar melhores condições de trabalho, mas também um 

mecanismo de enfrentamento à Ditadura Militar que assolou – e assombrou – o 

Brasil de 1964 a 1985. Foi justamente após o fim desse período sombrio da história 

brasileira que a greve foi amplamente consagrada como direito dos trabalhadores. 

A evolução da interpretação da greve pelo ordenamento jurídico se deu, no 

Brasil, de forma semelhante à do cenário internacional, passando por momentos – 

embora não cronologicamente organizados – de proibição, tolerância e 

reconhecimento6. Veja-se que o Código Penal de 1890 proibia a greve em seu artigo 

2067. As Constituições de 1891 e de 1934 foram omissas com relação à greve. Em 

1935, a Lei nº 38 conceituou a greve como delito8. A Constituição de 1937 

                                                 
4 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito constitucional do trabalho. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 
447. 
5 NETO, Pedro. O direito de greve: evolução histórica. In: Direito sindical brasileiro: estudos em 
homenagem ao prof. Arion Sayão Romita. São Paulo: LTr, 1998, p. 303. 
6 MARTINEZ, Luciano. Curso de direito do trabalho. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 893. 
7 Art. 206. Causar, ou provocar, cessação ou suspensão de trabalho, para impor aos operarios ou 
patrões aumento ou diminuição de serviço ou salário: 
Pena – de prisão cellular por um a três mezes. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/d847.htm>. Acesso em: 12 
de abr. de 2017. 
8 São crimes contra a ordem social além de outros definidos em lei: 
Art. 19. Induzir empregadores ou empregados á cessação ou suspensão do trabalho por motivos 
estranhos ás condições do mesmo. 
Pena De 6 mezes a 2 annos de prisão cellular. 
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prescrevia a greve como recurso antissocial9, e, no ano seguinte, o Decreto-Lei nº 

431 tipificou a greve no serviço público como crime10. Em 1939, o Decreto-Lei nº 

1.237, que instituiu a Justiça do Trabalho, previa punições em caso de greve sem 

autorização do tribunal competente11. O Código Penal de 1940, em sua redação 

original, considerava crime “a participação de suspensão ou abandono coletivo de 

trabalho” que provocasse a interrupção de obra pública ou de serviço de interesse 

coletivo12. A CLT, datada de 1943, estabeleceu, em seu artigo 723, punições aos 

empregados que “coletivamente e sem prévia autorização do tribunal competente, 

abandonarem o serviço”13. Com a Constituição de 1946, a greve passou a ser 

reconhecida como direito dos trabalhadores, condicionando-se seu exercício, no 

entanto, à edição de lei posterior14. Somente em 1964 entrou em vigor a Lei de 

Greve (Lei nº 4.330/64), sendo estabelecidos, contudo, uma série de condições e 

                                                                                                                                                         
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1930-1949/L0038.htm>. Acesso em: 12 de 
abr. de 2017. 
9 Art. 139 – [...] 
A greve e o lock-out são declarados recursos anti-sociais nocivos ao trabalho e ao capital e 
incompatíveis com os superiores interesses da população nacional. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm>. Acesso em: 12 
de abr. de 2017. 
10 Art. 3º São ainda crimes da mesma natureza: 
12) instigar ou preparar a paralisação de serviços públicos, ou de abastecimento a população; 
Pena 3 a 7 anos de prisão; 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del0431.htm>. Acesso 
em: 12 de abr. de 2017. 
11 Art. 81 Os empregados que, coletivamente e sem prévia autorização do tribunal competente 
abandonarem o serviço, ou desobedecerem a decisão de tribunal do trabalho. serão punidos com 
penas de suspensão ate seis meses, ou dispensa. além perdas de cargo de representação 
profissional e incompatibilidade para exercê-lo durante o prazo de dois a cinco anos. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del1237.htm>. Acesso 
em: 12 de abr. de 2017. 
12 Art. 201 – Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção de 
obra pública ou serviço de interesse coletivo: 
Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm>. Acesso em: 12 de abr. 
de 2017. 
13 Art. 723 Os empregados que, coletivamente e sem prévia autorização do tribunal competente, 
abandonarem o serviço, ou desobedecerem a qualquer decisão proferida em dissídio, incorrerão nas 
seguintes penalidades: 
a) suspensão do emprego até seis meses, ou dispensa do mesmo; 
b) perda do cargo de representação profissional em cujo desempenho estiverem; 
c) suspensão, pelo prazo de dois anos a cinco anos, do direito de serem eleitos para cargo de 
representação profissional. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acesso em: 12 de abr. 
de 2017. 
14 Art. 158 – É reconhecido o direito de greve, cujo exercício a lei regulará. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm>. Acesso em: 12 
de abr. de 2017. 
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prazos ao exercício do direito, que, se não observados, decorreriam na declaração 

de ilegalidade da greve15. A Constituição de 1967 assegurou o direito de greve, no 

entanto o restringiu com relação aos serviços públicos e às atividades essenciais16. 

Com a redemocratização do Brasil e a promulgação da Constituição Federal 

de 1988, o direito de greve passou a ser assegurado pelo artigo 9º da Carta Magna, 

passando a greve, a partir de então, a ser reconhecida de forma mais ampla como 

direito dos trabalhadores. A redação utilizada pelo constituinte não deveria abrir 

margem para dúvidas ou maiores restrições ao direito de greve, como será a seguir 

exposto. Ocorre que, não obstante a clareza do dispositivo constitucional, a 

realidade demonstra que o direito de greve continuou a ser fortemente combatido e 

por vezes restringido através até mesmo do Poder Judiciário. 

Cabe, nesse contexto, abordar de forma específica as previsões da Carta 

Magna, as quais servem como ponto de partida para o debate proposto no presente 

trabalho. 

 

2.1 O DIREITO DE GREVE NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

Como se observa da acima resumida história do direito de greve no Brasil, a 

caracterização da greve como direito fundamental da classe trabalhadora não foi 

facilmente conquistada. A organização e a luta conjunta dos trabalhadores através 

dos sindicatos, fato consumado sobretudo nos anos finais da ditadura militar, 

propiciou uma compreensão da importância do reconhecimento do direito de greve, 

causando efeitos diretos na redação da Carta Magna de 1988. 

Nesse contexto histórico específico de superação do período autoritário e 

sombrio da ditadura militar, buscou-se dar especial relevância, no corpo da própria 

Constituição Federal, a garantias capazes de promover uma sociedade livre e 

democrática. Os constituintes estavam, portanto, comprometidos a afastar qualquer 

                                                 
15 Art. 22. A greve será reputada ilegal: 
I Se não atendidos os prazos e as condições estabelecidas nesta lei; 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4330.htm>. Acesso em: 12 de 
abr. de 2017. 
16 Art. 157 - [...] 
§ 7º - Não será permitida greve nos serviços públicos e atividades essenciais, definidas em lei. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm>. Acesso em: 12 
de abr. de 2017. 
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possibilidade de regresso ao passado ditatorial, o que resultou na redação de uma 

série de dispositivos constitucionais garantidores da liberdade e dos direitos dos 

cidadãos e da sociedade como um todo. Como bem assinala Mauricio Godinho 

Delgado, a Constituição Federal de 1988 representou “o mais relevante impulso já 

experimentado na evolução jurídica brasileira, a um eventual modelo mais 

democrático de administração dos conflitos sociais no país”17. 

É importante destacar, nesse contexto, que os dispositivos da Constituição 

Federal de 1988 foram redigidos como uma espécie de reação ao regime ditatorial 

anterior, sendo positivados com o objetivo de propiciar a construção de uma nação 

próspera, plural e democrática. Com relação aos dispositivos constitucionais 

referentes ao Direito do Trabalho, cumpre referir que estão eles inseridos no Título II 

da Carta Magna, que trata dos Direitos e Garantias Fundamentais, e, mais 

especificamente, no Capítulo II deste título, que trata dos Direitos Sociais. É 

especificamente nesta parte da Constituição que está previsto o direito de greve. 

Para bem abordar a questão da greve sob a perspectiva constitucional, é 

necessário iniciar transcrevendo o dispositivo da Carta Magna que garantiu o direito 

de greve aos trabalhadores. Assim preveem o artigo 9º da Constituição Federal e 

seus parágrafos18: 

 

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. 

 

Cumpre sublinhar, de início, que ao positivar e assegurar o direito de greve 

aos trabalhadores, o artigo nono da Carta Magna estabeleceu expressamente, em 

seu caput, que compete aos trabalhadores decidir tanto sobre a oportunidade de 

exercício da greve quanto sobre os interesses que serão por meio desse direito 

defendidos. Em seus comentários à Constituição Federal, José Afonso da Silva 

                                                 
17 DELGADO, Mauricio Godinho. Democracia e justiça – sistema judicial e construção democrática 
no Brasil. São Paulo: LTr, 1993, p. 88. 
18 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 
1988. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
Acesso em: 23 de mar. de 2017. 
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destaca que esse dispositivo constitucional deve ser considerado como a base de 

todo o ordenamento jurídico pátrio no que diz respeito à greve, uma vez que “como 

norma que traça os princípios desse direito, ele deve ser sempre tomado em 

consideração na interpretação de outros dispositivos referenciais à matéria”19. 

Por outro lado, cumpre referir que, ainda que enquadrado como direito 

fundamental, o direito de greve não pode ser interpretado como direito absoluto dos 

trabalhadores – característica que, segundo as preciosas lições de Norberto Bobbio, 

só é alcançada aos direitos de não ser escravizado e de não ser torturado. 

Justamente por esse motivo, o constituinte tratou de estabelecer na Carta Magna 

que o direito de greve poderia ser limitado nos casos de serviços ou atividades 

essenciais, como disposto no parágrafo primeiro do artigo 9º da Constituição 

Federal. Além disso, a Constituição estabeleceu, no parágrafo segundo do mesmo 

artigo, que os abusos cometidos durante a paralisação sujeitam os responsáveis às 

penas da lei. 

Tais ressalvas constitucionais ao direito de greve decorrem, como bem 

aponta Arnaldo Süssekind20, das demais previsões constitucionais garantidoras, 

dentre outros, dos direitos à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade (art. 5º, 

caput), do direito de não sofrer tratamento desumano ou degradante (art. 5º, XIII) e 

de princípios constitucionais, como o inerente à dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III). Por óbvio, nesse cenário, que o exercício do direito de greve por todo o 

contingente de trabalhadores de hospitais, por exemplo, não poderia ser admitido, 

sob pena de pôr em sério risco a saúde e a sobrevivência da população. Dessa 

situação de colisão entre direitos fundamentais decorre a necessidade de 

ponderação de interesses e direitos, tema bem tratado por Daniel Sarmento, que 

aponta que somente através de tal processo se faz possível a convivência entre 

diversos direitos fundamentais. Ao advogar pela necessidade de realização de tal 

ponderação, assim discorre o referido autor21: 

 

                                                 
19 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 198. 
20 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito constitucional do trabalho. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 
467. 
21 SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2000, p. 154. 
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Sem a ponderação, a concorrência entre direitos diversos teria de ser 
resolvida através da instituição de uma arbitrária hierarquia entre eles, o que 
acabaria tornando letra-morta aqueles direitos aos quais o intérprete, às 
vezes por uma predileção pessoal, situasse num escalão mais baixo. 

 

É necessário, por outro lado, sempre ter presente que, ao conferir à própria 

classe trabalhadora a decisão acerca dos interesses a serem defendidos através do 

movimento grevista, o constituinte expandiu a autonomia dos sindicatos, que 

passaram a ser sujeitos coletivos de direito numa sociedade democrática22. Com 

efeito, ao não prever proibições a quaisquer tipos de greves dos trabalhadores e 

tampouco limitar os grupos que dela podem fazer uso (com exceção aos militares, 

como se verá adiante), a Constituição Federal de 1988 estabeleceu novos 

parâmetros para a determinação da legalidade – ou não – das greves, consagrando, 

ao fim, o princípio da responsabilidade, na forma do parágrafo segundo do seu artigo 

nono. Nesse sentido, ainda que sejam admitidas determinadas limitações 

constitucionais ao direito de greve – o que será abordado adiante -, é possível dizer 

que, em função do disposto no caput do artigo nono da Carta Magna, trata-se, a 

greve, de um direito pouco menos que irrestrito23. 

E isso não decorre tão somente da interpretação literal do disposto no artigo 

9º da Constituição Federal, mas sim da própria intenção dos constituintes 

democraticamente eleitos para redigir a Constituição Cidadã. É que, conforme 

publicado nos meios de comunicação à época dos debates acerca da redação da 

Constituição Federal, os constituintes optaram, por ampla maioria, por garantir o 

direito irrestrito de greve. Nesse sentido, assim publicou a Folha de São Paulo em 

setembro de 1988: “aprovado no primeiro turno de votações da Constituinte, o direito 

irrestrito de greve foi atacado por vários parlamentares, que apresentaram emendas 

para restringi-lo. Foram derrotados”24. Como demonstra a matéria, a redação do 

artigo nono da Carta Magna foi alvo de uma série de emendas restritivas, que 

visavam impor limitações ao direito de greve. Essas emendas foram, contudo, 

                                                 
22 PAIXÃO, Cristiano. Reforma trabalhista e direito de greve no Brasil. In: Jota, 27 de jul. de 2016. 
Disponível em: <https://jota.info/colunas/democracia-e-sociedade/reforma-trabalhista-e-direito-de-
greve-no-brasil-27072016>. Acesso em: 26 de mar. de 2017. 
23 COSTA, Flávio Dino de Castro e. O direito de greve no Brasil: evolução e limitações ao seu 
exercício. São Luís: PPPG/EDUFMA, 1991, p. 37. 
24 LOPES, Mauro. Constituinte racha os partidos de centro; esquerda fica unida. In: Folha de São 
Paulo, 11 de setembro de 1988, Primeiro Caderno, páginas A10 e A12. Disponível em: 
<http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1988/09/11/2/>. Acesso em: 26 de mar. de 2017. 
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rejeitadas pelos constituintes, que por 288 votos contra 112 optaram por aprovar o 

direito irrestrito de greve. 

Desta maneira, parece impossível sustentar que a Constituição Federal 

previu, em seu artigo nono, limitações implícitas ao direito de greve. Seja através da 

interpretação da literalidade do previsto no caput do referido dispositivo 

constitucional, seja através da análise da vontade do legislador constituinte quando 

da redação da Carta Magna, fato é que o texto constitucional acabou por não limitar 

em momento algum a greve em decorrência da sua finalidade ou da oportunidade de 

seu exercício. Ao contrário: o constituinte tratou propositalmente de estabelecer, 

quanto a estes pontos, o caráter irrestrito do direito25. 

No que diz respeito às disposições constitucionais acerca do direito de 

greve, é possível identificar, para além do artigo 9º, outros dispositivos que tratam da 

matéria. Com relação especificamente aos servidores públicos civis, o direito à 

associação sindical é garantido pelo inciso VI do artigo 37 da Constituição e o direito 

de greve é garantido pelo inciso VII mesmo artigo, in verbis26: 

 

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical; 

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

 

Veja-se que o exercício do direito de greve por parte dos servidores públicos 

ficou condicionado à elaboração de legislação infraconstitucional específica, que 

deveria definir os limites da greve no serviço público. Trata-se, portanto, de norma 

de eficácia limitada, na medida em que só teria efeitos quando da edição de lei 

específica. Ocorre que a legislação que deveria regulamentar tal direito jamais foi 

editada pelo Congresso Nacional. 

Ainda em 1994, o Supremo Tribunal Federal julgou o primeiro mandado de 

injunção acerca do tema (Mandado de Injunção nº 20), reconhecendo a mora do 

Congresso Nacional em regulamentar o art. 37, VII, da Constituição Federal, e 

comunicando o legislativo para que o mesmo tomasse as providências necessárias 

                                                 
25 BABOIN, José Carlos de Carvalho. O tratamento jurisprudencial da greve política no Brasil. 
Dissertação – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 73. 
26 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 
1988. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
Acesso em: 26 de mar. de 2017. 
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para a edição da lei indispensável ao exercício do direito de greve pelos servidores 

públicos. Não obstante tal comunicação, o Congresso Nacional não tomou qualquer 

providência para regulamentar a questão, o que prejudicava sobremaneira os 

servidores públicos no que toca ao exercício do direito de greve. Diante desse 

cenário, em outubro de 2007 o Supremo Tribunal Federal tomou medida histórica, 

decidindo, através do Mandado de Injunção nº 670, que deveria ser aplicada aos 

servidores públicos, até a regulamentação do direito pelo Poder Legislativo, a lei de 

greve do setor privado (Lei nº 7.783/89, a qual será abordada adiante)27. 

Assim, os servidores públicos civis tiveram reconhecido seu direito de greve 

pelo artigo 37, VII, da Constituição Federal e, em virtude da ausência de 

regulamentação específica sobre a questão, atualmente exercem tal direito de 

acordo com as regras da lei de greve redigida para tratar da greve dos trabalhadores 

vinculados ao setor privado. Diferente é a situação dos militares (incluídos aí tanto 

os membros das forças armadas quanto os membros das polícias militares e dos 

corpos de bombeiros militares), que foram proibidos de exercer qualquer tipo de 

greve em função das disposições dos artigos 142, § 3º, IV e 42, § 1º da Constituição, 

que assim dispõem quanto ao tema28: 

 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e 
pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 
lei e da ordem. 

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, 
aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes 
disposições: 

IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve; 

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 
instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

                                                 
27 CONCEIÇÃO, Maria da Consolação Vegi da. A greve no serviço público: elementos conceituais e o 
debate em torno da sua regulamentação. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XI, n. 52, abr. de 2008. 
Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2685>. Acesso em: 12 de abr. 
de 2017. 
28 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 
1988. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
Acesso em: 26 de mar. de 2017. 
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§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 
8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual 
específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as 
patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. 

 

Veja-se, nesse sentido, que ressalvado o caso particular dos militares, a 

Constituição Federal de 1988 previu e assegurou o direito de greve para todos os 

trabalhadores, sejam eles vinculados à área privada ou servidores públicos – sendo 

que, com relação a estes, ainda deve ser editada legislação própria, que pode 

prever limitações específicas. No que toca aos trabalhadores da área privada, por 

sua vez, as únicas previsões constitucionais que permitem certa restrição ao direito 

de greve são os parágrafos 1º e 2º do próprio artigo nono da Carta Magna, que 

tratam exclusivamente dos serviços ou atividades essenciais (parágrafo primeiro) e 

da responsabilidade pelo abuso do direito de greve (parágrafo segundo). Cabe, uma 

vez conhecidas as previsões constitucionais acerca do direito de greve, analisar 

como a lei de greve editada posteriormente à Constituição Federal tratou e 

regulamentou esse direito fundamental. 

