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“A revolta dos trabalhadores se baseava desta vez na insalubridade das 

vivendas, na farsa dos serviços médicos e na iniquidade das condições de 

trabalho. Afirmavam, além disso, que não eram pagos com dinheiro de 

verdade [...] 

A grande greve estourou. Os cultivos ficaram pelo meio, a fruta apodreceu no 

pé e os trens de cento e vinte vagões ficaram parados nos desvios. Os 

operários ociosos atulhavam as aldeias [...] 

A lei marcial facultava ao exército assumir funções de árbitro da controvérsia, 

mas não se fez nenhuma tentativa de conciliação. Imediatamente após se 

exibirem em Macondo, os soldados puseram de lado os fuzis, cortaram e 

embarcaram as bananas e movimentaram os trens. Os trabalhadores, que até 

então se haviam conformado com esperar, atiraram-se ao mato sem mais 

armas que os seus facões de trabalho, e começaram a sabotar a sabotagem. 

Incendiaram fazendas e armazéns, destruíram os trilhos para impedir o 

trânsito dos trens, que começavam a abrir caminho a fogo de metralhadora, e 

cortaram os fios do telégrafo e do telefone. Os canais de irrigação tingiram-se 

de sangue”. 

(Gabriel Garcia Márquez, Cem Anos de Solidão) 



 

RESUMO 

 

A presente pesquisa visa a analisar o fenômeno da greve sob seu aspecto de 

fato social atualmente reconhecido pelos ordenamentos jurídicos como um direito que 

assegura aos trabalhadores a defesa de seus interesses. Contudo não se trata de um direito 

absoluto, mas de um direito que deve ser exercido com a observância de limites previstos 

pelo próprio ordenamento. 

O tratamento desse tema é divido em quatro partes. Primeiramente analisamos 

o fenômeno da greve, especialmente quanto às suas repercussões no mundo jurídico, o que 

abrange a discussão doutrinária acerca de conceitos, natureza jurídica e titularidade do 

direito de greve, bem como sua distinção com outras figuras próximas. 

Em seguida, recorremos ao estudo da teoria do abuso do direito, amplamente 

desenvolvida pelos civilistas, para tratarmos das questões relativas aos limites dos direitos, 

e assim procedermos à análise dos limites do direito de greve, com enfoque especial na 

doutrina da Organização Internacional do Trabalho e legislação brasileira. 

Finalmente, na quarta parte, examinamos as respostas dos ordenamentos 

jurídicos quando violados os limites do direito de greve. 

 

Palavras-chaves: greve – sindicato – abuso de direito – limites – responsabilidades  

 



 

RIASSUNTO 

 

Questa ricerca si propone di analizzare il fenomeno dello sciopero sotto il suo 

aspetto di fatto sociale attualmente riconosciuto dagli ordinamenti giuridici come un diritto 

che garantisce ai lavoratori di difendere i loro interessi. Tuttavia non è un diritto assoluto, 

ma un diritto che deve essere esercitato con riferimento a limiti imposti dalle proprio 

ordinamento. 

Il trattamento di questo tema è diviso in quattro parti. Per prima cosa si 

analizza il fenomeno dello sciopero, soprattutto per quanto riguarda il loro impatto sul 

mondo giuridico, che copre la discussione di concetti dottrinali, rispetto alla natura e 

titolarità del diritto di sciopero, cosi come la sua distinzione tra altre figure vicine. 

Poi, ci rivolgiamo allo studio della teoria di abuso del diritto, in gran parte 

sviluppato dai civilisti, ad affrontare le questioni riferenti ai limiti dei diritti, e quindi 

procedere all'analisi dei limiti del diritto di sciopero, con particolare attenzione alla dottrina 

dell 'Organizzazione Internazionale del Lavoro e la legge brasiliana. 

Infine, nella quarta parte, si esaminano le risposte dagli ordinamenti giuridici 

quando vengono violati i confini del diritto di sciopero. 

 

Parole-chiave: sciopero - sindacato - abuso del diritto - limiti – responsabilità 
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INTRODUÇÃO 

 

1. Justificativa e relevância da matéria  

 

A greve como fato social de relevância jurídica surge em meados do século 

XVIII, juntamente com a classe operária fabril, correspondendo a um importante 

instrumento de luta operária.  

As condições de trabalho variavam enormemente neste período por uma série 

de fatores – ampliação de mercados consumidores com o descobrimento do Novo Mundo, 

desenvolvimento de novas técnicas e máquinas para o trabalho, reforma religiosa, 

descrédito das ciências medievais, comércio ultramarino e internacional e atividade 

mercantil – o que implicou em constantes pioras paras os trabalhadores que executavam 

longas jornadas em péssimas condições de saúde e segurança, ademais não havia restrições 

ao trabalho de crianças, o que, juntamente com o trabalho feminino, fazia com que os 

salários fossem cada vez mais baixos. 

No entanto, historiadores identificam em movimentos sociais ocorridos antes 

desse período algumas características da greve da era moderna, fazendo referências a 

protestos de trabalhadores no Antigo Egito e na Roma Antiga. 