 

2.2 A LEI DE GREVE 

 

A primeira tentativa de regulamentação do direito de greve pós Constituição 

de 1988 se deu através da publicação da Medida Provisória nº 50, de 27 de abril de 

1989. Menos de um mês após a publicação da referida MP, foi publicada, em 26 de 

maio de 1989, a Medida Provisória nº 59. Esta medida provisória serviu de base 

para a redação da Lei de Greve, sendo, após múltiplas alterações redacionais, 

publicada em 28 de junho de 1989, data em que foi transformada na Lei nº 

7.783/8929. 

Importante destacar, nesse cenário, que a regulamentação da greve no 

ordenamento jurídico pátrio se deu de forma excessivamente célere, uma vez que a 

Constituição Federal data de 05 de outubro de 1988, sendo que pouco mais de seis 

meses após a sua promulgação foi realizada a primeira tentativa de regulamentação 

(através da mencionada MP 50/89), e, passados mais dois meses, restou editada a 

                                                 
29 MARTINEZ, Luciano. Curso de direito do trabalho. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 896. 
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Lei de Greve. Tal celeridade é, como sabem aqueles que acompanham os trâmites 

de projetos de lei no Congresso Nacional, surpreendente e extremamente inusitada, 

contrastando com a lentidão usual do processo legislativo. Diante da constatação de 

tal fato, assim explica Luciano Martinez30: 

 

A incomum celeridade do Congresso Nacional para deliberação e 
aprovação da norma disciplinadora da greve no serviço privado deu-se à 
preocupação dos setores econômicos em estabelecer fronteiras para o 
exercício dessa peculiar forma de autotutela. 

 

Veja-se, portanto, que a Lei de Greve teve sua redação fortemente 

influenciada por interesses que se mostram, salvo melhor juízo, conflitantes com as 

próprias motivações que levaram ao reconhecimento da greve como direito 

fundamental através do artigo 9º da Carta Magna. Tal situação teve, como não 

poderia ser diferente, fortes consequências na própria redação da Lei de Greve. 

Como bem pontua José Afonso da Silva, “a melhor regulamentação do 

direito de greve é a que não existe”. Contudo, uma vez constatada a necessidade de 

regulamentação, certamente a lei não poderia surgir, segundo o mesmo autor, para 

“restringir o direito mesmo, nem quanto à oportunidade de exercê-lo, nem sobre os 

interesses que, por meio dele, devam ser defendidos”, porquanto “tais decisões 

competem aos trabalhadores, e só a eles”, nos termos da redação do artigo nono da 

Constituição Federal. Seguindo nessa linha de raciocínio, o doutrinador conclui que 

“Lei que venha a existir não deverá ir no sentido de sua limitação, mas de sua 

proteção e garantia”31. 

Feitas essas ponderações, cumpre abordar detidamente as previsões legais 

constantes na Lei de Greve. A referida lei restou redigida com a seguinte ementa: 

“Dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, regula 

o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e dá outras 

providências”32. 

                                                 
30 MARTINEZ, Luciano. Curso de direito do trabalho. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 896. 
31 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 198. 
32 BRASIL. Lei nº. 7.783, de 28 de junho de 1989 (Lei de Greve). Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7783.htm>. Acesso em: 29 de mar. de 2017. 
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Em seu artigo primeiro, a Lei de Greve reproduz a redação do artigo nono da 

Carta Magna, adicionando, porém, um parágrafo único, que dispõe que o direito de 

greve será exercido na forma daquela lei. Já no artigo segundo da lei, o legislador 

tratou de apresentar a definição da greve que seria protegida pela legislação33: 

 

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.  

 

Gilberto Stürmer aponta que, ao adotar o conceito de greve acima exposto, o 

legislador restringiu o que a Constituição não fez. Isso porque, ao limitar o direito de 

greve à paralisação coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, da prestação 

pessoal de serviços a empregador, outro modelo de paralisação, que não no 

trabalho e por conta de condições de trabalho, não poderia ser enquadrado como 

greve34. Com efeito, embora tal entendimento seja questionável, certamente há 

definições de greve mais abrangentes, que contemplam maior número de casos de 

paralisações de trabalhadores, escapando, assim, da tendência limitadora própria 

dos conceitos. É o caso da definição atribuída por Carlos Henrique Bezerra Leite a 

Paul Durand, segundo quem a greve poderia ser assim conceituada35: 

 

Toda interrupção do trabalho, de caráter temporário, motivada por 
reivindicações suscetíveis de beneficiar o conjunto ou a uma parte do 
pessoal e que encontra adesão dentro de um grupo suficientemente 
representativo da opinião da classe trabalhadora. 

 

Ao prosseguir a análise da Lei de Greve, verifica-se que o artigo terceiro da 

lei estabeleceu a imprescindibilidade de tentativa de negociação anteriormente à 

cessação coletiva do trabalho. O parágrafo único deste artigo, por sua vez, 

determinou a necessidade de os grevistas notificarem a entidade patronal ou os 

empregadores diretamente interessados com antecedência de no mínimo 48 

(quarenta e oito) horas do momento da paralisação. 

                                                 
33 BRASIL. Lei nº. 7.783, de 28 de junho de 1989 (Lei de Greve). Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7783.htm>. Acesso em: 29 de mar. de 2017. 
34 STÜRMER, Gilberto. Direito constitucional do trabalho no Brasil. São Paulo: Atlas, 2014, p. 
107. 
35 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. A greve como direito fundamental. 2 ed. Curitiba: Juruá, 2014, 
p. 23. 
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O artigo quarto da lei indicou que cabe à entidade sindical representativa dos 

trabalhadores “convocar, na forma do seu estatuto, assembleia geral que definirá as 

reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação 

de serviços”. O parágrafo primeiro deste dispositivo legal submete ao estatuto da 

respectiva entidade sindical a normatização das formas de convocação e do quórum 

de trabalhadores que deliberará acerca da deflagração e da cessão do movimento 

grevista. Por fim, o parágrafo segundo do referido artigo determina que, na falta de 

entidade sindical representativa dos obreiros, a assembleia geral dos trabalhadores 

deverá deliberar sobre as atribuições previstas no caput através da constituição de 

comissão de negociação. 

Como será melhor abordado adiante, é possível identificar de pronto que os 

supramencionados dispositivos legais (arts. 3º e 4º da Lei de Greve) acabaram por 

impor condições e restrições ao exercício da greve não previstas no artigo nono da 

Carta Magna. Tais imposições legais, que devem ser observadas para que a greve 

seja considerada legal, suscitam questionamentos acerca da sua compatibilidade 

com o dispositivo constitucional que, conforme já mencionado, deveria servir como 

base para todo o ordenamento jurídico a respeito da greve. 

Seguindo no estudo da Lei de Greve, verifica-se que o seu artigo 5º 

determina que a entidade sindical ou a comissão eleita deverá representar os 

interesses dos trabalhadores junto à Justiça do Trabalho. Pode-se constatar, ainda, 

que os dispositivos legais imediatamente posteriores tratam de algumas garantias 

aos trabalhadores grevistas. Nesse sentido, o art. 6º trata de direitos assegurados 

aos grevistas e o artigo sétimo estabelece a suspensão do contrato de trabalho 

durante a greve, com a definição de que as relações obrigacionais durante o período 

da greve devam ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da 

Justiça do Trabalho que encerrem o movimento paredista. O parágrafo único do 

artigo sétimo, seguindo nas garantias aos trabalhadores grevistas, veda a rescisão 

do contrato de trabalho e a contratação de trabalhadores substitutos durante a 

greve. 

A Lei de Greve estabelece, também, que a Justiça do Trabalho decidirá 

sobre a procedência das reivindicações feitas pelos trabalhadores através da greve 

(art. 8º) e, ainda, que os trabalhadores deverão manter em atividade equipe 
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responsável por assegurar os serviços cuja paralisação resulte em prejuízo 

irreparável à empresa (art. 9º), o que, caso não seja cumprido, garante ao 

empregador o direito de contratar diretamente trabalhadores com este fim específico 

(parágrafo único do mesmo dispositivo). Os artigos 10 a 13 da Lei de Greve tratam 

especificamente da greve nos serviços ou atividades essenciais, tema que será 

aprofundado em capítulo posterior do presente trabalho. 

Voltando a estabelecer normas limitadoras ao direito de greve, o art. 14 da 

Lei de Greve enquadra como abuso do direito de greve tanto a inobservância das 

normas contidas no corpo da referida lei quanto a manutenção da paralisação após 

a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho acerca da 

greve (ressalvados, quanto a esta última vedação, os casos em que haja 

descumprimento de cláusula ou condição, consoante o inciso I do parágrafo único 

deste artigo, ou os casos em que haja superveniência de fatos novos ou de 

acontecimento imprevisto que modifique substancialmente a relação de trabalho, na 

forma do inciso II do parágrafo único). No artigo 15 da Lei de Greve está previsto 

que “a responsabilidade pelos atos praticados, ilícitos ou crimes cometidos, no curso 

da greve, será apurada, conforme o caso, segundo a legislação trabalhista, civil ou 

penal”, sendo que o Ministério Público tem o dever de requisitar a abertura do 

competente inquérito e oferecer a denúncia nesses casos, consoante o parágrafo 

único do mesmo dispositivo. 

O artigo 16 da lei reitera que a greve dos servidores públicos, prevista no 

artigo 37, VII, da Constituição Federal, deverá ser regulamentada por legislação 

específica. Por fim, o seu art. 17 veda a paralisação de atividades por iniciativa do 

empregador – o chamado lockout36 -, assegurando aos trabalhadores, em caso de 

descumprimento desta norma, o direito à percepção de salários durante o período 

da paralisação provocada pelo empregador. 

Devidamente abordadas as normas constitucionais e legais acerca do direito 

de greve, cabe tratar com maior profundidade os limites passíveis de serem opostos 

ao direito de greve com base na Carta Magna e na Lei de Greve. 

                                                 
36 Segundo Mauricio Godinho Delgado, lockout “é a paralisação provisória das atividades da 
empresa, estabelecimento ou seu setor, realizada por determinação empresarial, com o objetivo de 
exercer pressões sobre os trabalhadores”. 
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2002, p. 1384. 
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3 LIMITES AO DIREITO DE GREVE 

 

Conforme já explicitado acima, ainda que a greve seja enquadrada como 

direito fundamental da classe trabalhadora – ou “direito fundamental humano da 

pessoa que trabalha”, como aponta Carlos Henrique Bezerra Leite37 -, não se trata 

de direito absoluto, sendo, portanto, alvo de legítimas limitações. Uma vez 

constatada a possibilidade de opor limites a esse direito, tais limites devem ser 

apontados e abordados expressamente, sob pena de abrir-se espaço para que, 

diante da ausência de indicação expressa dos limites aceitos pelo ordenamento 

jurídico pátrio, passar-se a admitir como legítimos limites não compatíveis com a 

Constituição Federal ou com a legislação ordinária, o que abriria espaço para a 

inviabilização do exercício do direito de greve. 

Com efeito, no que diz respeito ao direito de greve, passou-se, com o 

advento da Constituição Federal de 1988, “de um sistema onde havia sérias 

restrições ao exercício desse direito para um outro situado em extremo oposto, qual 

seja, pouca ou quase nenhuma restrição ao seu exercício”38. Como já visto, o texto 

do artigo 9º da Carta Magna é abrangente, não abrindo muito espaço para limitações 

ao direito de greve. 

Por outro lado, como aponta Arnaldo Süssekind, a Organização das Nações 

Unidas já proclamou que as atividades sindicais podem ficar sujeitas a limitações 

previstas em lei, as quais “constituem medidas necessárias numa sociedade 

democrática, no interesse da segurança nacional ou para proteger os direitos e as 

liberdades de outrem”39. A Organização Internacional do Trabalho, segundo o 

mesmo autor, estabeleceu que os direitos à vida, à segurança ou à saúde da pessoa 

devem ser preservados ainda que importem em proibição ao exercício do direito de 

                                                 
37 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. A greve como direito fundamental. 2 ed. Curitiba: Juruá, 2014, 
p. 65. 
38 CARVALHO, Luiz Inácio Barbosa. Limitações ao direito de greve consoante o texto 
constitucional de 1988. In: Relações coletivas de trabalho – estudos em homenagem ao Ministro 
Arnaldo Süssekind. São Paulo: LTr, 1989, p. 492. 
39 Art. 8º, c, do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, aprovado pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas em 1966, com vigência a partir de 1976. 
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greve, pois se tratam de “superdireitos”, e, assim sendo, devem ser respeitados em 

função de sua hierarquia superior40. 

Nesse contexto, partindo da premissa de que a greve pode ser alvo de 

limitações, cumpre distinguir as limitações legítimas, aceitas pelo ordenamento 

jurídico pátrio, das ilegítimas, que não se compatibilizam com o direito fundamental 

de greve preconizado pela Constituição Federal de 1988. CABE destacar, aqui, que 

os limites ora abordados tratam mais especificamente do direito de greve garantido 

aos trabalhadores da iniciativa privada, de modo que não serão discutidos 

detidamente o direito de greve dos servidores públicos e dos servidores militares, 

uma vez que estes são – como já demonstrado – tratados de forma distinta pela 

Carta Magna. 

Necessário constatar, portanto, que “o problema dos limites ao exercício do 

direito de greve ocupa importante e destacado papel nos debates acerca do 

instituto”41. A par desse relevante problema, o presente capítulo buscará abordar os 

limites legítimos ao direito de greve impostos pela Constituição Federal e pela Lei de 

Greve. 

 

3.1 LIMITES CONSTITUCIONAIS AO DIREITO DE GREVE 

 

Como já demonstrado, ao mesmo tempo em que assegurou o direito de 

greve através do artigo nono da Carta Magna, o constituinte tratou de estabelecer 

limites a esse direito nos parágrafos primeiro e segundo do mesmo dispositivo 

constitucional. No entanto, para além das limitações expressas nos referidos 

parágrafos, é preciso analisar os demais dispositivos constitucionais que tratam de 

outros direitos e liberdades outorgados pela Carta Magna, de modo a averiguar sua 

compatibilidade com um direito de greve pretensamente irrestrito e ilimitado. 

É que o direito de greve não convive sozinho no texto da Constituição 

Federal, devendo, portanto, ser harmonizado com outros dispositivos 

constitucionais, daí surgindo a possibilidade de se oporem limitações ao direito de 

                                                 
40 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito constitucional do trabalho. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 
451. 
41 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Direito do trabalho e democracia: apontamentos e 
pareceres. São Paulo: LTr, 1996, p. 39. 
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greve oriundas do próprio corpo da Constituição. Nesse sentido, cumpre destacar 

que a Constituição não pode ser analisada e interpretada de modo fracionado, “mas 

deve o intérprete vê-la de corpo inteiro procurando conciliar todos os seus 

dispositivos de modo que um direito não se sobreponha sobre os demais”42. 

A análise conjunta da Constituição Federal leva o intérprete à percepção de 

que os dispositivos constitucionais são muitas vezes conflitantes entre si – e de tal 

regra não escapa o conflito entre o direito de greve e outros direitos e liberdades 

garantidos pela Carta Magna. 

Ainda assim, é preciso destacar que, conforme já demonstrado, o 

constituinte optou por garantir o direito de greve de forma quase irrestrita, de modo 

que eventuais limitações a esse direito devem sempre levar em consideração que, 

na forma da redação do artigo nono da Constituição Federal, compete aos 

trabalhadores decidir tanto sobre a oportunidade de exercer o direito de greve como 

sobre os interesses que devam ser por meio deste direito defendidos. É dizer, aqui, 

que toda e qualquer pretensão de limitar o direito de greve deve levar em 

consideração o caput do artigo nono da Carta Magna, porquanto referido dispositivo 

constitucional é, nos termos da lição de José Afonso da Silva, a base de todo o 

ordenamento jurídico pátrio acerca da greve43. 

E o comando constitucional que outorga aos trabalhadores as decisões mais 

importantes a respeito do exercício do direito de greve não pode ser ignorado ou 

relativizado pelos poderes executivo, legislativo e/ou judiciário. É necessário, 

portanto, respeitar o disposto no artigo nono da Constituição Federal. Neste ponto, 

cabe fazer referência às lições de Konrad Hesse, que, ao dissertar sobre a força 

normativa da Constituição, pontuou que “A Constituição não configura, portanto, 

apenas expressão de um ser, mas também de um dever ser”44, bem como que 

“compete ao Direito Constitucional realçar, despertar e preservar a vontade da 

                                                 
42 CARVALHO, Luiz Inácio Barbosa. Limitações ao direito de greve consoante o texto 
constitucional de 1988. In: Relações coletivas de trabalho – estudos em homenagem ao Ministro 
Arnaldo Süssekind. São Paulo: LTr, 1989, p. 496. 
43 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 198. 
44 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 
1991, p. 15. 
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Constituição, que, indubitavelmente, constitui a maior garantira de sua força 

normativa”45. 

Feitas essas observações que buscam demonstrar a necessidade de cautela 

ao indicar limites ao direito de greve, cumpre adentrar especificamente na questão 

dos limites constitucionais a esse direito. A primeira limitação constitucional ao 

direito de greve é imposta pelo parágrafo primeiro do artigo 9º da Constituição 

Federal46, que trata da restrição parcial imposta às greves realizadas por 

trabalhadores que laborem em “serviços ou atividades essenciais”. Importante 

registrar, quanto a este ponto, que a Carta Magna não proibiu a greve em tais 

segmentos, mas criou, nas palavras de Mauricio Godinho Delgado, “imperiosos 

condicionamentos, em vista das necessidades inadiáveis da comunidade”47.  

Embora a Constituição tenha previsto expressamente essa limitação ao 

direito de greve, o constituinte não indicou quais seriam os serviços ou atividades 

enquadrados como essenciais, outorgando tal tarefa ao legislador ordinário, que, ao 

final, seria o verdadeiro operador da limitação ao direito de greve no que diz respeito 

a esse tema. A indicação de tais serviços e atividades foi realizada através da Lei de 

Greve (Lei nº 7.783/89), de modo que, embora prevista expressamente na Carta 

Magna, a limitação foi levada a efeito pela legislação infraconstitucional. Trata-se, 

aqui, de limite que vem sendo utilizado de forma abusiva por parcela da 

jurisprudência pátria, merecendo, por esse motivo, ser abordado de maneira mais 

específica em capítulo posterior deste trabalho. 

A outra norma constitucional que trata expressamente de limitar o direito de 

greve é o parágrafo segundo do artigo nono da Constituição Federal48, que versa 

sobre a responsabilização dos agentes que abusam do direito de greve. Conforme 

aponta Mauricio Godinho Delgado, referida norma “é, na verdade, redundante, 

                                                 
45 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 
1991, p. 27. 
46 §1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade. 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. 
Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
Acesso em: 01 de mai. de 2017. 
47 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2002, p. 1400. 
48 § 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. 
Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
Acesso em: 01 de mai. de 2017. 
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porque derivaria, necessariamente, do conjunto da lógica jurídica”49. É que, na 

mesma linha do que fora abordado no presente capítulo até aqui, embora 

“amplamente franqueada”, o direito à greve “não traduz permissão normativa para 

atos abusivos, violentos ou similares, pelos grevistas”50. 

Ocorre que, da forma como restou redigido, o §2º do artigo nono acabou por 

abrir espaço para interpretações subjetivas – e demasiadamente expansivas – do 

que poderia ser configurado como “abuso” a ensejar a responsabilização legal dos 

grevistas, sobretudo considerando-se a amplitude dos direitos fundamentais 

possivelmente conflitantes com o direito de greve presentes no corpo da Carta 

Magna. Nesse cenário de excessiva subjetividade do que poderia ser encaixado 

como conduta abusiva, surgiu, nas palavras do doutrinador Amauri Mascaro 

Nascimento, “a necessidade de construção pela via da jurisprudência, da lei, ou de 

ambas, de diretrizes que funcionarão como um elemento de contrapeso à aparente 

ilimitação da greve”51. 

Da opção por relegar a regulamentação do exercício do direito de greve para 

a legislação ordinária, por sua vez, decorreu que a maior parte das situações de 

abuso restou prevista somente na própria Lei de Greve. No que diz respeito a tais 

abusos decorrentes da inobservância da legislação ordinária, serão estes 

detidamente abordados no capítulo seguinte, que trata das limitações previstas no 

corpo da Lei de Greve. 

Ainda assim, é plausível apontar alguns casos em que a greve deveria ser 

qualificada como abusiva diante de sua incompatibilidade com outros dispositivos 

constitucionais. É possível verificar, de início, uma possível incompatibilidade entre 

greves que impliquem em ameaça à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade 

com o caput do artigo 5º da Constituição Federal, in verbis52: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

                                                 
49 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2002, p. 1401. 
50 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2002, p. 1401. 
51 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Compêndio de direito sindical. 3 ed. São Paulo: LTr, 2003, p. 
483. 
52 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 
1988. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
Acesso em: 24 de set. de 2017. 
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inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

 

Ao estabelecer a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e 

à propriedade, o constituinte acabou por vedar a realização de greves que gerem 

violações frontais a esses direitos. Verifica-se, neste ponto, que movimentos 

grevistas que usem da violência como método podem ser considerados 

inconstitucionais por afrontarem o direito à vida e à segurança. No mesmo sentido, 

greves de trabalhadores de áreas como segurança e saúde públicas devem ser 

limitadas – e assim o foram de acordo com o parágrafo primeiro do artigo nono da 

Carta Magna combinado com a Lei de Greve – por sua capacidade de configurar 

grave ameaça ao direito à vida e à segurança.  

O direito à propriedade deve ser compatibilizado com o direito de greve de 

forma cuidadosa, de modo a evitar que instrumentos jurídicos de proteção à 

propriedade – como o interdito proibitório – acabem servindo para inviabilizar o 

direito de greve de determinadas categorias de trabalhadores. Assim, somente nos 

casos em que há efetivos danos à propriedade – como ocorreu nas práticas dos 

movimentos ludistas – é que se verifica uma inconstitucionalidade no exercício do 

direito de greve.  

O direito à liberdade, quando analisado no contexto da greve, costuma ser 

associado à opção de determinados trabalhadores por não aderir à greve e, assim, 

seguir trabalhando quando da realização de movimento grevista por parte da sua 

categoria. Tal “proteção à liberdade de trabalhar” também foi introduzida na Lei de 

Greve, de modo que será analisada no próximo capítulo com os devidos 

apontamentos. 

Para além do caput do artigo 5º da Constituição Federal, cabe apontar 

incompatibilidades entre um direito irrestrito de greve e a proteção constitucional a 

outros direitos fundamentais assegurados pelos incisos do artigo 5º. 

Complementando a proteção aos direitos já abordados, é possível identificar a 

proteção constitucional à liberdade do trabalho no inciso XIII53 do artigo 5º, que 

prevê que “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 
                                                 
53 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 
1988. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
Acesso em: 24 de set. de 2017. 
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qualificações profissionais que a lei estabelecer”. O inciso XXII54 do mesmo artigo 

ressalta a proteção à propriedade ao estabelecer que “é garantido o direito de 

propriedade”. No mesmo sentido da proteção à vida e à segurança, o inciso III do 

artigo 5º garante que “ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 

desumano ou degradante”, sendo flagrantemente inconstitucional qualquer 

movimento grevista que aja com esses métodos repelidos pela Carta Magna. 

Voltando à temática da liberdade, também cabe apontar, como dispositivos 

constitucionais que podem implicar em limitação ao direito de greve, os incisos IV e 

VIII do artigo quinto da Constituição Federal, in verbis55: 

 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;  

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 
alternativa, fixada em lei; 

 

Ao abordar os referidos dispositivos, Sergio Pinto Martins aponta, quanto ao 

inciso IV, que “haverá liberdade de pensamento quanto à greve em relação aos que 

são contrários a ela”, de modo que a greve não poderá implicar em cerceamento à 

liberdade de pensamento. Quanto ao inciso VIII, anota o mesmo doutrinador que 

“Ainda dentro da liberdade de pensamento, deve-se respeitar na greve as 

convicções políticas, filosóficas e as crenças religiosas das pessoas”56. 

Seguindo no apontamento de possíveis casos de abuso do direito de greve, 

Sergio Pinto Martins destaca que “os danos causados à moral, à imagem da pessoa 

ou danos de caráter material terão que ser indenizados pelos responsáveis”57. 

Menciona o doutrinador, no ponto, a norma contida no inciso V do artigo 5º da 

Constituição Federal, que prevê que “é assegurado o direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 

                                                 
54 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 
1988. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
Acesso em: 24 de set. de 2017. 
55 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 
1988. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
Acesso em: 24 de set. de 2017. 
56 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. 15 ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 789. 
57 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. 15 ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 789. 
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imagem”58, bem como o previsto no inciso X do mesmo artigo constitucional, que 

dispõe que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação”59. 

Trata-se, aqui, de típico caso de aplicação do instituto da responsabilidade 

civil, de acordo com o qual caso desrespeitada a moral e a imagem das pessoas 

e/ou seus pertences materiais, deverão ser responsabilizados os causadores do 

dano. A mera configuração de tal abuso não poderá resultar, contudo, numa 

declaração de abusividade do movimento grevista, mas tão somente na devida 

indicação e responsabilização dos agentes que praticaram – sejam pessoas físicas 

ou o próprio sindicato – a conduta danosa, com a sua consequente condenação à 

reparação dos danos causados. 

Neste ponto, a fim de afastar qualquer intenção de desqualificar a 

legitimidade de movimentos grevistas com base em abusos pontuais e 

individualizados, cabe recordar a lição de José Carlos Arouca, segundo quem60: 

 

não serão, ainda, atos isolados de violência que macularão o direito, até 
porque a Constituição é taxativa ao responsabilizar pelos abusos que forem 
cometidos, isto é, aqueles que praticarem os atos qualificados como 
abusivos 

 

Cabe recordar aqui, por fim, a já referida proibição constitucional à greve dos 

servidores militares. Tal norma impõe a limitação absoluta de movimentos grevistas 

por parte de tais agentes. Para além da vedação à greve dos militares, calha 

mencionar, mesmo que de forma breve, que recentemente o Supremo Tribunal 

Federal julgou, a nosso ver de forma flagrantemente contrária à Constituição, que é 

inconstitucional o exercício do direito de greve por parte de policiais civis e demais 

servidores públicos – mesmo que não militares – que atuem diretamente na área de 

segurança pública. Trata-se, aqui, do julgamento do Recurso Extraordinário com 

                                                 
58 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 
1988. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
Acesso em: 25 de set. de 2017. 
59 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 
1988. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
Acesso em: 25 de set. de 2017. 
60 AROUCA, José Carlos. Curso básico de direito sindical. 5 ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 236. 
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Agravo (ARE) 654432, através do qual restou aprovada a seguinte tese para fins de 

repercussão geral61:  

 

(1) o exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é 
vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem 
diretamente na área de segurança pública. (2) É obrigatória a participação 
do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das 
carreiras de segurança pública, nos termos do artigo 165 do Código de 
Processo Civil, para vocalização dos interesses da categoria. 

 

Ainda que se trate de julgamento a princípio restrito às categorias de 

servidores públicos – não estando, portanto, abrangido no foco do presente trabalho, 

conforme já mencionado -, é importante atentar para o fato de que o precedente 

representa uma vez mais a forma abusiva com que o Poder Judiciário tem imposto 

limitações no mínimo questionáveis ao exercício do direito de greve, patrocinando 

decisões que, salvo melhor juízo, são incompatíveis com a forma com a qual a 

Constituição Federal tratou desse direito. Em face de relativizações e limitações ao 

direito de greve, cumpre reiterar a força normativa da Constituição, bem 

representada pelas lições da hoje ministra do Tribunal Superior do Trabalho Kátia 

Magalhães Arruda, que assim se manifesta acerca do tema62: 

 

As Constituições não são simples conselhos do legislador para o povo. São 
determinações impositivas que devem ser defendidas, o que faz dos direitos 
constantes na Carta Magna normas jurídicas perfeitamente exigíveis. 

 

É justamente sob essa perspectiva de vinculação dos julgadores e dos 

legisladores ordinários aos direitos fundamentais outorgados pela Carta Magna que 

deverão ser abordados os limites ao direito de greve constantes na legislação 

ordinária. 

 

3.2 LIMITES LEGAIS AO DIREITO DE GREVE 

 

                                                 
61 O acórdão do mencionado processo ainda não havia sido publicado quando da elaboração do 
presente trabalho, de modo que as informações foram extraídas do site do Supremo Tribunal Federal. 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340096>. Acesso 
em: 25 de set. de 2017. 
62 ARRUDA, Kátia Magalhães. Direito constitucional do trabalho – Sua eficácia e o impacto do 
modelo neoliberal. São Paulo: LTr, 1998, p. 60. 
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Partindo dos dispositivos legais constantes na Lei de Greve, já introduzidos 

no capítulo 2.2 do presente trabalho, verifica-se que o legislador ordinário optou por 

acrescentar requisitos e condições para o exercício legítimo e legalmente protegido 

do direito de paralisação. Ainda que tais dispositivos estejam plenamente vigentes – 

sobretudo diante da inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade da 

legislação em comento -, é preciso sempre recordar que a Lei de Greve deve ser 

interpretada de acordo com o comando do artigo nono da Carta Magna, que alçou a 

greve ao patamar de direito fundamental da classe trabalhadora. Neste ponto, cabe 

uma vez mais fazer menção às lições doutrinárias de Kátia Magalhães Arruda63: 

 

a Constituição tem força normativa, é superior à norma comum, e por 
consequência, não necessita de uma norma inferior para lhe dar validade ou 
garantir eficácia. As normas hierarquicamente inferiores devem ser 
interpretadas nos estritos limites de suas atribuições de complementação, 
ordenação ou regulação, e não como instrumento, sem o qual a 
Constituição fica inerte. 

 

Sempre sob essa perspectiva, o presente subcapítulo tratará de analisar as 

limitações ao direito de greve introduzidas pela Lei de Greve – Lei nº 7.783, de 28 de 

junho de 1989. Resgata-se, do já exposto até aqui, que há quem considere que a 

conceituação de greve constante no artigo 2º da referida lei64 acabou por restringir o 

exercício do direito, excluindo da proteção constitucional paralisações em moldes 

diversos do ali previsto. Embora se trate de questão relevante sob o ponto de vista 

doutrinário, certo é que a aplicação de tal conceito não vem gerando obstáculos ao 

exercício do direito de greve por parte dos trabalhadores, uma vez que os 

movimentos paredistas adotam como modelo de paralisação exatamente o que fora 

conceituado na lei. Não há, portanto, grandes limitações/obstáculos ao exercício da 

greve em virtude da redação do artigo segundo da lei. 

                                                 
63 ARRUDA, Kátia Magalhães. Direito constitucional do trabalho – Sua eficácia e o impacto do 
modelo neoliberal. São Paulo: LTr, 1998, p. 42. 
64 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. 
BRASIL. Lei nº. 7.783, de 28 de junho de 1989 (Lei de Greve).  Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7783.htm>. Acesso em: 09 de out. de 2017. 
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Diferentes são as consequências das redações constantes no artigo 3º e seu 

parágrafo único da Lei de Greve. Cumpre, aqui, transcrever o referido dispositivo 

legal65: 

 

Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos 
via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho. 

Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores 
diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 
48 (quarenta e oito) horas, da paralisação. 

 

Constata-se, a partir da redação do dispositivo ora analisado, que o 

legislador teve como objetivo afastar a possibilidade de exercício do direito de greve 

sem o cumprimento de dois requisitos anteriores à paralisação, quais sejam: a 

prévia tentativa de negociação entre as partes e a comunicação aos empregadores 

anteriormente à deflagração do movimento grevista. O artigo em questão tem como 

objetivo atrair certa dose de previsibilidade à greve, seja quanto às reivindicações 

dos trabalhadores, seja quanto à data de início da paralisação. 

Cabe apontar que o caput do referido dispositivo impôs aos trabalhadores 

obrigação (tentativa prévia de negociação) incompatível com a faculdade outorgada 

à classe trabalhadora quanto ao momento da realização do movimento grevista. 

Ora, se compete aos trabalhadores “decidir sobre a oportunidade” de exercício do 

direito de greve (conforme previsto no caput do artigo nono da Carta Magna), 

certamente não haveria como condicionar o exercício do referido direito fundamental 

à prévia tentativa de negociação. Trata-se, aqui, de uma relativização do direito 

fundamental outorgado aos trabalhadores, que, na forma da redação constante na 

Carta Magna, poderiam escolher, de acordo com seus interesses, o momento exato 

do exercício do direito de greve. Através da redação do artigo terceiro, a Lei de 

Greve acabou por afastar dos trabalhadores a possibilidade de iniciar um movimento 

grevista que surpreendesse o empregador. Restou afastado, no mesmo sentido, 

qualquer chance de a classe trabalhadora efetuar a legítima opção por exercer o 

direito de greve sem a prévia tentativa de negociação. 

                                                 
65 BRASIL. Lei nº. 7.783, de 28 de junho de 1989 (Lei de Greve).  Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7783.htm>. Acesso em: 09 de out. de 2017. 
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 É de se apontar, ainda, que o mencionado artigo acaba por desconsiderar o 

fato de que em muitas oportunidades os trabalhadores têm ciência, antes mesmo de 

qualquer tentativa formal de negociação, de que os objetivos por eles almejados não 

serão atingidos através da via negocial. Nessas oportunidades, muito frequentes nas 

atuais relações de trabalho, o exercício do direito de greve acaba por restar 

enfraquecido, porquanto é imposto aos grevistas um requisito formal prévio que, 

além de sabidamente ineficaz, acabará por frear a mobilização da classe 

trabalhadora, submetida pela referida norma a ritos prévios que têm o condão de 

desmotivar os obreiros na sua pretensão paredista.  

Não obstante tais considerações, o Tribunal Superior do Trabalho consolidou 

entendimento no sentido da aplicabilidade da referida norma. Nesse sentido é a 

Orientação Jurisprudencial nº 11 da Seção de Dissídios Coletivos da corte66: 

 

OJ-SDC-11 GREVE. IMPRESCINDIBILIDADE DE TENTATIVA DIRETA E 
PACÍFICA DA SOLUÇÃO DO CONFLITO. ETAPA NEGOCIAL PRÉVIA. 

Inserida em 27.03.1998 

É abusiva a greve levada a efeito sem que as partes hajam tentado, direta e 
pacificamente, solucionar o conflito que lhe constitui o objeto. 

 

Nesse cenário, a despeito do entendimento pela incompatibilidade do artigo 

em comento com a liberdade outorgada aos movimentos grevistas pelo artigo nono 

da Constituição Federal, fato é que a doutrina e a jurisprudência pátria entenderam 

pela constitucionalidade do dispositivo em questão. Extrai-se, portanto, uma primeira 

limitação legal ao direito de greve, que não poderá ser exercido sem a prévia 

tentativa de negociação. 

Seguindo com a estipulação de requisitos formais para o legítimo exercício 

do direito de greve, o artigo quarto da Lei nº 7.783/89 dispôs sobre a forma através 

da qual a entidade sindical deverá deliberar sobre a paralisação67: 

 

                                                 
66 Disponível em: 
<http://www.tst.jus.br/home?p_p_id=15&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_1
5_struts_action=%2Fjournal%2Fview_article&_15_groupId=10157&_15_articleId=63246&_15_version
=1.1>. Acesso em: 09 de out. de 2017. 
67 BRASIL. Lei nº. 7.783, de 28 de junho de 1989 (Lei de Greve).  Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7783.htm>. Acesso em: 09 de out. de 2017. 
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Art. 4º Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do 
seu estatuto, assembléia geral que definirá as reivindicações da categoria e 
deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços. 

§ 1º O estatuto da entidade sindical deverá prever as formalidades de 
convocação e o quorum para a deliberação, tanto da deflagração quanto da 
cessação da greve. 

§ 2º Na falta de entidade sindical, a assembléia geral dos trabalhadores 
interessados deliberará para os fins previstos no "caput", constituindo 
comissão de negociação. 

 

Constata-se, do dispositivo em comento, que a Lei de Greve impôs às 

entidades sindicais o dever de convocar assembleia geral anteriormente à 

deflagração do movimento grevista. É necessário, ainda, que a referida assembleia 

defina as reivindicações que a categoria almeja através da paralisação coletiva. O 

parágrafo primeiro do referido dispositivo determina, por fim, que a entidade sindical 

deverá prever, em seu estatuto, as formalidades de convocação e o quórum para 

deliberação da deflagração e cessação da greve. 