Teria ocorrido no Egito, na época do novo império (1580-1080 a.C.), a 

primeira greve da história, quando trabalhadores se recusaram a prosseguir na construção 

do túmulo do faraó como protesto contra as irregularidades no fornecimento dos salários e 

aos maus tratos de que eram vítimas. 

Também a retirada dos plebeus de Roma para o monte Aventino no século V 

a.C. é considerada por alguns autores como manifestação semelhante à greve moderna 

(LEFRANC, 1975; CASTRO, 1986; RUPRECHT, 1979). 

Contudo, assinala Ruprecht (1979, p. 57) a greve é um fenômeno típico de 

nossa época, uma consequência de seus desequilíbrios econômicos e de seus déficits de 

justiça, não sendo possível falar em greve em períodos anteriores, quando preponderava o 

trabalho escravo e servil, pois a greve pressupõe a liberdade de trabalho. 
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Ademais, é interessante observar as diferentes formas de recepção da greve no 

mundo jurídico. Inicialmente proibida, a greve passa a ser tolerada e por fim reconhecida e 

protegida como um direito dos trabalhadores na defesa de seus interesses.  

Calamandrei (1968, p. 444) em seu artigo clássico sobre o significado do 

direito de greve na Constituição Italiana de 1948 afirma ser possível classificar a greve em 

três modalidades, segundo a relevância jurídica atribuída pela legislação: greve-delito, 

greve-liberdade e greve-direito. Sendo possível perceber que o tratamento jurídico da greve 

está intimamente relacionado ao regime de governo e aos valores sociais do Estado em 

cada época.  

Desse modo, nos dias atuais em que a ordem democrática prepondera na 

imensa maioria dos países, a greve é reconhecida como um direito, seja nos ordenamentos 

jurídicos nacionais, seja em tratados internacionais. 

Contudo, o reconhecimento da greve como um direito ainda gera amplos 

debates na doutrina e na jurisprudência, pois se trata de um direito peculiar de causar danos 

(RIBEIRO, 1996, p. 99).  

Ao garantir a greve como direito, os ordenamentos também se preocupam em 

estabelecer os limites para o seu exercício – seja através de normas jurídicas expressas, 

seja através da interpretação pelas demais fontes de direito, como a doutrina e a 

jurisprudência – tendo em vista a existência de outros valores também tutelados pelo 

ordenamento em igual ou maior grau.  

Assim, quando o direito de greve entrar em conflito com esses valores ou se 

desviar das finalidades para as quais foi criado, bem como não atender aos ditames da boa-

fé ou bom costumes, fala-se então de abuso do direito de greve. 

Todavia, o estabelecimento desses limites pelos ordenamentos jurídicos deve 

se dar de forma equilibrada.  

Excessos nos contornos dos limites podem comprometer a eficácia do direito. 

Com esta preocupação, o Comitê de Liberdade Sindical da OIT, através de sua vasta 

atividade decisória no tocante à aplicação das Convenções ns. 87 e 98, acabou por produzir 

um conjunto de precedentes normativos denominado Recopilação de Decisões, cujos 
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parágrafos 520 a 676 da edição de 2006 se ocupam do direito de greve e apontam para uma 

limitação equilibrada desse direito.  

Destarte, a presente dissertação de mestrado tem como escopo principal o 

exame dos limites do direito de greve, com especial destaque para aqueles previstos na 

ordem jurídica brasileira, seja de maneira expressa na legislação, seja através de 

construções doutrinárias e jurisprudenciais, bem como sua comparação com as orientações 

da Organização Internacional do Trabalho.  

 

2. Delimitação do tema  

 

As greves são objeto de inúmeros estudos acadêmicos, tanto na área das 

ciências jurídicas como das ciências sociais. Contudo, em razão dos amplos debates que 

até hoje envolvem o tema, seja na área acadêmica, seja nos tribunais, compreendemos que 

o tema permanece relevante e é necessária uma pesquisa que enfoque, de maneira especial, 

o aspecto dos limites que envolvem o direito de greve. 

Com vista a atingir tal objetivo, o presente trabalho foi estruturado em quatro 

partes, vez que o estudo sobre os limites do direito de greve primeiramente comporta a 

análise do fenômeno da greve, especialmente quanto ao seu aspecto jurídico, todavia não 

se deve ignorar o fato de que a greve é um fenômeno social.  

Desse modo, analisaremos no primeiro capítulo da dissertação a greve como 

fato social e como fato jurídico, compreendendo um estudo histórico da experiência da 

greve no Brasil e em outros países ocidentais, bem como a evolução do tratamento jurídico 

da greve. Verificaremos a discussão doutrinária acerca de conceitos, natureza jurídica e 

titularidade do direito de greve, bem como analisaremos figuras próximas à greve que não 

se enquadram no conceito. 

O segundo capítulo da dissertação compreenderá o estudo sobre os limites dos 

direitos e a figura do abuso de direito, as diversas teorias que os justificam na doutrina e 

jurisprudência nacional e estrangeira. Também tem lugar a análise dos limites gerais 

impostos pelo ordenamento jurídico brasileiro ao exercício dos direitos. 
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O terceiro capítulo é voltado à análise dos limites do direito de greve, de modo 

que abordaremos as diversas classificações da doutrina quanto aos referidos limites, bem 

como faremos breve estudo sobre sua regulamentação em Portugal e na Itália. Também 

analisaremos a posição da Organização Internacional do Trabalho acerca dos limites 

impostos pelos ordenamentos jurídicos nacionais ao exercício do direito de greve. 