Ainda que seja evidente o avanço da legislação no que toca às formalidades 

para a deflagração do movimento grevista – até porque a legislação anterior teve 

origem no período da ditadura militar, em que movimentos sociais e sindicais eram 

perseguidos e obstaculizados -, é de se questionar a legitimidade da imposição de 

tais formalidades para a deflagração do movimento paredista. Ora, a necessidade de 

definição das reivindicações da categoria anteriormente à deflagração da greve 

acaba por restringir o movimento grevista ao alcance de objetivos pré-estabelecidos, 

restando impossibilitados, assim, a evolução e o aprimoramento dos pleitos dos 

trabalhadores através de um juízo fático acerca das possibilidades de conquistas e 

avanços de direitos após a deflagração da greve. 

O supratranscrito parágrafo primeiro do artigo quarto, por sua vez, pode ser 

entendido como uma ofensa ao princípio da liberdade sindical, porquanto a 

legislação acaba por interferir na organização dos sindicatos ao obrigá-los a prever, 

no próprio estatuto da entidade, as formalidades de convocação e o quórum para a 

deliberação acerca da deflagração da greve. Embora tal obrigação possa ser 

interpretada como uma forma de evitar conflitos internos na própria entidade 

sindical, obstando que decisões relevantes sejam tomadas à revelia da maioria da 

categoria, certo é que tais obrigações abrem espaço para o questionamento da 
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legalidade do movimento grevista pelo mero descumprimento de formalidades 

específicas. 

E tal intuito – de declarar a greve como ilegal e acabar por reprimi-la pelo 

simples descumprimento de formalidades – acaba por encontrar amparo no próprio 

Poder Judiciário, que, ao analisar processos questionando movimentos paredistas, 

decidiu reiteradamente nesse sentido. Para chegar a tal conclusão basta analisar a 

jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que no decorrer da década de 90 

editou diversas orientações jurisprudenciais que acabaram por ampliar e 

supervalorizar as formalidades para a deflagração do movimento grevista. Nesse 

sentido são as ainda vigentes orientações jurisprudenciais nº 8, 28 e 35 da Seção de 

Dissídios Coletivos do TST, in verbis68: 

 

OJ-SDC-8    DISSÍDIO COLETIVO. PAUTA REIVINDICATÓRIA NÃO 
REGISTRADA EM ATA. CAUSA DE EXTINÇÃO. 

Inserida em 27.03.1998 

A ata da assembléia de trabalhadores que legitima a atuação da entidade 
sindical respectiva em favor de seus interesses deve registrar, 
obrigatoriamente, a pauta reivindicatória, produto da vontade expressa da 
categoria. 

OJ-SDC-28    EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AGT. PUBLICAÇÃO. BASE 
TERRITORIAL. VALIDADE. 

Inserida em 19.08.1998 

O edital de convocação para a AGT deve ser publicado em jornal que 
circule em cada um dos municípios componentes da base territorial. 

OJ-SDC-35    EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AGT. DISPOSIÇÃO 
ESTATUTÁRIA ESPECÍFICA. PRAZO MÍNIMO ENTRE A PUBLICAÇÃO E 
A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. 

Inserida em 07.12.1998 

Se os estatutos da entidade sindical contam com norma específica que 
estabeleça prazo mínimo entre a data de publicação do edital convocatório 
e a realização da assembléia correspondente, então a validade desta última 
depende da observância desse interregno. 

 

Veja-se, das orientações jurisprudenciais referidas, que a deflagração do 

movimento paredista é reiteradamente questionada através de demandas judiciais 

que invocam a inobservância de ritos formais específicos para buscar inviabilizar o 

                                                 
68 Disponível em: 
<http://www.tst.jus.br/home?p_p_id=15&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_1
5_struts_action=%2Fjournal%2Fview_article&_15_groupId=10157&_15_articleId=63246&_15_version
=1.1>. Acesso em: 09 de out. de 2017. 
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exercício do direito de greve. Resta, desta maneira, fragilizado o direito de greve, 

que corre o risco de ser declarado ilegal em virtude de decisões judiciais que dão 

excessivo valor a formalismos, frequentemente em detrimento do próprio exercício 

legítimo do direito. 

A respeito desse tema, cumpre transcrever as bem lançadas ponderações 

de Cláudio Armando Couce de Menezes, que, ao se referir ao efeito dos artigos 3º e 

4º da Lei de Greve sobre o próprio exercício do direito, assim se manifesta69: 

 

[...] os arts. 3º e 4º deste diploma legal estabelecem uma série de requisitos 
que dificultam sobremaneira o seu exercício, sobretudo em casos urgentes - 
como a greve ambiental destinada à proteção da saúde do trabalhador e à 
preservação de um meio ambiente de trabalho sadio e equilibrado. 

Superando esse impasse, poderíamos concluir que quando por motivos 
ponderáveis não for possível (ou desaconselhável) observar as 
formalidades postas na lei, a greve poderá ser deflagrada imediatamente, 
sem que se possa imputá-la de abusiva ou "ilegal", afastando-se também a 
possibilidade de aplicação de multas e ordens para forçar o imediato 
retomo. 

De toda sorte, o mero descumprimento de requisitos formais restritivos de 
um Direito Fundamental, não pode inviabilizar o seu exercício. 

 

Ainda no campo das limitações legais ao exercício do direito de greve, cabe 

analisar os parágrafos primeiro e terceiro do artigo 6º da Lei de Greve70: 

 

Art. 6º São assegurados aos grevistas, dentre outros direitos: 

§ 1º Em nenhuma hipótese, os meios adotados por empregados e 
empregadores poderão violar ou constranger os direitos e garantias 
fundamentais de outrem. 

§ 3º As manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não 
poderão impedir o acesso ao trabalho nem causar ameaça ou dano à 
propriedade ou pessoa. 

 

O parágrafo primeiro do dispositivo em análise traz novamente certa carga 

de subjetivismo, na medida em que deixa de explicitar quais os direitos e garantias 

fundamentais de outrem que seriam passíveis de serem violados e/ou constrangidos 

através do movimento grevista. Neste ponto, cabe reiterar que o subjetivismo pode 

                                                 
69 MENEZES, Cláudio Armando Couce de. Antinomias entre a lei de greve (n. 7.783/1989) e o art. 9º 
da Constituição Federal. Revista LTr, São Paulo, abril de 2015, p. 437. 
70 BRASIL. Lei nº. 7.783, de 28 de junho de 1989 (Lei de Greve).  Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7783.htm>. Acesso em: 18 de out. de 2017. 
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gerar óbices ao regular exercício do direito de greve, porquanto se acaba por levar 

ao Poder Judiciário, em muitas oportunidades, a decisão acerca da ocorrência ou 

não de violações a direitos e garantias fundamentais de outrem. E a judicialização 

da greve, como se mostrará no curso do presente trabalho, frequentemente impõe 

prejuízos aos trabalhadores paredistas. 

Buscando dar tratamento mais objetivo à questão, Arnaldo Süssekind listou 

ações ou omissões que podem ser entendidas como abusos por parte dos grevistas, 

ensejando, assim, a correspondente sanção e/ou a declaração de ilegalidade do 

movimento71: 

 

a) negar-se o sindicato a firmar acordo para a manutenção de serviços cuja 
paralisação importe em prejuízo irreparável à empresa ou cuja prestação 
seja indispensável ao atendimento das necessidades inadiáveis da 
comunidade e os empregados a prestar o respectivo serviço; 

b) o sindicato ou os grevistas utilizarem de meios violentos para aliciar ou 
persuadir trabalhadores, violar ou constranger direitos e garantias 
fundamentais de outrem, causar ameaça ou dano à propriedade ou pessoa; 

c) o sindicato organizar ou os trabalhadores participarem de piquetes 
substantivos do livre acesso ao trabalho ou de “arrastões” que retirem do 
local de trabalho os empregados que não aderiram a greve; 

d) prosseguir a greve após a decisão da justiça do trabalho; 

e) a empresa adotar meios para constranger empregados a não 
participarem da greve ou para frustrar a divulgação do movimento. 

 

Ainda que sejam discutíveis os efeitos de tais ações/omissões sobre o 

movimento grevista como um todo, é louvável a tentativa de listar as ocasiões em 

que pode ser declarada a abusividade do movimento, de modo a evitar que a 

jurisprudência passe a impor limitações inconstitucionais ao direito de greve, como 

infelizmente tem se verificado com certa frequência. 

Voltando à análise do artigo 6º da Lei de Greve, é possível perceber, da 

redação do seu parágrafo terceiro, que o legislador buscou proteger o direito 

daqueles trabalhadores que optem por não aderir ao movimento grevista, vedando, 

assim, que os trabalhadores grevistas impeçam o acesso ao trabalho daqueles 

obreiros que, à revelia da greve decretada pela categoria, insistam em trabalhar. É 

preciso analisar tal proteção com cuidado, devendo o intérprete sempre recordar que 

                                                 
71 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito constitucional do trabalho. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 
479. 
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a greve é um direito cujo exercício se dá de forma necessariamente coletiva, de 

modo que se contrapõem, nesse caso, um direito individual (do trabalhador que 

deseja trabalhar) a um direito coletivo (da categoria que deliberou por deflagrar o 

movimento grevista). É extremamente precisa, neste ponto, a análise que Mauricio 

Godinho Delgado faz sobre a questão (grifo no original)72: 

 

Ora, a lei tem de ser interpretada em harmonia com a Constituição: direitos 
e garantias, em nenhuma hipótese, poderão, efetivamente, ser violados ou 
constrangidos, exceto o acesso ao trabalho, desde que, aqui, a restrição se 
faça sem violência física ou moral às pessoas. É que a Lei Magna assegura, 
enfaticamente, como direito fundamental, a greve, o movimento de sustação 
coletiva do trabalho; nesse caso, o ato individual de insistir no cumprimento 
isolado do contrato choca-se com o direito coletivo garantido (art. 9º, 
CF/88). Inexistindo violência física e moral nos piquetes, estes são lícitos, 
por força do direito garantido na Constituição, podendo, desse modo, 
inviabilizar, fisicamente, o acesso ao trabalho - repita-se, desde que sem 
violência física ou moral ao trabalhador. 

 

Com efeito, é possível interpretar que o piquete praticado no curso do 

movimento grevista faz parte do conteúdo essencial do direito constitucional de 

greve dos trabalhadores, sobretudo considerando-se a peculiaridade deste direito, 

que deve necessariamente ser exercido de maneira coletiva. Da mesma maneira, 

devem-se interpretar os conceitos de “ameaça ou dano à propriedade ou à pessoa” 

(presentes no supratranscrito parágrafo terceiro do artigo sexto da Lei de Greve) de 

maneira restritiva. Defende-se, neste ponto, que a força expansiva de todo direito 

fundamental restringe o alcance das normas limitadoras que atuam sobre o mesmo, 

e decorre daí a exigência de que os limites dos direitos fundamentais tenham de ser 

interpretados com critérios restritivos e em sentido mais favorável à eficácia e à 

essência de tais direitos (no caso o direito de greve). 

Seguindo com a estipulação de limites ao direito de greve, o legislador 

vedou a continuidade da greve e/ou a deflagração de novo movimento grevista na 

vigência de acordo, convenção ou sentença normativa. É o que determina o artigo 

14 da Lei de Greve73: 

 

                                                 
72 DELGADO, Mauricio Godinho. Direito coletivo do trabalho. 7 ed. São Paulo: LTr, 2017, p. 288. 
73 BRASIL. Lei nº. 7.783, de 28 de junho de 1989 (Lei de Greve).  Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7783.htm>. Acesso em: 22 de out. de 2017. 
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Art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas 
contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a 
celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. 

Parágrafo único. Na vigência de acordo, convenção ou sentença normativa 
não constitui abuso do exercício do direito de greve a paralisação que: 

I - tenha por objetivo exigir o cumprimento de cláusula ou condição; 

II - seja motivada pela superveniência de fatos novo ou acontecimento 
imprevisto que modifique substancialmente a relação de trabalho. 

 

Da mesma forma como fora alertado com relação ao artigo terceiro da Lei de 

Greve, é preciso pontuar que o artigo 14 da lei uma vez mais relativiza e limita a 

liberdade do exercício do direito de greve na forma como disposto no caput do artigo 

nono da Constituição Federal. É que, diante da redação do referido dispositivo, os 

trabalhadores deixam de ter o direito de decidir sobre a oportunidade de exercício do 

direito de greve, como preconiza o artigo 9º da Carta Magna. 

De acordo com o artigo 14, na vigência de acordo coletivo, convenção 

coletiva ou sentença normativa, só seria possível a deflagração de novo movimento 

grevista em caso de descumprimento de cláusula e/ou em caso de novidade fática 

capaz de modificar “substancialmente” a relação de trabalho. A greve nesses casos 

adquiriu contornos tormentosos através da jurisprudência pátria, que na década de 

1990 restringiu ainda mais o direito de greve nessas condições através da já 

revogada Orientação Jurisprudencial 1 da Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal 

Superior do Trabalho, in verbis74: 

 

OJ-SDC-1    ACORDO COLETIVO. DESCUMPRIMENTO. EXISTÊNCIA DE 
AÇÃO PRÓPRIA. ABUSIVIDADE DA GREVE DEFLAGRADA PARA 
SUBSTITUÍ-LA. 

Inserida em 27.03.1998 - Cancelada - DJ 22.06.2004 

O ordenamento legal vigente assegura a via da ação de cumprimento para 
as hipóteses de inobservância de norma coletiva em vigor, razão pela qual é 
abusivo o movimento grevista deflagrado em substituição ao meio pacífico 
próprio para a solução do conflito. 

 

Embora tal orientação jurisprudencial tenha sido cancelada em 2004, é 

possível extrair da sua leitura o perigo de submeter em demasia o juízo de 
                                                 
74 Disponível em: 
<http://www.tst.jus.br/home?p_p_id=15&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_1
5_struts_action=%2Fjournal%2Fview_article&_15_groupId=10157&_15_articleId=63246&_15_version
=1.1>. Acesso em: 22 de out. de 2017. 
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ocorrência – ou não – de abusividade do direito de greve aos tribunais pátrios, que já 

demonstraram certa tendência de violar e/ou limitar o direito de greve através da 

jurisprudência. Com efeito, analisando o art. 14 da Lei de Greve em paralelo com o 

artigo nono da Constituição Federal é possível sustentar que a existência de 

instrumento coletivo não pode impedir o exercício da greve75. 

Ainda mais graves são os efeitos da redação do artigo 14 da Lei de Greve 

quando da limitação ao exercício do direito de greve em decorrência da vigência de 

sentença normativa. É que a decisão que pôs fim ao movimento paredista pode não 

ter posto fim de fato ao conflito, como alerta com propriedade José Carlos Arouca76:  

 

Quando o art. 14 qualifica a greve como abusiva depois de julgado o 
dissídio, supõe solucionado definitivamente o conflito. Do contrário, pecaria 
pelo seu unilateralismo, pela ofensa ao princípio da isonomia, consagrado 
no inciso li do art. 5º da Constituição, impor a retomada do trabalho sem que 
se resolva o conflito que se mantém quando desatendidas as reivindicações 
defendidas. 

Configura-se o que chamamos decisão de mão única, ou seja, a decisão 
judicial não tem força para impor seu cumprimento imediato, comportando 
sua revisão recursal e até o efeito suspensivo, capazes os dois de projetar a 
solução real para depois de um e até dois anos. Mas os trabalhadores são 
compelidos a cumpri-la de imediato e reassumir seus postos, 
desmobilizando-se e retomando seus afazeres, sem qualquer pressão 
contra os empregadores ou comprometimento da produção. Para eles, a 
decisão não tem o mesmo efeito, podem dela recorrer ou pedir sua 
suspensão. 

Por isso, bem lido o texto do art. 14 e compreendido com visão mais social 
que literal, será entendido com outro sentido, isto é, transitada em julgado a 
decisão, não terá sentido manter o estado de beligerância, que se volta 
agora não mais contra o empregador, mas contra o Poder Judiciário. 

Do contrário, será mesmo decisão de mão única, unilateral e discriminatória. 

 

Diante das diversas limitações ao direito de greve impostas pela legislação 

ordinária – muitas delas de constitucionalidade questionável, como se buscou expor 

-, cabe sustentar que a Justiça do Trabalho deve ter uma postura de autocontenção 

frente às tentativas de caracterizar movimentos grevistas como abusivos. E isso 

deve ser feito não somente em função da amplitude da proteção constitucional ao 

direito de greve, mas também em decorrência das consequências da declaração de 

abusividade do movimento paredista. 

                                                 
75 MENEZES, Cláudio Armando Couce de. Antinomias entre a lei de greve (n. 7.783/1989) e o art. 9º 
da Constituição Federal. Revista LTr, São Paulo, abril de 2015, p. 437. 
76 AROUCA, José Carlos. Curso básico de direito sindical. 5 ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 241. 
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É que, nos termos da jurisprudência pátria, a greve, quando classificada 

como abusiva, não gera efeitos, garantias e/ou vantagens aos trabalhadores, nos 

termos da Orientação Jurisprudencial nº 10 da Seção de Dissídios Coletivos do 

Tribunal Superior do Trabalho77: 

 

OJ-SDC-10    GREVE ABUSIVA NÃO GERA EFEITOS. 

Inserida em 27.03.1998 

É incompatível com a declaração de abusividade de movimento grevista o 
estabelecimento de quaisquer vantagens ou garantias a seus partícipes, 
que assumiram os riscos inerentes à utilização do instrumento de pressão 
máximo. 

 

Nesse cenário, e partindo da ideia de que, apesar dos legítimos 

questionamentos, são constitucionais os dispositivos legais contidos na Lei de Greve 

– sobretudo por não terem sido afastados pelo STF -, verifica-se que a legislação 

ordinária impôs uma série de limites legais ao exercício do direito de greve. Não 

cabe, nesse cenário, interpretar de forma expansiva e ilimitada os limites impostos 

pela Carta Magna e pela Lei de Greve, sob pena de acabar inviabilizado o próprio 

direito de greve, como buscará se demonstrar no capítulo seguinte. 

 

4 LIMITES DOS LIMITES AO DIREITO DE GREVE 

 

Conforme se apresentou até aqui, embora seja clara a amplitude da 

proteção que os constituintes buscaram dar ao direito fundamental de greve, nos 

termos do caput do artigo nono da Constituição Federal, são variadas as formas 

através das quais se pretendeu, à revelia da previsão contida na Carta Magna, 

limitar o direito de paralisação dos trabalhadores. Com efeito, para além da 

legislação infraconstitucional, que logrou êxito em impor limites procedimentais e de 

oportunidade para se chegar à deflagração do movimento grevista, a jurisprudência 

pátria caminhou no mesmo sentido, privilegiando, em muitas ocasiões, 

                                                 
77 Disponível em: 
<http://www.tst.jus.br/home?p_p_id=15&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_1
5_struts_action=%2Fjournal%2Fview_article&_15_groupId=10157&_15_articleId=63246&_15_version
=1.1>. Acesso em: 22 de out. de 2017. 
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interpretações que acabam por dificultar ou até mesmo impedir o exercício do direito 

de greve – o que será melhor abordado no presente capítulo. 