Comporta ainda um estudo específico dos limites do direito de greve no ordenamento 

jurídico brasileiro, com destaque para aqueles previstos na lei n. 7.783/1989. 

Por fim, cabe no capítulo final a abordagem das diferentes respostas dos 

ordenamentos jurídicos à violação dos limites do direito de greve, notadamente as 

responsabilidades administrativas, penais, trabalhistas e civis. 

 

3. Metodologia e técnicas de pesquisa  

 

A pesquisa utilizou em sua abordagem os métodos indutivo, dedutivo e 

analítico-sintético. 

No tocante aos métodos de procedimento foi empregada a dogmática jurídica, 

bem como os métodos histórico e comparativo, vez que se buscou analisar os limites do 

direito de greve, seja no ordenamento brasileiro, seja no cenário internacional. 

Quanto às técnicas de pesquisa, recorreu-se à consulta de fontes primárias – 

pesquisa documental, inclusive legislação e jurisprudência nacional e estrangeira relativa 

ao fenômeno da greve – e de fontes secundárias – pesquisa bibliográfica em livros e artigos 

de periódicos. 
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1 GREVE 

 

1.1 Greve como Fato Social  

 

A greve é um fenômeno social que surge em meados do século XVIII, com a 

Primeira Revolução Industrial e a nascente classe operária fabril, e está diretamente 

associada à chamada “questão social” e ao surgimento dos sindicatos.  

Segundo Loureiro (2009, p. 14) as consequências da liberdade econômica e do 

liberalismo político acentuaram as desigualdades sociais, bem como o maquinismo e a 

concentração de massas humanas e de capitais faziam que se diminuísse a importância do 

ser humano no processo produtivo, com a redução dos postos de trabalho, ao mesmo tempo 

em que a produção aumentava. Dessa forma, começaram a surgir os primeiros sem-

trabalho, o que, associado à ausência de auxílio estatal, fez aparecer organizações de 

socorros mútuos com vistas a oferecer um auxílio recíproco entre os trabalhadores em caso 

de necessidade. 

Para o autor, outro fator a ser considerado são as lutas sociais durante os três 

primeiros quartos do século XIX, entre elas o ludismo e o cartismo na Inglaterra, as 

revoluções de 1848 e 1871 na França e a revolução de 1848 na Alemanha. Destacando-se 

ainda o surgimento de livres acordos entre grupos profissionais, ou seja, entre patrões e 

empregados, mesmo sem uma previsão legal (LOUREIRO, 2009, p. 14). 

Como se verificará na sessão seguinte, diferente foram as formas de recepção 

no mundo jurídico do fato social greve. Inicialmente proibida, a greve passa a ser tolerada 

e por fim reconhecida e protegida como um direito dos trabalhadores na defesa de seus 

interesses.  

Dessa forma, relata Loureiro (2009, pp. 17-18) que as primeiras greves no 

século geraram reações violentas e conquistaram poucas melhoras nas condições de 

trabalho. Descreve o autor uma greve de mineiros ocorrida em junho de 1869 na França, 

cujo resultado foi a morte de 13 trabalhadores, 9 feridos e 60 condenados. Em outubro do 

mesmo ano outra greve terminou, também naquele país, com 14 mortos e 20 feridos, 

embora já houvesse na França legislação desde 1864 que descriminalizava a greve. 
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No Brasil, afirma Massoni (2010, pp. 161-162) que, ante o silêncio de nossas 

primeiras Constituições sobre regulamentação do trabalho livre, apenas restava ao 

operariado o recurso à greve, procurando por meio da intimidação e ameaça ao patronato 

conseguir melhorias em suas condições de trabalho. 

W. Vianna assevera que: 

 

[...] o ciclo das greves operárias, que se inicia em 1901 no estado de São Paulo, e 
que terá seus pontos culminantes nas greves gerais de 1917 e 1919, 
originalmente motivadas por meras questões salariais, logo combinará a 
reivindicação econômica com a exigência de um direito fundamental do trabalho 
(jornada de trabalho, seguro contra acidentes, aposentadoria, regulamentação do 
trabalho do menor, da mulher, férias, horas extras etc) (W. VIANNA, 1989, 
p. 51). 

 

Massoni (2010, p. 162), entretanto, assinala que algumas dessas greves 

assumiram o caráter de ação violenta, como em 1888, em Santos, com greves nos setores 

de construção civil e dos transportes.  

Contudo, como fato social, a greve evolui, passando a servir como instrumento 

às novas necessidades da sociedade. 

Tal fato é de fácil compreensão ao observarmos o fenômeno das greves no 

ABC Paulista entre os anos de 1978 a 1981, nas quais não se discutia apenas a 

precarização do trabalho e dos salários, mas também passaram a assumir nítido caráter 

político. 