É evidente que a imposição de limites ao direito de greve – como direito 

fundamental que é – deve ser realizada com extremo cuidado e parcimônia, de 

modo a proteger o direito consagrado pelo constituinte. Assim, torna-se necessário 

reconhecer que, não obstante a discussão acerca da (in)constitucionalidade de 

determinados dispositivos legais anteriormente abordados, uma vez admitindo-se a 

aplicação da Lei de Greve, não é possível estabelecer novas restrições e/ou 

limitações ao direito fundamental de greve protegido pela Constituição Federal. 

Trata-se, aqui, de um dever de autocontenção do Poder Judiciário, que não pode se 

deixar seduzir por pretensões de limitar o direito de greve quando não for verificada 

a incidência de qualquer das já abordadas limitações constitucionais e/ou legais. 

E tal dever de contenção dos julgadores tem especial relevância quando se 

trata de movimentos grevistas, sabidamente impopulares por resultarem em 

prejuízos aos empregadores e, em muitas oportunidades, à população como um 

todo. Há de se reconhecer, neste ponto, que para muitos é tentadora a possibilidade 

de acabar com um movimento grevista – potencial que é para causar danos e 

conturbações – através de uma decisão judicial, como se fosse possível, por meio 

de uma mera proibição de manifestação, acabar com o conflito instalado e do qual 

resultou a deliberação pela greve por parte da classe trabalhadora. 

Diante desse cenário, certo é que o julgador não tem apenas o dever de 

proteger o direito fundamental de greve, mas também de buscar impor limites ao seu 

próprio poder/anseio limitador, sendo, portanto, extremamente cauteloso ante a 

possibilidade de impor restrições aos movimentos grevistas. Cabe, neste ponto, 

chamar atenção para as sempre valiosas ponderações de Ingo Wolfgang Sarlet, 

que, ao comentar a já referida restrição imposta pelo Supremo Tribunal Federal ao 

direito de greve de servidores públicos civis que atuam na área da segurança 

pública, assim pontuou78: 

 

a depender da natureza dos limites e restrições chanceladas ou mesmo 
impostas pelo Poder Judiciário, em especial não respeitada a premissa de 

                                                 
78 SARLET, Ingo Wolfgang. Até que ponto se poderá falar de um direito fundamental de greve dos 
servidores? In: Consultor Jurídico. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-out-20/direitos-
fundamentais-ponto-falar-direito-greve-servidores>. Acesso em: 06 de nov. de 2017. 
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uma interpretação restritiva das intervenções restritivas e a estrita 
observância dos critérios da proporcionalidade e da salvaguarda do núcleo 
essencial, o direito de greve dos servidores facilmente poderá vir a ter 
esvaziada a sua condição de direito fundamental. 

 

Ainda que o doutrinador tenha abordado especificamente a situação dos 

servidores públicos em seu comentário, parece claro que o dever de aplicar uma 

“interpretação restritiva das intervenções restritivas” se aplica também ao caso de 

greves deflagradas por trabalhadores da iniciativa privada, porquanto a Justiça do 

Trabalho igualmente se depara, nesses casos, com a pretensão de limitação do 

direito fundamental de greve. É com base nessa realidade e com foco nos casos de 

greves políticas e de greves em atividades e serviços essenciais que se buscará 

apontar a necessidade da imposição de limites às limitações ao direito de greve.  

 

4.1 A GREVE POLÍTICA 

 

Diferentemente da modalidade clássica de greve, em que os trabalhadores 

reivindicam algum benefício do seu respectivo empregador, a greve política é 

caracterizada pela pretensão de conquista e/ou efetivação de benefício ou objetivo 

que, direta ou indiretamente, em maior ou menor grau, depende do Estado ou de 

suas instituições. Assim, a peculiaridade da greve política não é fruto da sua 

motivação, do seu conteúdo, dos meios utilizados ou da finalidade almejada, mas 

sim da característica especial de sua reivindicação, que só pode ser atingida por 

completo mediante uma atuação e/ou decisão estatal. 

Neste ponto, parece essencial compreender que, conforme lição de Evaristo 

de Moraes Filho, “a greve não é mais somente um modo de defesa dos interesses 

dos trabalhadores, mas o modo de emancipação e promoção da classe operária”79. 

Importante pontuar, ainda, que, como destaca José Carlos Arouca, “o direito do 

trabalho surgiu na empolgação de disputas políticas, ideologizadas, e principalmente 

o direito coletivo é, na essência, politizado”80. Assim, ao se buscar abordar a 

polêmica questão da greve política é necessário, inicialmente, compreender que os 

                                                 
79 MORAES FILHO, Evaristo de. Direito de Greve. Revista LTr, São Paulo, julho de 1986, p. 783. 
80 AROUCA, José Carlos. Curso básico de direito sindical. 5 ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 237. 
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direitos de manifestação, de reivindicação e de atuação da classe trabalhadora não 

podem ser limitados à esfera da relação empregado/empregador. 

Para a devida compreensão da importância do debate acerca da 

(in)constitucionalidade da greve política no ordenamento jurídico brasileiro, é preciso 

sempre recordar que os direitos outorgados aos trabalhadores, em especial no 

Brasil, são em grande parte garantidos pela legislação ordinária e pela própria 

Constituição Federal. Nesse contexto, projetos de alterações legislativas e propostas 

de emendas constitucionais81 podem, através do processo legislativo – um processo 

eminentemente político -, alterar, limitar ou revogar direitos garantidos aos 

trabalhadores. 

Nesse contexto específico, caso se interprete que o direito de greve é 

limitado aos casos em que as reivindicações da classe trabalhadora possam ser 

atendidas pelo empregador, ou seja, caso se entenda pela ilegalidade da greve 

política, os trabalhadores não poderão constituir movimento grevista para lutar 

contra a retirada de direitos através de alterações legislativas e/ou constitucionais. 

Tratar-se-ia, aqui, de afirmar que os trabalhadores não podem, através do exercício 

do direito de greve, lutar pela manutenção dos seus direitos mais básicos, como 

férias e respectivo terço, repouso semanal remunerado, limitação da jornada de 

trabalho, fundo de garantia por tempo de serviço, licença maternidade, previdência, 

gratificação natalina, dentre outros. 

Em tempos em que são propostas e aprovadas importantes alterações na 

legislação trabalhista – como, por exemplo, a preponderância do negociado sobre o 

legislado, a regulamentação da terceirização e a chamada Reforma Trabalhista (Lei 

nº 13.467/17) -, a declaração de ilegalidade de greves que tenham como objeto o 

combate a tais modificações legislativas implicaria, em última análise, em negar à 

classe trabalhadora o direito do exercício do seu mecanismo máximo de pressão e 

combate. Tal interpretação provocaria, nesse cenário, enorme restrição ao direito de 

organização e atuação da classe trabalhadora, motivo pelo qual deve abordada com 

o devido cuidado. 

Diante da relevância do tema, cumpre, de início, abordar a doutrina existente 

sobre a matéria.  
                                                 
81 Ressalvado, aqui, nosso entendimento – não unânime – no sentido da inviabilidade de alterações 
dos direitos garantidos no artigo 7º da Constituição Federal, por tratarem-se de cláusulas pétreas.  
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Ainda que o conceito de “greve política” seja capaz, de início, de confundir o 

intérprete, pela possível associação à política partidária, não é disso que se trata 

aqui. Com efeito, como já se buscou demonstrar alhures, entende-se como greve 

política, para os efeitos do presente trabalho, toda aquela que depende de uma 

atuação (seja de forma ativa, seja de forma passiva) do Estado. Tal atuação, vale 

registrar, pode se dar através do Poder Executivo, do Poder Legislativo ou até 

mesmo do Poder Judiciário. 

De início, é importante relembrar que a boa atuação sindical tem a política 

em sua essência, porquanto não é possível dissociar as pretensões e os anseios da 

classe trabalhadora do contexto político em que ela está inserida. São 

extremamente valiosas, para a devida compreensão desse aspecto da atuação 

sindical, as ponderações de Carlos Henrique Bezerra Leite82: 

 

Todas as greves, ainda que reconditamente, assumem um caráter político, 
no sentido amplo do termo, porquanto o fato de um grupo social de 
trabalhadores suspender a prestação pessoal de serviços é, em si, um 
comportamento político, ou, pelo menos, de conscientização política desses 
trabalhadores perante o empregador, uma vez que a greve, via de regra, 
tem por objeto a instituição de novas condições de trabalho mais favoráveis 
em relação àquelas que existiam antes do movimento paredista. 

 

Parte da doutrina trabalhista busca dividir o conceito de greve a partir do 

objeto da reivindicação obreira, separando a greve, assim, a partir de diversas 

“categorias”. Embora tais divergências de conceitos sejam importantes sob o ponto 

de vista doutrinário, não se buscará, aqui, esmiuçar a questão, uma vez que as 

decisões judiciais acerca da (in)constitucionalidade e da (i)legalidade da greve 

política não passam por tal diferenciação. 

Adota-se, neste ponto, a classificação apresentada por Mauricio Godinho 

Delgado, que, ao tratar do tema, desenvolve apenas duas categorias de greve: as 

greves exclusivamente econômico-profissionais e as greves estranhas ao estrito 

contrato de trabalho. De acordo com o autor, as greves econômico-profissionais 

tratariam tão somente dos interesses típicos do contrato de trabalho, limitando-se, 

assim, “às fronteiras do contrato de trabalho, ao âmbito dos interesses econômicos e 

                                                 
82 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. A greve como direito fundamental. 2 ed. Curitiba: Juruá, 2014, 
p. 31. 
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profissionais dos empregados, que possam ser, de um modo ou de outro, atendidos 

pelo empregador”83. As greves estranhas ao estrito contrato de trabalho, por outro 

lado, seriam aquelas cujos objetos transbordam o poder de atuação do empregador, 

porquanto dependem de atuação externa, não se limitando às possibilidades e às 

influências diretas dos sujeitos envolvidos diretamente no contrato de trabalho. 

A possibilidade de resolução do conflito instalado a partir da atuação 

exclusiva do empregador é central no debate doutrinário acerca da greve política, 

sendo o fundamento principal para que muitos doutrinadores declarem a 

inconstitucionalidade desta modalidade de greve. Neste ponto, Cássio Mesquita 

Barros entende que os interesses abrigados pelo caput do artigo nono da Carta 

Magna “não podem ser outros senão os do trabalhador enquanto sujeito de um 

contrato de trabalho, membro do pessoal de uma empresa”, de modo que os 

interesses passíveis de serem reivindicados através do movimento grevistas “não 

são outros senão os puramente profissionais”84.  

No mesmo sentido, Arnaldo Süssekind interpreta que, como a greve só pode 

ser deflagrada depois de frustrada a negociação coletiva (é esta a interpretação que 

o autor faz do já abordado artigo 3º da Lei de Greve), “o objeto da greve está 

limitado a postulações capazes de serem atendidas por convenção ou acordo 

coletivo, laudo arbitral ou sentença normativa de tribunal do trabalho”85. Assim, 

conclui o autor que o sistema constitucional e a Lei nº 7.783/89 não respaldam as 

greves políticas. É esta, também, a interpretação que Sergio Pinto Martins86 realiza 

da matéria. 

Ainda na esteira dessa linha interpretativa a respeito do tema, cumpre 

transcrever o entendimento de Amauri Mascaro Nascimento87:  

 

A interpretação sistemática leva a uma conclusão restritiva da greve por 
motivos não profissionais, diante do art. 3º da Lei n. 7.783, que condiciona o 
exercício da greve à observância de uma condição: a prévia tentativa de 

                                                 
83 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 11 ed. São Paulo: LTr, 2012, p. 
1429. 
84 BARROS, Cássio Mesquita. Responsabilidade civil do sindicato na greve. In: Revista Síntese 
Trabalhista. 98, ago/97, p. 14. 
85 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito constitucional do trabalho. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 
461. 
86 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. 15 ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 791. 
87 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Compêndio de direito sindical. 3 ed. São Paulo: LTr, 2003, p. 
482. 
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negociação. Somente depois de frustrada a negociação é que se pode 
começar a greve. É evidente que a negociação coletiva gira em torno de 
reivindicações profissionais, trabalhistas, as únicas que o empregado 
poderá negociar. É impossível a negociação, pelo empregador, de 
pretensões políticas, porque estas são pleiteadas contra o Estado. 

 

Ao avançar nas suas considerações acerca da questão, por outro lado, 

Amauri Mascaro Nascimento faz ponderações importantes. Explica o autor, neste 

ponto, que o fato de conflitos trabalhistas poderem ser considerados políticos não 

significa, automaticamente, que eles não façam parte de uma reivindicação 

trabalhista. É que “há conflitos político-econômicos de conteúdo profissional, e seria 

mesmo muito difícil dizer que não é trabalhista uma greve contra a política 

econômica do governo”88. 

O apontamento realizado pelo autor é de suma importância, na medida em 

que bem dimensiona a relação umbilical existente entre a política econômica 

adotada pelo Estado e os direitos outorgados à classe trabalhadora. Não é difícil 

perceber, a partir da história política brasileira, que governos com políticas 

econômicas neoliberais, ao optarem por aderir a uma agenda de “ajuste fiscal”, 

tendem a flexibilizar e retirar direitos trabalhistas. Foi justamente a partir da opção 

por tal rumo econômico que foi aprovada a Emenda Constitucional nº 95, de 15 de 

dezembro de 201689 (que tende a limitar a sistemática de reajuste do salário 

mínimo), e que, mais recentemente, foram apresentadas propostas de mudanças na 

forma e no cálculo das aposentadorias vinculadas aos Regimes Geral e Próprio da 

Previdência. 

Ciente de tais impactos decorrentes dos rumos políticos do Estado, Amauri 

Mascaro Nascimento conclui que “a greve exclusivamente política é vedada pela lei”, 

sendo diferente, contudo, “a greve político-trabalhista, de conteúdo profissional, 

hipótese em que, se a pretensão pode ser exercitável perante o empregador e, com 

este, objeto de negociação, não há proibição legal”90. Não obstante não ser esta, a 

                                                 
88 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Compêndio de direito sindical. 3 ed. São Paulo: LTr, 2003, p. 
482. 
89 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm>. 
Acesso em 13 de nov. de 2017. 
90 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Compêndio de direito sindical. 3 ed. São Paulo: LTr, 2003, p. 
482 
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nosso juízo, a melhor compreensão do tema – porquanto ainda excessivamente 

limitadora -, é notável o avanço doutrinário nela contida. 

É que esse entendimento propicia, a título exemplificativo, que os 

trabalhadores reivindiquem, através de um movimento grevista, que um empregador 

não adote, para seus empregados, determinada alteração legislativa que lhes é 

prejudicial. Seria possível, assim, que o movimento grevista alcançasse acordo ou 

convenção coletiva de trabalho através da qual o empregador se comprometesse a 

não aplicar, no âmbito de certa categoria ou empresa, alterações legais próprias da 

Lei nº 13.467/1791 (a chamada Reforma Trabalhista). Tratar-se-ia, aqui, de greve 

tipicamente política (uma vez que contrária a reformas na legislação trabalhista e, 

por isso, dirigidas primordialmente aos Poderes Legislativo e Executivo), mas com 

possível resolução através de negociação coletiva com o empregador. 

Entendimento parecido é o defendido por Carlos Moreira de Luca, que anota 

que “na medida em que estejam em jogo interesses ligados à categoria ou classe, 

que não possam ser atendidos pelos empregadores individual ou coletivamente, tais 

aspectos não podem ser inteiramente ignorados”, sendo dever do juiz levar em 

consideração a dimensão trabalhista da reivindicação levada a efeito através da 

greve política. Assim, a greve política não pode ser entendida como inconstitucional, 

porquanto “quando verificável o interesse dos trabalhadores na greve, ainda que não 

sejam próprias as reivindicações em disputa, há que se admitir a conformidade da 

greve com o ordenamento jurídico, e a sua proteção pelo direito”92.  

Em sentido contrário do abordado até aqui, Carlos Henrique Bezerra Leite93 

e Arion Sayão Romita94 defendem que houve a recepção, pela Constituição Federal, 

do direito ao exercício da greve política. É este também o entendimento de José 

Afonso da Silva, que, como renomado constitucionalista que é, aborda a questão a 

partir da redação do artigo nono da Constituição Federal, ressaltando, do referido 

dispositivo, que a legislação “não pode restringir o direito mesmo, nem quanto à 

                                                 
91 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm>. Acesso 
em 13 de nov. de 2017. 
92 LUCA, Carlos Moreira de. Origens, natureza jurídica e tipos de greve. In: Curso de direito 
coletivo do trabalho: estudos em homenagem ao Ministro Orlando Teixeira da Costa. São Paulo: LTr, 
1998, p. 456. 
93 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. A greve como direito fundamental. 2 ed. Curitiba: Juruá, 2014, 
p. 32. 
94 ROMITA, Arion Sayão. Os direitos sociais na Constituição e outros estudos. São Paulo: LTr, 
1991, p. 269. 
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oportunidade de exercê-lo, nem sobre os interesses que, por meio dele, devam ser 

defendidos. Tais decisões competem aos trabalhadores, e só a eles”. Conclui o 

doutrinador, portanto, que95 

 

os trabalhadores podem decretar greves reivindicativas, objetivando a 
melhoria das condições de trabalho; ou greves de solidariedade, em apoio a 
outras categorias ou grupos reprimidos, ou greves políticas, com o fim de 
conseguir as transformações econômico-sociais que a sociedade requeira; 
ou greves de protesto. 

 

Com efeito, analisando a história dos movimentos sindicais no Brasil, pode-

se perceber que foi justamente a partir de movimentos grevistas com variadas 

pautas e reivindicações que os trabalhadores lograram êxito em alcançar 

importantes avanços – inclusive na legislação trabalhista. Nesse contexto, deve-se 

compreender que uma greve pode ser deflagrada com variados fins, e até mesmo 

como instrumento de contestação política, de modo a abarcar reivindicações por 

mudanças político-econômicas, bem como de condução de políticas públicas96. Ora, 

a variedade de pautas reivindicatórias passíveis de serem defendidas por um 

movimento grevista decorre sobretudo da já exaustivamente abordada redação do 

caput do artigo nono da Constituição Federal. 