Nesse sentido pronunciou-se Antunes (1988, pp.31-32) ao transcrever um 

depoimento do então dirigente sindical Luiz Inácio Lula da Silva: 

 

[...] essa dialeticidade (causalidade econômica e significação política) presente 
nas Greves de Maio, em contraposição à vulgarização que comumente se incorre 
quando são tematizados estes eventos, foi apontada também pela liderança 
operária que então se consolidava: “Eu acho que o econômico e o político são 
dois fatores que a gente não pode desvincular um do outro. São duas coisas 
muito interligadas. Em conseqüência, acredito que o resultado da greve foi 
político. Seria mentiroso da minha parte dizer que o movimento foi de cunho 
econômico. Da mesma forma seria enganoso da minha parte dizer que a classe 
trabalhadora vai fazer uma greve eminentemente política, sem nenhuma 
reivindicação. A luta que aconteceu no ABC foi por salário, mas a classe 
operária, ao brigar por salários teve um resultado político em sua movimentação” 
(ANTUNES, 1988, pp.31-32). 



15 

 

Desse modo, ao nos propormos a analisar juridicamente a greve, não podemos 

nos esquecer de que, antes de tudo, a greve é um fato social, é algo que surgiu 

espontaneamente na sociedade e devido à sua importância foi recepcionada pelo mundo 

jurídico. 

 

1.2 Greve como Fato Jurídico 

 

1.2.1 Conceito 

 

O termo greve é utilizado indiscriminadamente na linguagem popular como 

toda e qualquer forma de recusa ao cumprimento de determinadas funções – inclusive 

funções vitais do ser humano como a alimentação –, de modo que se tornou usual o 

emprego do vocábulo para designar protestos de trabalhadores, estudantes, consumidores, 

contribuintes, produtores, políticos, dentre outros.  

Contudo, seu sentido técnico-jurídico é voltado a uma forma específica de 

manifestação de trabalhadores coletivamente organizados. 

A origem do termo deriva da palavra francesa “grève”. Ruprecht (1979, p. 58) 

relata que os trabalhadores se reuniam em Paris, na Praça da Municipalidade ou Place de 

Grève, que era um terreno baldio às margens do rio Sena, no qual havia se acumulado 

grande quantidade de areia e pedregulho, que era o que dava o nome ao lugar. Ali se 

efetuava a contratação dos trabalhadores e quando estes estavam descontentes com as 

condições de seu trabalho também ali ficavam, isto é, se colocavam em greve, à espera de 

melhores ofertas. 

A doutrina em sua posição majoritária costuma entender a greve como a 

suspensão temporária da prestação de serviços, com o fim de pressionar o empregador a 

ceder diante de reivindicações profissionais. É o que se denomina “greve clássica” ou 

“greve típica”. 

Para Nascimento (2009, p. 568), greve é: “a paralisação combinada do 
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trabalho para o fim de postular uma pretensão perante o empregador”. 

Catharino (1977, p. 264) conceitua greve como: “a suspensão coletiva e 

temporária de trabalho com a finalidade dos seus autores obterem a conservação, a 

melhoria ou a obtenção de novas vantagens relacionadas com seu trabalho”. 

No mesmo sentido, Russomano (1997, p. 247) descreve a greve como: “a 

suspensão transitória do serviço, provocada pela maioria dos trabalhadores de uma 

empresa ou de uma categoria profissional, tendo por finalidade a alteração ou criação de 

condições de trabalho”. 

Segundo Ruprecht greve é: 

 

[...] a suspensão coletiva e concertada de trabalho, por tempo indeterminado, 
pacífica e com abandono dos lugares em que se cumprem as tarefas 
determinadas pela organização sindical, para exercer pressão sobre o patrão, com 
o fim de obter o reconhecimento de uma prestação de caráter profissional ou 
econômico (RUPRECHT, 1979, p. 75). 

 

Mazzoni (1972, p. 239), citando Durand, define a greve como: “toda a 

interrupção do trabalho, de caráter temporário, motivada por reivindicações suscetíveis 

de beneficiar a totalidade ou uma parte do pessoal e que encontra adesão num grupo 

suficientemente representativo da opinião dos trabalhadores”. 

Para Alcalá-Zamora e Cabanellas a greve constitui: 

 

[...] a abstenção coletiva e concertada de trabalho pelos trabalhadores [...] com o 
abandono dos postos de trabalho, com o objetivo de exercer pressão sobre o 
patrão ou empresário, a fim de obter o reconhecimento de uma pretensão 
profissional ou com o propósito de preservar, modificar ou criar novas condições 
de trabalho (ALCALÁ-ZAMORA; CABANELLAS, 1972, p. 151). 

 

Montoya Melgar afirma que a greve:  

 

[...] é um meio de pressão laboral com cujo exercício se quer, mais do que 
exteriorizar ou dar forma jurídica a uma controvérsia de fato, forçar o 
antagonista laboral – a associação patronal, o empresário ou empresários 
afetados – a adotar um comportamento com o qual se satisfaça os interesses dos 
trabalhadores e, ao fazê-lo, se dê solução ao conflito coletivo (MONTOYA 
MELGAR, 1998, p. 715). 
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Por vezes, mas nem sempre, as legislações nacionais também se preocupam 

com a definição de greve.  

No Brasil, a opção foi por definir esse fato social de relevância jurídica como: 

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

serviços a empregador” (artigo 2º da lei n. 7.783/1989).  

Contudo o mesmo não se verificou na Itália, tendo ficado a cargo da 

jurisprudência a construção da noção de greve.  

Giugni (1991, pp. 181-182) aponta a evolução do entendimento dos tribunais 

italianos quanto à greve. Em um primeiro momento após a promulgação da Constituição 

Republicana de 1948, que reconheceu a greve como um direito em seu artigo 40, esta era 

severamente restringida pela inclusão de diversos elementos em seu conceito, tais como 

trabalho subordinado, totalidade da abstenção e natureza econômica do interesse, de tal 

modo que muitas formas de luta sindical eram consideradas fora do conceito, e, portanto, 

não protegidas como exercício de um direito.  

Apenas com o passar do tempo e principalmente após a sentença de Cassação 

n. 711 de 30.01.1980, é que se passou a entender que, pelo fato de a legislação italiana não 

definir diretamente o que é greve, deve-se adotar, também para efeitos jurídicos, o 

significado que dela se tem na linguagem comum adotada no ambiente social (GIUGNI, 

1991, p. 182). 

Semelhantemente ocorreu em Portugal, que mesmo tendo regulado o exercício 

do direito de greve em sequência à promulgação da Constituição de 1976 (lei n. 65/77 de 

26 de agosto1), não se atreveu a definir em seus dispositivos a greve (PALMA 

RAMALHO, 1994, pp. 12-13). 

Entretanto tem surgido nos últimos anos uma corrente doutrinária que se 

coloca em oposição às definições supra indicadas, tendo como expoente o uruguaio Oscar 

Ermida Uriarte, afirmando a necessidade de se repensar o conceito de greve como 

expressão de conflitos coletivos de trabalho em face das transformações ocorridas na 

organização do trabalho, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, propondo 

                                                           
1 Atualmente revogada ante a regulamentação da matéria no Código do Trabalho revisto em 2009. 
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uma flexibilização dos meios de conflito em face da flexibilização da produção e do 

trabalho. 

O brasileiro Márcio Túlio Viana pode ser incluído nesta segunda linha de 

pensamento. O autor afirma que o conceito clássico de greve está ligado a um certo modelo 

econômico e político em que predominam as grandes fábricas, reunindo imensas massas de 

operários homogêneos protegidos contra o desemprego e absorvidos por fortes sindicatos. 

Entretanto, esse modelo encontra-se em crise diante da automatização da produção e da 

fragmentação da cadeia produtiva, que geram o desemprego e a fragmentação das massas 

operárias, impondo dificuldades de atuação dos sindicatos, que não mais conseguem reunir 

os trabalhadores diante de sua heterogeneidade e da instabilidade das relações, tornando-se 

necessário repensar as formas de atuação coletiva dos trabalhadores, especialmente a greve 

que passa a comportar uma definição mais ampla, não podendo ser vinculada a fins ou 

objetivos específicos, bem como não podendo circunscrever-se à natureza suspensiva da 

relação de trabalho (VIANA, 2000, p. 19). 

Neste sentido a proposta de Ermida Uriarte (2000, p. 43) em definir a greve 

como: “toda omissão, redução ou alteração coletiva do trabalho, com a finalidade de 

reivindicação ou protesto”. Tal definição permitiria incluir várias formas atípicas de greve, 

que Viana (2000, pp. 18-19) identifica como:  

 

(a) greves gerais: aquelas com motivação política; 

(b) greves de solidariedade: que ocorrem quando um grupo grevista se 

identifica com os interesses de outro grupo; 

(c) greves de ocupação passiva: quando há ocupação do estabelecimento sem o 

uso de violência e os trabalhadores lá permanecem sem trabalhar; 

(d) greves de ocupação ativa: quando os trabalhadores tomam o processo de 

produção em suas mãos e continuam trabalhando alheios à vontade 

empresarial; 

(e) greves com trabalho parcialmente arbitrário: nas quais os trabalhadores se 

limitam a ignorar o poder diretivo do empregador, o que de maneira geral é 

denominado greve de rendimento, tendo como espécies operação tartaruga 
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(usada com frequência nas atividades essenciais, para canalizar a impaciência 

do público como forma de pressão sobre o empregador), operação-acidente 

(reduz-se o ritmo do trabalho a pretexto de cumprir normas de segurança), 

operação-soluço (quando grupos de trabalhadores se alternam na lentidão) e 

greve de zelo (que podem ocorrer nas empresas cujos regulamentos são rígidos 

em excesso, não se ajustando bem à realidade); 

(f) greves rotativas: nas quais os grevistas se alteram em quem sofre prejuízo 

salarial, enquanto o empregador sofre com desordem na produção; e 

(g) greves intermitentes e greves-trombose: que paralisam setores-chave da 

empresa. 