Nesse cenário, ainda que sejam plenamente defensáveis quaisquer das 

interpretações acima expostas, é indispensável que a discussão parta da análise do 

texto da Constituição Federal, pois é nela, e mais especificamente no capítulo dos 

Direitos Sociais, que está previsto o direito fundamental de greve. Como já 

demonstrado, ao consagrar tal direito, o constituinte optou por definir expressamente 

que compete aos trabalhadores tomar a decisão acerca da oportunidade de 

exercício e dos interesses que serão defendidos por meio da greve. 

Diante de tal previsão expressa na Carta Magna, parece equivocado, salvo 

melhor juízo, sustentar a inconstitucionalidade da greve política. Ora, se cabe aos 

trabalhadores a decisão acerca dos interesses a serem defendidos através do 

movimento grevista, impossível limitar o exercício da greve aos casos em que a 

                                                 
95 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 198. 
96 PAIXÃO, Cristiano. Reforma trabalhista e direito de greve no Brasil. In: Jota. Disponível em: 
<https://jota.info/colunas/democracia-e-sociedade/reforma-trabalhista-e-direito-de-greve-no-brasil-
27072016>. Acesso em: 15 de nov. de 2017 



51 

 

reivindicação da classe trabalhadora possa ser plenamente atendida pela figura do 

empregador. Inconstitucional, nesse contexto, é a interpretação que veda a greve 

política, porquanto tal vedação implica inescapavelmente na asserção indireta de 

que não compete aos trabalhadores a decisão sobre os interesses a serem 

reivindicados através da greve, acabando-se, assim, por negar vigência ao próprio 

artigo 9º da Constituição Federal. 

Cumpre observar, por oportuno, que a interpretação de que, ao garantir o 

direito de greve, o constituinte teria autorizado somente a greve cujos benefícios são 

passíveis de atendimento pelo empregador, não sendo constitucional, portanto, o 

exercício de greve política com a pretensão de buscar determinada resposta dos 

poderes legislativo e executivo, não encontra guarida em outros dispositivos 

constitucionais. Ocorre que as principais reivindicações dos servidores públicos – 

como aumentos remuneratórios – só podem ser alcançadas através da atuação dos 

poderes legislativo e executivo – responsáveis pela aprovação e alteração de 

valores salariais e demais previsões relacionadas ao seu vínculo de trabalho. Ou 

seja: a greve dos servidores públicos é, em sua essência, uma greve política. Assim, 

e sendo o direito de greve dos servidores públicos garantido pelo já abordado art. 

37, VII, da Constituição Federal – e também pelo Supremo Tribunal Federal, através 

do já abordado julgamento do Mandado de Injunção nº 670 -, parece incorreto 

interpretar que a Constituição Federal não recepcionou a greve política. 

Ora, conforme se buscou demonstrar anteriormente, a interpretação 

constitucional deve necessariamente ser feita a partir da análise do conjunto 

completo da Carta Magna, sob pena de configuração de intermináveis conflitos 

internos entre as normas constitucionais. A partir dessa premissa e considerando 

que a Constituição Federal assegurou expressamente a greve política por parte dos 

servidores públicos, parece não haver como interpretar que, para os trabalhadores 

vinculados à iniciativa privada – que geralmente estão inseridos em um contexto 

laboral mais frágil, sobretudo por não disporem de estabilidade -, não seria permitida 

a deflagração de movimentos paredistas com a mesma espécie de reivindicações. 

Ademais, a interpretação constitucional limitadora de greves políticas abre 

amplo espaço para que se restrinja a greve de trabalhadores que lutam pela garantia 

de seus direitos mais básicos. Infelizmente tal ânsia limitadora tem encontrado 
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amparo no Poder Judiciário – tanto no judiciário trabalhista quanto fora dele -, o que 

deve ser abordado de forma detida. 

Com efeito, um dos problemas decorrentes das interpretações doutrinárias 

que defendem a imposição de limites ao direito de greve para além do expresso no 

texto constitucional é o amplo espaço que tal entendimento abre para que o Poder 

Judiciário, através de seus julgamentos, limite em demasia o referido direito 

fundamental. Nesse contexto, o entendimento de que a greve política é vedada pelo 

ordenamento jurídico pátrio encontrou amparo na jurisprudência trabalhista e, em 

especial, nos julgados do Tribunal Superior do Trabalho. 

Tal interpretação das normas constitucionais e legais concernentes ao direito 

de greve vem impedindo, em diversas ocasiões, que a classe trabalhadora se 

organize e lute contra a retirada de seus direitos. Como se buscará demonstrar a 

seguir, embora a jurisprudência majoritária venha cerceando o direito à greve 

quando as pretensões dos obreiros envolvam questões políticas (adotando-se, aqui, 

o conceito amplo de “política”), há importantes precedentes reconhecendo o direito à 

greve política, o que deve ser exaltado de modo a propiciar um maior debate e, 

quiçá, a mudança do panorama jurisprudencial acerca da matéria. 

Guarda destaque na discussão acerca da constitucionalidade da greve 

política no ordenamento jurídico pátrio o julgamento, pelo Tribunal Superior do 

Trabalho, do Recurso Ordinário nº 51534-84.2012.5.02.0000. Ao julgar o referido 

processo, a Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal bem descreveu os 

fundamentos pelos quais entendeu pela abusividade da greve política, motivo pelo 

qual vale transcrever a ementa do julgado97: 

 

RECURSO ORDINÁRIO. DISSÍDIO DE GREVE. NOMEAÇÃO PARA 
REITOR DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO - 
PUC. CANDIDATA MENOS VOTADA EM LISTA TRÍPLICE. 
OBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO. PROTESTO COM MOTIVAÇÃO 
POLÍTICA. ABUSIVIDADE DA PARALISAÇÃO. 1. A Constituição da 
República de 1988, em seu art. 9º, assegura o direito de greve, competindo 
aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e os interesses 
que devam por meio dele defender. 2. Todavia, embora o direito de greve 
não seja condicionado à previsão em lei, a própria Constituição (art. 114, § 

                                                 
97 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso Ordinário nº 51534-84.2012.5.02.0000. Seção 
de Dissídios Coletivos. Recorrente: FUNDAÇÃO SÃO PAULO - MANTENEDORA DA PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO - PUC. Recorridos: SINDICATO DOS PROFESSORES 
DE SÃO PAULO e SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE SÃO 
PAULO. Relator: Ministro Walmir Oliveira da Costa. Julgado em: 09/06/2014. 
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1º) e a Lei nº 7.783/1989 (art. 3º) fixaram requisitos para o exercício do 
direito de greve (formais e materiais), sendo que a inobservância de tais 
requisitos constitui abuso do direito de greve (art. 14 da Lei nº 7.783). 3. Em 
um tal contexto, os interesses suscetíveis de serem defendidos por meio da 
greve dizem respeito a condições contratuais e ambientais de trabalho, 
ainda que já estipuladas, mas não cumpridas; em outras palavras, o objeto 
da greve está limitado a postulações capazes de serem atendidas por 
convenção ou acordo coletivo, laudo arbitral ou sentença normativa da 
Justiça do Trabalho, conforme lição do saudoso Ministro Arnaldo Süssekind, 
em conhecida obra. 4. Na hipótese vertente, os professores e os auxiliares 
administrativos da PUC se utilizaram da greve como meio de protesto pela 
não nomeação para o cargo de reitor do candidato que figurou no topo da 
lista tríplice, embora admitam que a escolha do candidato menos votado 
observou as normas regulamentares. Portanto, a greve não teve por objeto 
a criação de normas ou condições contratuais ou ambientais de trabalho, 
mas se tratou de movimento de protesto, com caráter político, extrapolando 
o âmbito laboral e denotando a abusividade material da paralisação. 
Recurso ordinário conhecido e provido, no tema. (RO - 51534-
84.2012.5.02.0000, Relator Ministro: Walmir Oliveira da Costa, Data de 
Julgamento: 09/06/2014, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Data 
de Publicação: DEJT 20/06/2014) 

 

Como se verifica da fundamentação do julgado, o Tribunal Superior do 

Trabalho adotou como justificativa as já abordadas lições de Arnaldo Süssekind – 

que encontram eco no entendimento de outros doutrinadores, como visto 

anteriormente – no sentido de que não estariam cobertas pelo direito fundamental de 

greve as pretensões que não são suscetíveis de serem atendidas por meio de 

negociação coletiva. 

Todavia, é preciso ressalvar, ao analisar tal precedente, que o movimento 

grevista levado a julgamento não detinha a pretensão de debater a modificação da 

legislação e/ou de normas atinentes à relação de trabalho. Nesse cenário, o TST 

interpretou que “a greve de cunho eminentemente político (e não de política 

trabalhista) não conta com garantia expressa nas normas da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT)”. Ainda que o TST tenha, ao final, decidido pela 

inconstitucionalidade da greve política, a análise do trecho acima transcrito da 

decisão é importante na medida em que se presta a diferir as greves de cunho 

exclusivamente político – como fora a analisada pelo Tribunal na ocasião – das de 

cunho “político trabalhista”, conceito no qual podem ser enquadrados, a título 

exemplificativo, os movimentos paredistas que postulam e/ou rejeitam modificações 

na legislação trabalhista. 
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De qualquer maneira, é possível extrair, do precedente, uma consequência 

sobremaneira perversa: os empregados da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo restaram proibidos, com a chancela do TST, de realizar paralisação coletiva 

contra decisão interna que se afastou da democracia ao redundar na nomeação, 

para o cargo máximo da instituição, de pessoa que não fora a mais votada pelos 

trabalhadores em processo eleitoral interno. Trata-se, aqui, de decisão 

extremamente simbólica, na medida em que impõe, aos trabalhadores, a vedação 

de se manifestarem democraticamente, com amparo no direito fundamental de 

greve, contra decisão patronal que configura, salvo melhor juízo, um desprezo à 

participação democrática e às decisões colegiadas dos trabalhadores. 

Seguindo na análise da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, 

cumpre abordar o recente julgamento do Recurso Ordinário nº 51534-

84.2012.5.02.0000, em que a Seção de Dissídios Coletivos do TST decidiu pela 

abusividade de greve de trabalhadores portuários contra medida provisória assinada 

pelo chefe do Executivo Federal. Assim restou redigida a ementa do julgado98: 

 

RECURSO ORDINÁRIO. GREVE. PORTUÁRIOS. PARALISAÇÃO DAS 
ATIVIDADES POR CURTO PERÍODO. PROTESTO COM MOTIVAÇÃO 
POLÍTICA. 1. A mobilização levada a efeito pela categoria dos 
trabalhadores portuários teve como propósito abrir espaço à negociação do 
novo marco regulatório implantado pela Medida Provisória n.º 595, de 6 
dezembro de 2012, que dispunha sobre a exploração direta e indireta, pela 
União, de portos e instalações portuárias e sobre as atividades 
desempenhadas pelos operadores portuários, entre outras providências 
(MP atualmente convertida na Lei n.º 12.815, de 5 de junho de 2013). 2. 
Firme, nesta Seção, o entendimento segundo o qual a greve com nítido 
caráter político é abusiva, na medida em que o empregador, conquanto seja 
diretamente por ela afetado, não dispõe do poder de negociar e pacificar o 
conflito. Recurso Ordinário parcialmente provido. (RO - 1393-
27.2013.5.02.0000, Relatora Ministra: Maria de Assis Calsing, Data de 
Julgamento: 24/04/2017, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Data 
de Publicação: DEJT 29/05/2017) 

 

Como se observa da ementa transcrita, no caso levado a exame os 

trabalhadores portuários se insurgiram contra alteração legislativa que lhes afetava 

                                                 
98 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso Ordinário nº 1393-27.2013.5.02.0000. Seção de 
Dissídios Coletivos. Recorrente: SINDICATO DOS OPERADORES PORTUÁRIOS DE SÃO PAULO. 
Recorridos: SINDICATO DOS ESTIVADORES DE SANTOS, SÃO VICENTE, GUARUJÁ E 
CUBATÃO e SINDICATO DOS CONFERENTES DE CARGA, DESCARGA E CAPATAZIA DO 
PORTO DE SANTOS, SÃO VICENTE, GUARUJÁ, CUBATÃO E SÃO SEBASTIÃO E OUTROS. 
Relatora: Ministra Maria de Assis Calsing. Julgado em: 24/04/2017. 
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diretamente, pois dispunha sobre a exploração comercial e econômica dos portos e 

sobre as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores. Da análise do voto condutor 

se extrai a mesma fundamentação para a declaração de ilegalidade da greve: “o 

movimento é abusivo, na medida em que o empregador, conquanto seja diretamente 

por ele afetado, não dispõe do poder de negociar e pacificar o conflito”. Registra-se, 

por outro lado, que houve divergência no julgamento, tendo os Ministros Kátia 

Magalhães Arruda e Mauricio Godinho Delgado votado contra a declaração de 

abusividade do movimento paredista. Consignou o Ministro Godinho, em seu voto, 

que a greve fora deflagrada “como forma de protesto contra a MP, que era 

realmente pior do ponto de vista dos obreiros do que a lei anterior, mais restritiva, 

para que o Parlamento se sensibilizasse e aperfeiçoasse a medida”99. 

Verifica-se uma vez mais que o fundamento central para a declaração de 

abusividade do movimento paredista foi a impossibilidade, por parte do empregador, 

de solucionar a questão objeto da greve. Vale aqui, ainda que de forma breve, 

apresentar algumas considerações acerca dessa questão. Em que pese se sustente 

de forma reiterada que os empregadores não poderiam sofrer as consequências de 

um movimento grevista cujas reivindicações não sejam a eles diretamente dirigidas, 

tal premissa deve ser analisada com os olhos postos sobre a realidade da política 

brasileira. Conforme bem pontuou o pesquisador José Carlos Carvalho Baboin em 

sua dissertação de mestrado intitulada O Tratamento Jurisprudencial da Greve 

Política no Brasil, a ideia de que o empregador não ocasiona ou não tem condições 

de gerar uma solução para as greves políticas que tratam de alterações legais “não 

corresponde à realidade e à atual configuração de poderes” no Brasil, uma vez que 

“a influência empresarial nas mudanças políticas governamentais é algo cotidiano, e 

é facilmente percebida através dos lobbys empresariais ou das concentrações de 

grupos de interesses econômicos nas diversas instâncias do poder”100. 

Ora, não é novidade para quem acompanha a política brasileira que grandes 

empresas e entidades sindicais patronais têm influência direta sobre os votos de 

grande parte dos legisladores brasileiros, que frequentemente se elegem contando 

                                                 
99 Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI257765,21048-
Greve+contra+medida+provisoria+e+abusiva>. Acesso em: 16 de nov. de 2017. 
100 BABOIN, José Carlos de Carvalho. O tratamento jurisprudencial da greve política no Brasil. 
Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 
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com volumosas doações provenientes de conglomerados empresariais – o que 

claramente se configura como um “investimento” do ponto de vista da empresa, que, 

em troca, exige dos legisladores posicionamentos favoráveis aos seus interesses em 

votações relevantes, como é o caso de alterações na legislação trabalhista. 

Prosseguindo sua abordagem do tema, Baboin questiona: “Assim, se a influência do 

empregador no âmbito politico é tão evidente e juridicamente aceita, então por que 

negá-la quando se trata de permitir aos trabalhadores a ação política por meio da 

greve?”101. Embora não seja este – e sim o respeito à previsão constitucional – o 

argumento central da nossa defesa do direito do exercício de greves políticas, trata-

se de questionamento importante para a devida discussão da matéria. 

Decisões judiciais cerceadoras do direito de greve partindo da própria 

Justiça do Trabalho – que tem a incumbência justamente de proteger os direitos 

fundamentais dos trabalhadores – acabam por abrir espaço para verdadeiras 

excrescências jurídicas, como a recente decisão de um juiz estadual paulista que, de 

forma absolutamente incompetente, proibiu o exercício do direito de greve por parte 

de trabalhadores do Metrô e da Companhia de Paulista de Trens Metropolitanos que 

buscavam se manifestar contra as reformas trabalhista e da previdência102. Ao 

proferir a decisão, o juiz reconheceu não ser competente para decidir sobre a 

abusividade do direito de greve, vez que se trata de matéria de competência da 

Justiça do Trabalho. Todavia, “diante da urgência”, o juiz concedeu a tutela 

antecipada requerida pelo Estado de São Paulo para determinar que os 

trabalhadores se abstivessem de “promover, ou de qualquer forma incitar a 

paralisação” do serviço “sob pena de multa diária de um milhão de Reais”. 

O fundamento da decisão, por sua vez, foi uma vez mais a abusividade das 

greves políticas. Consignou o magistrado, na ocasião, que os interesses 

reivindicados pelos trabalhadores da CPTM não poderiam ser atendidos pelo seu 

empregador, mas tão somente pelo Governo Federal. Considerou o juiz estadual, 

ainda, que “muito embora o movimento grevista possa forçar o empregador e/ou seu 

sindicato a pressionarem o governo federal no sentido de conduzir as reformas em 

                                                 
101 BABOIN, José Carlos de Carvalho. O tratamento jurisprudencial da greve política no Brasil. 
Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 
102 Juiz proíbe greve na CPTM e no Metrô de São Paulo nesta sexta (30/6). In: Consultor Jurídico. 
Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-out-20/direitos-fundamentais-ponto-falar-direito-
greve-servidores>. Acesso em: 18 de nov. de 2017. 
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outra direção, de forma pragmática, o resultado dessa ação não poderia ser 

assegurado ou garantido por eles”, concluindo, assim, pela ilegalidade da 

paralisação. 

Trata-se, por óbvio, de decisão que partiu de magistrado absolutamente 

incompetente para julgar a matéria, mas é importante observar que a excessiva 

limitação e restrição do direito de greve por parte da própria Justiça do Trabalho 

permite até mesmo que magistrados estaduais se sintam autorizados a, 

“excepcionalmente” e “pela urgência”, vedar a classe trabalhadora de exercer seu 

direito fundamental. Desnecessário, com relação ao caso específico, tecer maiores 

considerações acerca das consequências da referida decisão sobre o instituto do 

direito de greve. Veja-se que os trabalhadores do metrô paulista pretendiam, na 

ocasião, protestar contra as reformas trabalhista e da previdência, cujos efeitos 

podem ser-lhes muito mais prejudiciais do que decisões internas dos seus 

empregadores a respeito dos seus contratos individuais de trabalho. A prosperar o 

entendimento pela vedação das greves que tratam de temas dessa relevância, a 

Justiça trabalhista feriria de morte as possibilidades de organização da classe 

trabalhadora na defesa dos seus direitos e interesses coletivos e em muito se 

afastaria da previsão contida no caput do artigo nono da Constituição Federal, que 

buscou conferir o direito de greve aos obreiros inclusive para que estes definissem 

os fins a serem perseguidos através do exercício de tal direito fundamental. 

 É preciso destacar, por fim, que embora a jurisprudência majoritária se 

posicione de forma contrária às greves políticas, há precedentes – inclusive do 

Tribunal Superior do Trabalho – no sentido do recepcionamento de tais greves por 

parte do ordenamento jurídico pátrio. Com efeito, em 2009, ao julgar o Recurso 

Ordinário em Dissídio Coletivo nº 54800-42.2008.5.12.0000, a Seção Especializadas 

de Dissídios Coletivos do tribunal decidiu, sob a autorizada relatoria do Ministro 

Mauricio Godinho Delgado, que “o simples fato de ter o movimento cunho 

estritamente político [...] não torna o movimento abusivo” uma vez que, ao deflagrar 

a greve política, os trabalhadores “apenas exerceram em sua plenitude um direito 

constitucionalmente garantido”. Assim restou redigida a ementa do julgado103: 

                                                 
103 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso Ordinário em Dissídio Coletivo nº 54800-
42.2008.5.12.0000. Seção de Dissídios Coletivos. Recorrente: SINDICATO DOS OPERADORES 
PORTUÁRIOS DE SÃO FRANCISCO DO SUL. Recorridos: SINDICATO DOS ESTIVADORES E 
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RECURSO ORDINÁRIO EM DISSÍDIO COLETIVO. AMPLITUDE DO 
DIREITO DE GREVE.  A Carta Magna brasileira de 1988, em contraponto a 
todas as constituições anteriores do país, conferiu, efetivamente, amplitude 
ao direito de greve. É que determinou competir aos trabalhadores a decisão 
sobre a oportunidade de exercer o direito, assim como decidir a respeito dos 
interesses que devam por meio dele defender (caput do art. 9o, CF/88). A 
teor do comando constitucional, portanto, não são, em princípio, inválidos 
movimentos paredistas que defendam interesses que não sejam 
rigorosamente contratuais, ilustrativamente, razões macroprofissionais e 
outras. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RODC - 54800-
42.2008.5.12.0000 , Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data de 
Julgamento: 09/11/2009, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Data 
de Publicação: DEJT 27/11/2009) 

 

No voto condutor do acórdão, o Ministro Mauricio Godinho Delgado 

prestigiou o disposto no caput do artigo nono da Carta Magna, destacando que, 

partindo-se da redação do referido dispositivo constitucional, “não são, em princípio, 

inválidos movimentos paredistas que defendam interesses que não sejam 

rigorosamente contratuais, ilustrativamente, razões macroprofissionais e outras”. 

Consignou o Ministro, ainda, que a validade de greves políticas “será inquestionável, 

em especial, se a solidariedade ou a motivação política vincularem-se a fatores de 

significativa repercussão na vida e trabalho dos grevistas”. 

Parece, aqui, que referida decisão dá a correta interpretação constitucional 

ao direito de greve, de modo a preservar de forma máxima a eficácia do direito 

fundamental outorgado à classe trabalhadora. Por esse motivo, trata-se de 

importante precedente jurisprudencial, que deve ser exaltado e, dentro do possível, 

adotado como paradigma para novas decisões a respeito da matéria. 

 

4.2 A GREVE NOS SERVIÇOS OU ATIVIDADES ESSENCIAIS 

 

Conforme já explicitado, o constituinte relegou a abordagem da questão da 

greve nos serviços ou atividades essenciais para o legislador ordinário, nos termos 

do parágrafo primeiro do artigo nono da Constituição Federal. Cumprindo com o 

                                                                                                                                                         
TRABALHADORES EM ESTIVA DE MINÉRIOS DE SÃO FRANCISCO DO SUL E OUTROS. Relator: 
Ministro Mauricio Godinho Delgado. Julgado em: 09/09/2009. 
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comando constitucional, a Lei de Greve tratou da questão nos seus artigos 10 a 13, 

in verbis104: 

 

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: 

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia 
elétrica, gás e combustíveis; 

II - assistência médica e hospitalar; 

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; 

IV - funerários;  

V - transporte coletivo; 

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo; 

VII - telecomunicações; 

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e 
materiais nucleares; 

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais; 

X - controle de tráfego aéreo; 

XI compensação bancária. 

Art. 11. 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. 

Art. 12. No caso de inobservância do disposto no artigo anterior, o Poder 
Público assegurará a prestação dos serviços indispensáveis. 

Art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades 
sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a 
decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 
(setenta e duas) horas da paralisação. 

 

Veja-se que o legislador apresentou o rol dos serviços e atividades 

considerados essenciais (art. 10), estabeleceu que nas greves envolvendo tais 

serviços e atividades os trabalhadores e sindicatos devem garantir, de comum 

acordo, a prestação de serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades 

inadiáveis da comunidade (art. 11), o que, caso não respeitado, autoriza o Poder 

Público a assegurar a sua prestação (art. 12), e, por fim, determinou que nos 

                                                 
104 BRASIL. Lei nº. 7.783, de 28 de junho de 1989 (Lei de Greve). Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7783.htm>. Acesso em: 21 de nov. de 2017. 



60 

 

serviços e atividades essenciais elencados a notificação prévia à paralisação deve 

se dar com antecedência mínima de 72 horas (art. 13).  

A primeira questão a ser enfrentada com relação ao disposto na Lei de 

Greve diz respeito à taxatividade ou não dos serviços e atividades elencados no 

supratranscrito artigo 10. Quanto ao ponto, a doutrina não é unânime. Enquanto 

Arnaldo Süssekind sustenta que o parágrafo único do artigo 11 da referida lei impõe 

que qualquer outro serviço ou atividade cuja paralisação coloque “em perigo 

iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população” deva ser 

igualmente enquadrado entre os essenciais e, portanto, de interrupção total 

impossibilitada105, Bezerra Leite defende que as hipóteses transcritas no artigo 10 

são numerus clausus, a exigir a interpretação restritiva do dispositivo legal106. 

Em se tratando de limitação ao direito fundamental de greve dos 

trabalhadores, parece mais adequada a interpretação taxativa – e restritiva – do rol 

do artigo 10, uma vez que tal dispositivo legal serve para mitigar a liberdade 

paredista dos trabalhadores107, não se podendo admitir uma interpretação extensiva 

das atividades e serviços ali elencados, sob pena de gerar insegurança à classe 

trabalhadora ao expô-la ao arbítrio do julgador, resultado não pretendido pelo artigo 

9º, parágrafo primeiro, da Constituição Federal, que estabeleceu que as atividades e 

serviços essenciais deveriam estar definidos em lei. Neste ponto, como bem destaca 

a hoje Ministra do Tribunal Superior do Trabalho Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, “é 

necessário [...] estabelecer limites a esses limites, pena de negar-se aos 

trabalhadores o próprio exercício do direito”108. 

Esta é a interpretação atualmente adotada pelo Tribunal Superior do 

Trabalho, cuja Seção Especializada em Dissídios Coletivos vem consolidando o 

entendimento de que, por regra de hermenêutica, não se admite a interpretação 

                                                 
105 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito constitucional do trabalho. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, 
p. 472. 
106 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. A greve como direito fundamental. 2 ed. Curitiba: Juruá, 2014, 
p. 43. 
107 OLIVEIRA, Carlos Roberto de. A greve nos serviços essenciais no Brasil e na Itália. São 
Paulo: LTr, 2013, p. 26. 
108 PEDUZZI, Maria Cristina Irigoyen. A greve nos serviços essenciais e nos serviços inadiáveis. 
In: Curso de Direito Coletivo do Trabalho – Estudos em homenagem ao ministro Orlando Teixeira da 
Costa. São Paulo: LTr, 1998, p. 501. 
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analógica ou extensiva do rol de serviços e atividades essenciais descritos no artigo 

10, devendo-se adotar interpretação restritiva ao referido dispositivo legal109. 

Ainda assim, não são raros os casos de tentativas de cerceamento do direito 

fundamental de greve através da provocação da Justiça do Trabalho e mediante a 

pretensão de enquadramento do movimento paredista no conceito de “serviços ou 

atividades essenciais”. Tais ataques aos direitos dos trabalhadores vêm até mesmo 

de instituições que deveriam estar comprometidas com a defesa da Constituição 

Federal. Recentemente, parecendo olvidar-se de seu dever de defender a Carta 

Magna110, a Seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou ação civil 

pública por meio da qual buscou limitar o direito de greve dos trabalhadores 

bancários através da postulação de determinação de atendimento bancário por parte 

de no mínimo 30% dos obreiros, tudo com a finalidade de viabilizar o cumprimento 

de alvarás judiciais de pagamento e a liberação de valores depositados em contas 

judiciais. Ainda que a referida ACP tenha obtido êxito em primeiro grau através da 

concessão de liminar, um mandado de segurança impetrado pela entidade sindical 

dos obreiros rapidamente logrou a cassação da decisão de primeiro grau sob o 

correto entendimento de que, tratando-se de pretensão de limitação de direito 

fundamental, as hipóteses previstas em lei “devem ser interpretadas de modo 

restritivo, sob pena de desvirtuamento da decisão tomada pelo Poder 

Constituinte”111. 

Não bastassem os casos de tentativas de limitação através da interpretação 

extensiva das atividades e serviços essenciais previstos no artigo 10 da Lei de 

Greve, há outro problema recorrentemente enfrentado pelos trabalhadores quando 

                                                 
109 Nesse sentido cumpre destacar, a título exemplificativo, o RODC 5254-53.2010.5.01.0000, Relator 
Ministro Fernando Eizo Ono; o RODC 54800-42.2008.5.12.000, Relator Ministro Maurício Godinho 
Delgado; e o RODC 2022400-85.2006.5.02.0000, Relator Ministro Antônio José de Barros 
Lavenhagen. 
110 Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, dotada de personalidade 
jurídica e forma federativa, tem por finalidade: 
I - defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a 
justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo 
aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas; 
BRASIL. Lei nº. 8.906, de 04 de julho de 1994 (Estatuto da OAB). Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8906.htm>. Acesso em: 21 de nov. de 2017. 
111 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Mandado de Segurança nº 0021772-
27.2016.5.04.0000. Impetrante: SINDICATO DOS BANCARIOS DE PORTO ALEGRE E REGIÃO e 
FEDERAÇÃO DOSTRABALHADORES E TRABALHADORAS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
DO RIO GRANDE DO SUL. Impetrada: JUÍZA DA 13ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE. 
Relator: Des. Fabiano Holz Beserra. 
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do exercício do direito de greve em serviços ou atividades essenciais: a imposição 

imotivada e abusiva, pela Justiça do Trabalho, de continuidade da prestação dos 

serviços em elevados percentuais de trabalhadores. Decisões nesse sentido, 

frequentemente excessivamente limitadoras, devem ser analisadas com extremo 

cuidado por todos que atuam no âmbito da Justiça Trabalhista, uma vez que se está, 

nessas oportunidades, vedando que parte dos trabalhadores exerça seu direito 

fundamental de paralisação e reivindicação organizada. 

Em pesquisa realizada junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 

a respeito do tema, a estudante Michele Savicki constatou que, de sete dissídios 

coletivos e cautelares inominadas ajuizados nos anos de 2013 e 2014 envolvendo 

pedidos liminares de manutenção de atividades em serviços essenciais, em nenhum 

o percentual de continuidade de trabalho foi estabelecido em patamar inferior a 30% 

dos trabalhadores112. Os casos analisados envolveram greves na área da saúde, em 

que foram estabelecidos percentuais de manutenção de até 100% das atividades 

nos serviços de emergência, de transporte público, com determinação de até 70% 

de manutenção de atividades em horário de pico, e em caso de produção e 

distribuição de energia elétrica, com determinação de manutenção de 70% das 

atividades dos trabalhadores. 

A imposição de tais percentuais elevados poderia ser justificada através da 

análise da necessidade em casos concretos, contudo, não foi o que se viu nos casos 

então analisados. Com efeito, a pesquisa realizada concluiu que as decisões de 

imposição de percentuais mínimos partiam de “afirmativas vazias e genéricas para 

impor um percentual sem qualquer tipo de análise da situação em concreto”, sendo 

que em todos os casos tal percentual fora “simplesmente exibido no dispositivo 

como se pudesse ser determinado de forma arbitrária e sem motivação”113. 

Tais decisões, que infelizmente aparentam ser a regra nos casos de 

enfrentamento do tema aqui debatido, deixam de atentar para a necessidade de 

fundamentação do julgamento – em especial quando da limitação de direito 

                                                 
112 SAVICKI, Michele. Limitação ao direito de greve em serviços essenciais – Análise dos 
parâmetros doutrinários e da jurisprudência do TRT4. Monografia – Faculdade de Direito, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014. 
113 SAVICKI, Michele. Limitação ao direito de greve em serviços essenciais – Análise dos 
parâmetros doutrinários e da jurisprudência do TRT4. Monografia – Faculdade de Direito, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014, p. 62. 
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fundamental -, cabendo, aqui, fazer referência à advertência de Gadamer, segundo 

quem “Na ideia de uma ordem judicial supõe-se o fato de que a sentença do juiz não 

surja de arbitrariedades imprevisíveis, mas de uma ponderação justa do conjunto”114.  

Com efeito, como aponta Luciano Martinez, no momento do estabelecimento 

de determinado percentual de manutenção de trabalhadores, o julgador deveria 

buscar um “equilíbrio entre a satisfação das necessidades coletivas e o alcance dos 

propósitos da greve", porquanto “a fixação de um percentual elevado inviabiliza 

totalmente o movimento grevista”, sendo que, nesses casos, o magistrado termina 

por praticar verdadeira conduta antissindical115. Nesse sentido, é justamente diante 

do elevado risco de prática de conduta antissindical que deve ser adotada extrema 

cautela no momento da fixação de percentual mínimo de continuidade de trabalho 

por parte dos obreiros. 

Diante do que fora até aqui exposto, é necessário questionar se, também 

nos casos de paralisações em serviços e atividades essenciais, o exercício do direito 

de greve por parte dos trabalhadores não vem sendo excessivamente limitado. 

Entende-se, aqui, como extremamente preocupante o fato de que muitas vezes as 

limitações venham sendo impostas sem sequer contar com uma efetiva justificação e 

fundamentação da restrição. Cabe, portanto, buscar equacionar as limitações 

impostas ao exercício do direito fundamental, e, assim, tratar de fixar limites aos 

próprios limites impostos ao direito de greve. 

 

4.3 OS LIMITES DOS LIMITES 

 

Como já demonstrado, sobretudo com base nos dois exemplos 

especificamente abordados nos subcapítulos anteriores, é de extrema urgência a 

realização de uma análise crítica dos limites que vêm sendo opostos de forma 

muitas vezes indiscriminada ou inconstitucional ao exercício do direito de greve. 

Mostra-se necessário relembrar, neste ponto, que os limites legitimamente 

limitadores do direito de greve são aqueles decorrentes do texto constitucional e, 

ainda, da legislação ordinária, sendo certo que não cabe ao legislador ou ao julgador 

                                                 
114 GADAMER, Hans-Georg. A Verdade e o método. 2 ed. Petrópolis: Vozes, 1998, p. 335. 
115 MARTINEZ, Luciano. Curso de direito do trabalho. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 904. 
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a estipulação, de maneira arbitrária, de outros limites para além daqueles abordados 

alhures. 

Ora, se efetivamente existem limites aos direitos fundamentais – dentre os 

quais está o direito de greve, como já visualizado -, é necessário que se determine 

até que ponto é possível limitá-los, de modo a evitar o seu completo esvaziamento 

ou até mesmo a sua inviabilização, muitas vezes operados sob o pretexto do 

exercício legítimo da limitação ou da regulamentação. Do contrário, as garantias 

constitucionais poderiam ser tornadas em meras ilusões, despidas de qualquer 

eficácia ou poder de obediência. 

É nesse cenário que se propõe a discussão acerca dos limites dos limites ao 

direito de greve. Ao adentrar na análise da teoria dos limites dos limites, o presente 

trabalho ingressa na seara da eficácia dos direitos fundamentais. A respeito das 

diversas frentes através das quais se podem restringir um direito fundamental, 

cumpre, de início fazer algumas observações. 

Como precisamente alerta Virgílio Afonso da Silva, “nem tudo aquilo que se 

refira à forma de exercício de uma liberdade é mera regulamentação”. Ao seguir sua 

exposição a respeito do tema, assim pondera o doutrinador116: 

 

é perfeitamente possível que com base em medidas aparentemente 
inofensivas e meramente regulamentadoras o exercício de um direito 
fundamental possa ser restringido de forma contundente. O que aparenta 
ser mera regulamentação é, na verdade, restrição. 

 

Tal anotação se faz necessária sobretudo após a observação da história da 

regulamentação do direito de greve no Brasil – conforme já realizado anteriormente -

, porquanto se extrai, da evolução da legislação, que é plenamente possível garantir 

um direito em tese, e, paralelamente, operar a total inviabilização do mesmo através 

da imposição de inalcançáveis condições para seu exercício. Com os olhos postos 

nesse passado superado, fica clara a necessidade de impedir que a inviabilização 

de um direito fundamental seja realizada na prática, ainda que em desacordo com o 

comando constitucional. 

                                                 
116 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais – conteúdo essencial, restrições e eficácia. 
2. ed São Paulo: Malheiros, 2010, p. 102. 
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Com reconhecida produção doutrinária na área dos direitos fundamentais, 

Ingo Wolfgang Sarlet enquadra a greve como direito social eminentemente 

negativo117. Abordando a vinculação do poder público aos direitos fundamentais, o 

doutrinador disserta sobre a necessária vinculação do legislador a tais direitos118: 

 

De pronto, verifica-se que a vinculação aos direitos fundamentais significa 
para o legislador uma limitação material de sua liberdade de conformação 
no âmbito de sua atividade regulamentadora e concretizadora. Para além 
disso, a norma contida no art. 5º,  1º, da CF gera, a toda evidência, uma 
limitação das possibilidades de intervenção restritiva do legislador no âmbito 
de proteção dos direitos fundamentais. 

 

Seguindo na sua abordagem da vinculação do legislador aos direitos 

fundamentais, Ingo Sarlet pontua que “a lei não pode mais definir autonomamente 

[...] o conteúdo dos direitos fundamentais, o qual, pelo contrário, deverá ser extraído 

exclusivamente das próprias normas constitucionais que o consagram”119. No 

mesmo sentido, cumpre citar uma vez mais a lição de José Afonso da Silva que, ao 

comentar o artigo nono da Constituição Federal, sustenta que “a lei não pode 

restringir o direito mesmo”120. 