 

Krotoschin (1976, p. 263) também entende a greve como: “a principal forma 

pela qual se desenvolve por parte dos trabalhadores o conflito coletivo de trabalho, 

mediante a qual os trabalhadores se abstêm de seguir prestando trabalho”. Mas ressalta o 

autor argentino que também deve ser considerado greve o incumprimento ou o 

cumprimento parcial da obrigação de prestar trabalho, efetuando-se os trabalhos com 

deliberada lentidão, de forma que os trabalhadores perturbam ou paralisam o 

funcionamento normal dos serviços, observando com excesso os regulamentos. 

Pérez del Castillo (1994, p. 30) assinala que as formas de pressão adotadas 

pelos trabalhadores para alcançarem seus objetivos foram evoluindo e deram lugar a uma 

ampliação do conceito de greve, ou mais precisamente, aos tipos de ações protegidas 

juridicamente com imunidade contratual. 

Compreendemos a necessidade de se reconhecer juridicamente a evolução das 

formas de pressão adotadas pelos trabalhadores e a ampliação dos temas em discussão. 

Contudo, entendemos que não se pode, a pretexto de proteger essas novas modalidades de 

ação coletiva, ampliar de tal forma o conceito jurídico de greve, como querem alguns 

autores, correndo-se o risco de ignorar toda a histórica da greve como fato social e 

descaracterizar o próprio instituto jurídico. 

Portanto, no presente trabalho o termo greve será utilizado no seu sentido 

clássico, ou seja, a suspensão coletiva e temporária da prestação de serviços, com o fim de 
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pressionar o empregador ou tomador de serviços a ceder diante de reivindicações 

profissionais dos trabalhadores, não obstante seja necessário o reconhecimento, pelos 

ordenamentos jurídicos, das novas formas de luta dos trabalhadores como exercício de 

direitos decorrentes do princípio da liberdade sindical. 

 

1.2.2 Natureza Jurídica 

 

Discutir a natureza jurídica de um determinado fato social significa buscar as 

diversas formas de recepção no mundo jurídico de tal fato.  

É de se ressaltar que não são todos os fatos que têm relevância para o mundo 

jurídico. Enquanto alguns eventos possuem grande importância para as relações humanas, 

outros nada representam.  

Nesse sentido, Ruprecht (1979, p.57) assinala que a greve, como fato humano, 

por si mesma não pode ser considerada nem um direito nem um delito, pois tal 

caracterização depende de cada ordem jurídica, já que em última análise fazer greve 

somente significa apenas abster-se de trabalhar. 

Beltran (1996, p. 222) aponta as dificuldades encontradas pela doutrina no 

tocante à definição da natureza jurídica da greve em razão dos diferentes tratamentos que o 

instituto recebe em cada ordenamento jurídico, bem como em razão do momento histórico 

em que é analisado. O autor, citando Romita, afirma que a conceituação da greve como 

fato jurídico depende das circunstâncias políticas, econômicas e sociais que caracterizam a 

sociedade em determinado momento, eis que se trata de um fenômeno histórico. 

No mesmo sentido a colocação de Nascimento (2009, p. 588) para quem as 

dificuldades na definição da natureza jurídica da greve não podem ser superadas sem a 

aceitação da sua mutabilidade em função de cada ordenamento jurídico, do qual a solução 

do problema dependerá.  

Calamandrei (1968, p. 444) em seu conhecido artigo sobre o significado do 

direito de greve na Constituição Italiana de 1948 refere-se a três possíveis formas de 

recepção da greve no mundo jurídico relacionados ao regime de governo e aos valores 

sociais do Estado. De modo que Estados autoritários concebem a greve como um delito 
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contra a economia pública, Estados liberais desinteressam-se do tratamento jurídico da 

greve que passa a ser vista como mera liberdade2 e os Estados democráticos tendem a 

reconhecer a greve como um direito. 

Frise-se que o caminho para o reconhecimento da greve como um direito não 

se deu da mesma maneira em todos os países.  

A experiência francesa é tida por muitos autores como exemplo de uma 

evolução linear no tratamento jurídico da greve, pois, exceto durante o período de 

ocupação nazista, não houve retrocessos.   

Já no Brasil e na Itália, a evolução histórica da regulamentação da greve se 

mostrou marcada por períodos de avanços e retrocessos, conforme os regimes políticos 

vigentes. 

Na França, uma das primeiras leis voltadas contra a atuação coletiva é datada 

de 1776, o Edito de Turgot de Luís XVI, com a qual se objetivava acabar com as 

corporações de ofício. Todavia tal resultado apenas foi efetivamente alcançado após a 

Revolução Francesa (1789) – cujo caráter individualista se voltava contra a existência de 

qualquer instância coletiva da sociedade – com a lei Le Chapelier de 1791 proibindo 

expressamente todo e qualquer tipo de sindicato e greve, a qual foi complementada pelo 

Código Penal de 1810 que previu penas de prisão e multa aos grevistas (BELTRAN, 1996, 

p. 119). 

Apenas em 1864 é que ocorre a descriminalização da greve naquele país com a 

promulgação da lei Olivier, de 25 de março, que modifica os arts. 414, 415 e 416 do 

Código Penal sobre o delito de coalizão. Segundo Beltran (1996, p. 120), deixam de ser 

consideradas delituosas todas as ações coletivas, mas apenas aquelas que: “implicassem 

violência ações diretas ou fraudulentas, com o intuito de forçar a alta ou a baixa dos 

salário, ou de atentar contra o livre exercício da indústria e do comércio”. Desse modo, 

passa-se a se falar da existência de período de tolerância que perdura até 1884, com o 

reconhecimento jurídico da greve e dos sindicatos como um direito através da lei Waldeck-

Rousseau.  

                                                           
2 Para W. Silva (1993, p. 145) não é possível a identificação da greve liberdade com o Estado liberal. 
Relembra a autora que como corolário da política do Estado liberal, as legislações nacionais do final do 
século XVIII e início do século XIX adotaram a criminalização da greve, ainda que pacífica. Apenas em um 



22 

Na Itália, relata Giugni (1991, p.169) que com a unificação do Reino Italiano o 

Código Penal Sardo passou a ser aplicado a todo o país e por ele eram punidas todas as 

intenções dos operários com o objetivo de suspender, obstaculizar ou encarecer o trabalho 

sem uma causa razoável.  

Em 1889, com a promulgação de um novo Código Penal, foi revogada a 

proibição de coalização, assim a greve deixou de ser considerada um fato punível sob o 

aspecto penal, desde que realizada sem violência ou ameaça, falando-se então de um 

período de tolerância (GIUGNI, 1991, p.169). 

Contudo, a ascensão do regime fascista na segunda década do século XX 

implicou no retorno da repressão penal da greve, sendo sancionados como delitos todos os 

meios de luta sindical (artigos 502 a 508 do Código Penal de 1831). O que apenas foi 

alterado após a queda do fascismo e a promulgação da Constituição Republicana que 

finalmente se consagra o princípio da liberdade sindical e o direito de greve dos 

trabalhadores como uma de suas manifestações (MASSONI, 2010, p. 80). 

No Brasil, nossas primeiras Constituições – Constituição Imperial de 1824 e 

Constituição Republicana de 1891 – foram omissas quanto ao tema, mas a legislação 

infraconstitucional da época – Código Penal de 11.10.1890 – inspirada pelo liberalismo e 

individualismo, previu delitos de coalizão e greve, ainda que realizadas de forma pacífica. 

O que logo foi alterado pelo decreto n. 1.162 de 12.12.1890, quando o Marechal Deodoro 

da Fonseca por influência do Centro das Classes Operárias promoveu a alteração dos 

dispositivos do Código Penal que tipificavam a greve, ficando proibidas apenas as greves 

deflagradas com o uso de ameaça, constrangimento ou violência (NASCIMENTO, 2009, 

p. 600).  

Entretanto, assinala Moraes (1971, pp. 64-65), as autoridades públicas 

continuaram a reprimir greves e punir grevistas, como se a legislação não tivesse sido 

alterada.  

A Constituição Federal de 1934 apesar de assegurar a liberdade sindical 

também não se preocupou com a greve e novamente a legislação infraconstitucional adotou 

a concepção da greve como delito através da Lei de Segurança Nacional – lei n. 38 de 1935 

                                                                                                                                                                                

segundo momento, já em meados do século XIX, é que passam a ser tolerados movimentos pacíficos, sendo 
punido apenas o uso de violência ou constrangimento nas greves. 
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– fruto do corporativismo nascente no país.  

E tal posicionamento se confirmou com a Carta Constitucional do Estado Novo 

de 1937 que proibiu expressamente a greve no seu artigo 139 – “a greve e o lockout são 

declarados recursos anti-sociais, nocivos ao trabalho e ao capital e incompatíveis com os 

superiores interesses da produção nacional” –, uma vez que se prega a harmonia das 

classes e a supremacia dos interesses do Estado. As leis que se seguiram à Constituição, 

dentre elas a própria CLT (decreto-lei n. 5.452 de 1943) também mantiveram o ideal 

repressivo à greve (NASCIMENTO, 2009, p. 601). 

Foi apenas com o decreto-lei n. 9.700 em 15.03.1946 que a greve passou a ser 

reconhecida no Brasil como um direito, contudo eram amplas as restrições ao seu exercício 

(NASCIMENTO, 2009, p. 602). 

A Constituição de setembro de 1946 foi a primeira a garantir a greve como um 

direito dos trabalhadores em seu artigo 158 – “é reconhecido o direito de greve, cujo 

exercício a lei regulará” –, tendo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entendido 

pela recepção do decreto-lei n. 9.700, que permaneceu regulamentando o exercício do 

direito (NASCIMENTO, 2009, p. 603). 

Ocorre que, juntamente com mudança de regime de governo no país após os 

eventos de 31 de março e 1º de abril de 1964, mais uma vez a greve passou a ser 

severamente restringida com a promulgação da lei n. 4.330 de junho de 1964 e passaram a 

ser proibidos quaisquer movimentos sociais que não tivessem fins estritamente trabalhistas, 

sendo instituído um rito extremamente minucioso para deflagração da greve 

(NASCIMENTO, 2009, p. 604). 