Ocorre que, conforme já vislumbrado, a excessiva limitação ao direito de 

greve não é possível de ser operada somente através da ação do legislador, mas 

também quando da atuação do Poder Judiciário, que vem inviabilizando o exercício 

do direito com indesejada frequência. Torna-se necessário, também quanto a este 

ponto, adotar as lições de Ingo Sarlet, segundo quem “os juízes e tribunais estão 

obrigados, por meio da aplicação, interpretação e integração, a outorgar às normas 

de direitos fundamentais a maior eficácia possível no âmbito do sistema jurídico”121.  

Desse modo, ainda que pareça redundante defender a vinculação dos 

tribunais pátrios aos direitos sociais e fundamentais da classe trabalhadora, torna-se 

imprescindível, no atual cenário jurisprudencial, reforçar, conforme as lições de Ingo 
                                                 
117 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 9 ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2008, p. 296. 
118 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 9 ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2008, p. 387. 
119 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 9 ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2008, p. 387. 
120 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 198 
121 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 9 ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2008, p. 393. 
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Sarlet, que “os tribunais dispõem [...] simultaneamente do poder e do dever de não 

aplicar os atos contrários à Constituição, de modo especial os ofensivos aos direitos 

fundamentais, inclusive declarando-lhes a inconstitucionalidade”122.  

Por se tratar de exemplo paradigmático da preocupante tendência de 

flexibilização do direito de greve por parte da jurisprudência pátria, cumpre retomar a 

questão do recente entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 654.432, através do qual o 

tribunal vedou o exercício do direito de greve por parte dos policiais civis. São 

notáveis, como de costume, os comentários de Ingo Sarlet a respeito da referida 

decisão123:  

 

A vedação absoluta da greve (ainda mais não se tratando de agentes de 
poder) não apenas viola os critérios da proporcionalidade como chega 
mesmo a afetar o núcleo essencial do direito fundamental. Com isso, a 
depender da evolução futura, é mesmo o caso de se chamar a atenção para 
tal processo de relativização, pois a intervenção mais restritiva é, em regra, 
aquela que exclui por completo o exercício de um direito para um grupo de 
pessoas. 

 

Vislumbrada uma vez mais a vinculação dos poderes – e do Estado como 

um todo – ao direito fundamental de greve, mostra-se necessário apresentar o que a 

doutrina apresenta como teoria dos “limites dos limites” (expressão esta utilizada 

pela primeira vez no direito constitucional alemão)124. Busca-se, através da 

aplicação dessa teoria, bem dimensionar os diversos obstáculos necessários para a 

efetivação de limitações a direitos fundamentais, determinando-se que, para serem 

legítimas, tais limitações devem atingir a um conjunto de condições formais e 

materiais decorrentes do próprio texto constitucional, de modo a respeitar os limites 

dos limites aos direitos fundamentais125. Conforme bem sustenta Gilmar Mendes no 

ponto, “Esses limites, que decorrem da própria Constituição, referem-se tanto à 

                                                 
122 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 9 ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2008, p. 393. 
123 SARLET, Ingo Wolfgang. Até que ponto se poderá falar de um direito fundamental de greve dos 
servidores? In: Consultor Jurídico. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-out-20/direitos-
fundamentais-ponto-falar-direito-greve-servidores>. Acesso em: 21 de dez. de 2017 
124 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 
de Direito Constitucional. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 314. 
125 DEMARCHI, Clovis; GOULART, Fernanda Sell de Souto Fernandes. Teoria dos limites dos limites: 
análise da limitação à restrição dos direitos fundamentais no direito brasileiro. Revista Brasileira de 
Direitos e Garantias Fundamentais, Minas Gerais, jul/dez de 2015, p. 83. 
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necessidade de proteção de um núcleo essencial do direito fundamental quanto à 

clareza, determinação, generalidade e proporcionalidade das restrições impostas”126. 

Pressupõe a teria dos limites dos limites que, para uma correta aplicação de 

restrições a direitos fundamentais, devem ser observados três requisitos específicos: 

a observância do núcleo essencial do direito; a aplicação do princípio da 

proporcionalidade; e a necessidade de a restrição ser genérica e abstrata127. 

A teoria do núcleo essencial está fundada na ideia de que todo o direito 

fundamental tem um conteúdo essencial, intangível. Destina-se o princípio de 

proteção do núcleo essencial, assim, “a evitar o esvaziamento do conteúdo do direito 

fundamental decorrente de restrições descabidas, desmesuradas ou 

desproporcionais”128. Nesse sentido, quaisquer pretensões limitadoras que não 

impliquem na preservação do “núcleo essencial” do direito padecem de 

inconstitucionalidade. 

Cumpre apontar aqui, ainda que de forma breve, que o princípio do núcleo 

essencial comporta duas posições dogmáticas distintas de abordagem, podendo-se 

separar estas em “teoria absoluta” e “teoria relativa”. De acordo com os adeptos da 

teoria absoluta, o núcleo essencial do direito seria fixo e rígido, de modo que, 

independentemente da situação concreta posta à análise, “haveria um espaço que 

seria suscetível de limitação por parte do legislador; outro seria insuscetível de 

limitação” ou de regulação. Os defensores da teoria relativa, por outro lado, 

defendem que o núcleo essencial deve ser definido para cada caso, considerando, 

na análise concreta, o objetivo perseguido pela norma de caráter restritivo129. 

Divergências doutrinárias à parte, certo é que o princípio da proteção do 

núcleo essencial propicia uma restrição à ação do legislador ou do intérprete que 

busque opor limitações a um determinado direito fundamental no caso concreto. 

Trazendo o conceito à realidade do direito de greve, cabe interpretar que qualquer 

pretensão de limitar o direito de greve na sua totalidade, seja no que diz respeito aos 
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trabalhadores ou categoria paredistas (como se operou com relação à abordada 

restrição total à greve dos policiais civis), seja quanto à sua finalidade (como é o 

caso da discussão da greve política), é inconstitucional, porquanto inviabiliza por 

completo o exercício de um direito, afrontando, assim, o núcleo essencial do direito 

fundamental previsto na Constituição Federal. 

Seguindo na análise da teoria dos limites dos limites, cabe abordar a 

questão envolvendo a aplicação do princípio da proporcionalidade quando da 

imposição de restrições a direitos fundamentais. A aplicação de tal princípio 

pressupõe que qualquer limitação a direito consagrado pela Constituição deve 

atender a três requisitos: necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido 

estrito. A aplicação do requisito da necessidade importa na vedação a medidas 

restritivas de direitos, liberdades e garantias que, embora pretensamente 

adequadas, não sejam efetivamente necessárias para a proteção de outros direitos 

fundamentais. Ou seja, uma medida só atenderá ao requisito da necessidade 

quando não for possível escolher outro meio igualmente eficaz, mas menos “danoso” 

no que diz respeito à restrição a direitos fundamentais, para se atingir a finalidade 

pretendida. O requisito da adequação, por sua vez, significa que a limitação imposta 

ao direito deve ser apropriada para a consecução dos fins visados, de modo que é 

imprescindível que a limitação operada seja suficiente para o alcance do desejado. 

Por fim, a proporcionalidade em sentido estrito exige que a limitação operada 

produza algum resultado proveitoso, de modo a evitar a imposição de limitações 

desmedidas, desajustadas, excessivas ou desproporcionais, sem, contudo, 

resultados relevantes130. 

A aplicação da teoria dos limites dos limites pressupõe, por fim, que a 

restrição ao direito fundamental pretendida deva ser genérica e abstrata, de modo a 

evitar que sejam impostos limites discriminatórios ou casuísticos, capazes de 

ofender o princípio da igualdade material. É dizer, portanto, que não podem ser 

efetivadas restrições dirigidas especificamente a um determinado grupo de 
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atingidos, porquanto isso implicaria na adoção de tratamentos desiguais.131 No que 

diz respeito ao direito de greve, isso implica uma vez mais na impossibilidade de 

direcionar a restrição de acesso ao direito fundamental de greve, de forma 

injustificada, a determinadas categorias específicas de trabalhadores. Nesse 

cenário, ainda que determinadas categorias possam ter seu direito limitado em maior 

escala em função das suas características específicas (como abordado quando se 

tratou da greve nos serviços ou atividades essenciais), tal restrição deve ser feita 

somente de acordo com o pré-determinado pelo legislador (conforme previsto no 

artigo 10 da Lei de Greve), sob pena de se outorgar à Justiça do Trabalho o poder 

de determinar a proibição da greve por determinados agentes específicos sem 

embasamento constitucional ou legal, redundando em limitação casuística e, 

portanto, inconstitucional. 

Nesse sentido, a imposição de restrição só será constitucionalmente aceita 

se observados todos esses postulados, sem os quais a limitação a um direito 

fundamental não é constitucionalmente legítima. A aplicação dessa doutrina ao 

direito de greve busca, assim, demonstrar que a pretensão limitadora e restritiva do 

referido direito deve ser efetuada de maneira contida – e portanto igualmente restrita 

-, de modo a resguardar e privilegiar o direito fundamental outorgado pelo 

constituinte. 

A atuação do Estado, portanto, só pode ser a de buscar garantir o exercício 

dos direitos fundamentais (ainda que isso implique, desde que observada a teoria 

dos limites dos limites, em limitação pontual do direito de greve, de modo a 

resguardar outros direitos fundamentais), jamais sendo-lhe permitido impor 

empecilhos injustificados ao exercício do direito de paralisação. Tal compromisso 

dos poderes legislativo e judiciário com os direitos fundamentais deve ser 

especialmente resguardado no que diz respeito ao direito de greve, uma vez que o 

legítimo exercício desse direito é quase sempre incômodo e impopular, gerando 

fortes reações e pretensões limitadoras por parte dos mais diversos agentes da 

sociedade. 

                                                 
131 DEMARCHI, Clovis; GOULART, Fernanda Sell de Souto Fernandes. Teoria dos limites dos limites: 
análise da limitação à restrição dos direitos fundamentais no direito brasileiro. Revista Brasileira de 
Direitos e Garantias Fundamentais, Minas Gerais, jul/dez de 2015, p. 86. 
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A necessidade de garantia de eficácia dos direitos fundamentais dos 

trabalhadores é abordada de forma excepcional pela Ministra Kátia Magalhães 

Arruda, a quem vale citar novamente, sempre com a finalidade de privilegiar as 

garantias constitucionais outorgadas à classe trabalhadora132: 

 

A Constituição traz em si um manancial de normas com condições de 
eficácia, devendo ser bem interpretada e aplicada com todos os 
instrumentos que oferece, de modo a cumprir seu desiderato, deixando de 
ser vista como uma “folha de papel”, para assumir seu caráter social e 
efetivo na construção de um Estado Democrático de Direito. 

 

Para a devida garantia do direito de greve, assim, é imprescindível “uma 

apropriada postura do Estado”, de quem é exigível a aplicação dos direitos dos 

trabalhadores também na forma de vedação de que os poderes públicos atuem “de 

forma a restringir ou limitar o exercício dos direitos já estatuídos”133. 

                                                 
132 ARRUDA, Kátia Magalhães. Direito constitucional do trabalho – Sua eficácia e o impacto do 
modelo neoliberal. São Paulo: LTr, 1998, p. 126. 
133 ARRUDA, Kátia Magalhães. Direito constitucional do trabalho – Sua eficácia e o impacto do 
modelo neoliberal. São Paulo: LTr, 1998, p. 125. 
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5 CONCLUSÃO 

 

De acordo com o demonstrado no corpo do presente trabalho, mesmo que já 

passados quase trinta anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, a 

greve segue suscitando dúvidas e posicionamentos divergentes nos estudiosos do 

Direito do Trabalho. A existência de tais posicionamentos colidentes com relação ao 

exercício do direito de greve acaba por gerar forte insegurança na classe 

trabalhadora, resultado inconveniente que enfraquece a organização e a 

manifestação coletiva dos trabalhadores e, em última análise, o próprio Direito 

Coletivo do Trabalho. 

O desenvolvimento da presente monografia possibilitou a assimilação da 

evolução histórica que levou ao reconhecimento da greve como direito fundamental 

dos trabalhadores brasileiros, sendo tal conquista resultado de constantes 

modificações legais até a redação do artigo nono da Carta Magna. Embora seja 

evidente o avanço trazido à legislação brasileira pelos constituintes, foi possível 

constatar, a partir do processo de elaboração da Lei de Greve e da sua própria 

redação, que o direito de paralisação vem, desde a promulgação da Constituição, 

sofrendo com a recorrente tentativa de imposição de limitações – seja através de 

excessivos mecanismos formais para a deflagração do movimento, seja através de 

interpretações jurisprudenciais – que extrapolam as possibilitadas pelo texto 

constitucional. 

A partir da busca por determinar quais são as limitações legitimamente 

opostas ao direito de greve, chegou-se à conclusão de que, na devida 

compatibilização entre os diversos direitos fundamentais outorgados pela 

Constituição Federal de 1988, o legítimo exercício do direito de greve não pode 

resultar na ofensa a direitos – como como os direitos à vida, à liberdade, à 

segurança e à propriedade – e garantias constitucionais dos demais cidadãos. 

Nesse cenário, o movimento grevista pode eventualmente ser considerado abusivo 

e/ou ilegal quando não respeitadas determinadas garantias decorrentes do rol de 

direitos fundamentais previsto na Carta Magna, ainda que tal interpretação deva ser 

realizada com extrema cautela. 
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Da mesma forma, foi possível compreender que o texto da Lei nº 7.783/89 

(Lei de Greve) impôs requisitos legais específicos para o legítimo exercício do direito 

de paralisação. Embora parte de tais requisitos acabe por instituir condições 

juridicamente questionáveis para o exercício do direito de greve, porquanto podem 

culminar na tentativa de declarar movimentos paredistas ilegais pelo mero 

descumprimento de formalidades, a legislação foi aceita pelo ordenamento jurídico 

pátrio, sendo, portanto, admitidas as limitações nela contidas. 

Ao passar à abordagem específica das greves caracterizadas como 

políticas, se fez necessário apresentar uma visão crítica da posição jurisprudencial 

majoritária, que, com amplo respaldo do Tribunal Superior do Trabalho, 

frequentemente cerceia o direito de paralisação dos trabalhadores com base em 

interpretações restritivas no que diz respeito às reivindicações possíveis de serem 

perseguidas através do direito de greve, acabando por gerar decisões contrárias ao 

disposto no caput do artigo nono da Carta Magna. Buscou-se, nesse ponto, alertar 

para as graves consequências de tais interpretações, que culminam na negação à 

classe trabalhadora da possibilidade de mobilização e organização na luta contra 

alterações e/ou violações aos seus direitos mais basilares. 

Quando da análise da questão das greves nos serviços ou atividades 

essenciais, defendeu-se que o rol constante no artigo 10 da Lei de Greve deve ser 

interpretado de forma taxativa – e portanto restritiva -, de modo a evitar que leve-se 

ao arbítrio do julgador a decisão acerca da limitação do direito por alegada 

essencialidade do serviço/atividade desenvolvida pelos trabalhadores paredistas. 

Para além disso, defende-se que, mesmo nos serviços e atividades enquadrados 

como essenciais pela legislação, a limitação e a imposição de continuidade do 

trabalho devem ser feitos com base na análise fundamentada de quais serviços são 

indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, sob 

pena de se aceitar a já verificada imposição de continuidade de trabalho por parte de 

acentuado percentual de trabalhadores, o que acaba, por fim, por inviabilizar o 

exercício do direito de greve por parte da quase totalidade de determinadas 

categorias, à revelia do comando e da proteção constitucional ao direito fundamental 

de paralisação dos obreiros. 
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A pesquisa doutrinária possibilitou a análise de diferentes formas de 

abordagem do tema pelos juristas, chegando-se à clara identificação da existência 

de divergências acerca das possibilidades de limitação do direito de greve. Tais 

divergências encontram reflexo nos julgados dos tribunais trabalhistas que, em não 

raras oportunidades, acabam por impor limites não autorizados pela Carta Magna ao 

direito de paralisação. Nesses casos, a Justiça do Trabalho afasta-se do seu dever 

de proteger os direitos fundamentais dos trabalhadores e cumpre o incabível papel 

de ratificadora de restrições ilegítimas ao direito de greve, procedendo, ao fim, em 

conduta verdadeiramente antissindical. 

Dito isto e uma vez mais destacada a necessidade de aprofundamento do 

debate acerca do tema objeto da monografia, sobretudo em um momento em que 

são realizadas relevantes alterações na legislação trabalhista, deve-se refletir acerca 

da urgência de imporem-se limites às interpretações limitadoras do direito de greve. 

Do contrário – ou seja, caso não realizados o devido enfrentamento deste relevante 

tema e o afastamento de limitações sem embasamento legal e constitucional -, 

acabará por ser inviabilizado e deslegitimado o próprio exercício do direito de greve, 

abrindo espaço para que propostas de alterações legais não desejadas pelos 

trabalhadores sejam levadas adiante sem qualquer possibilidade de combate 

organizado pela coletividade da classe trabalhadora. Nesse cenário, o estudo da 

doutrina acerca dos direitos fundamentais permite a conclusão de que é urgente 

opor limites aos limites do direito de greve, de modo a resguardar o direito 

fundamental outorgado aos obreiros pela Carta Magna, e, em última análise, a 

própria força normativa da Constituição. 

Uma vez posta a discussão e sendo claros os riscos de retrocessos na 

proteção ao direito de greve, conclui-se pela legitimidade do exercício de greves 

políticas (na exata forma do previsto no caput do artigo nono da Constituição 

Federal), sem as quais os trabalhadores ficam alijados dos mecanismos necessários 

para combater retrocessos nos direitos constitucionalmente e legalmente a eles 

outorgados. Crucial também, nesse cenário, resguardar e ressaltar a legitimidade 

dos movimentos paredistas em atividades e serviços essenciais, que não podem ser 

limitados sem o devido embasamento legal, e, ainda quando legitimamente 
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restringidos, devem observar parâmetros aceitáveis, sob pena de violação à 

legislação pátria e a direitos constitucionalmente garantidos. 

Conclui-se, por fim, relembrando que deve ser prestigiada a previsão contida 

no art. 9º da Constituição Federal e, consequentemente, protegido o direito 

fundamental de greve, condições sem as quais não se poderá falar em respeito à 

Constituição Federal no âmbito do direito coletivo do trabalho. 
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