A Constituição Federal de 1967 e a Emenda n. 1 de 1969 acentuam as 

restrições, proibindo a greve no serviço público e atividades essenciais. Por fim, o Ato 

Institucional n. 5 de dezembro de 1968 inviabiliza qualquer tentativa de paralisação 

trabalhista.  

Apenas com a Constituição Federal de 1988 é que se tem novamente o 

reconhecimento da greve como direito dos trabalhadores (ROMITA, 1998, p. 588) com as 

disposições dos artigos 9º e 37, VII, e para regular seu exercício no âmbito privado foi 

promulgada a lei n. 7.783 em junho de 1989, que também se aplica no que for compatível 

às greves do setor público, graças ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal no 
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julgamento dos mandados de injunção números 670, 708 e 712 em 25.10.20073 (H. 

                                                           
3 Observa-se que mesmo passados mais de vintes anos após a promulgação da Constituição, o legislador 
permaneceu inerte quanto à regulamentação da greve dos servidores públicos. As referidas decisões acusam 
uma alteração da jurisprudência da Corte Constitucional Brasileira, que em situações anteriores apenas havia 
declarado a mora do Poder Legislativo e conferido prazo para regularização. Nos julgamentos dos mandados 
de injunção ns. 670, 708 e 712 o Supremo Tribunal Federal passou a entender que diante da longa inércia do 
legislador, havendo a necessidade de regulamentação desse tipo de movimento de trabalhadores, dever-se-ia 
aplicar, no que compatível, as normas voltadas à greve no setor privado. Por sua complexidade, 
transcrevemos a ementa do acórdão: 
“MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, INCISO LXXI). DIREITO DE 
GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA 
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE 
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA 
JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO 
ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO 
JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE 
GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA 
QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO 
DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 1. SINAIS DE 
EVOLUÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1.1. No julgamento do MI no 107/DF, Rel. Min. Moreira 
Alves, DJ 21.9.1990, o Plenário do STF consolidou entendimento que conferiu ao mandado de injunção os 
seguintes elementos operacionais: i) os direitos constitucionalmente garantidos por meio de mandado de 
injunção apresentam-se como direitos à expedição de um ato normativo, os quais, via de regra, não 
poderiam ser diretamente satisfeitos por meio de provimento jurisdicional do STF; ii) a decisão judicial que 
declara a existência de uma omissão inconstitucional constata, igualmente, a mora do órgão ou poder 
legiferante, insta-o a editar a norma requerida; iii) a omissão inconstitucional tanto pode referir-se a uma 
omissão total do legislador quanto a uma omissão parcial; iv) a decisão proferida em sede do controle 
abstrato de normas acerca da existência, ou não, de omissão é dotada de eficácia erga omnes, e não 
apresenta diferença significativa em relação a atos decisórios proferidos no contexto de mandado de 
injunção; iv) o STF possui competência constitucional para, na ação de mandado de injunção, determinar a 
suspensão de processos administrativos ou judiciais, com o intuito de assegurar ao interessado a 
possibilidade de ser contemplado por norma mais benéfica, ou que lhe assegure o direito constitucional 
invocado; v) por fim, esse plexo de poderes institucionais legitima que o STF determine a edição de outras 
medidas que garantam a posição do impetrante até a oportuna expedição de normas pelo legislador. 1.2. 
Apesar dos avanços proporcionados por essa construção jurisprudencial inicial, o STF flexibilizou a 
interpretação constitucional primeiramente fixada para conferir uma compreensão mais abrangente à 
garantia fundamental do mandado de injunção. A partir de uma série de precedentes, o Tribunal passou a 
admitir soluções ‘normativas’ para a decisão judicial como alternativa legítima de tornar a proteção 
judicial efetiva (CF, art. 5o, XXXV) [...] 2. O MANDADO DE INJUNÇÃO E O DIREITO DE GREVE DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 2.1. O tema da existência, ou não, de 
omissão legislativa quanto à definição das possibilidades, condições e limites para o exercício do direito de 
greve por servidores públicos civis já foi, por diversas vezes, apreciado pelo STF. Em todas as 
oportunidades, esta Corte firmou o entendimento de que o objeto do mandado de injunção cingir-se-ia à 
declaração da existência, ou não, de mora legislativa para a edição de norma regulamentadora específica. 
[...] 3. DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. HIPÓTESE DE OMISSÃO 
LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL. MORA JUDICIAL, POR DIVERSAS VEZES, DECLARADA PELO 
PLENÁRIO DO STF. RISCOS DE CONSOLIDAÇÃO DE TÍPICA OMISSÃO JUDICIAL QUANTO À 
MATÉRIA. A EXPERIÊNCIA DO DIREITO COMPARADO. LEGITIMIDADE DE ADOÇÃO DE 
ALTERNATIVAS NORMATIVAS E INSTITUCIONAIS DE SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE OMISSÃO. 3.1. 
A permanência da situação de não-regulamentação do direito de greve dos servidores públicos civis 
contribui para a ampliação da regularidade das instituições de um Estado democrático de Direito (CF, art. 
1o). Além de o tema envolver uma série de questões estratégicas e orçamentárias diretamente relacionadas 
aos serviços públicos, a ausência de parâmetros jurídicos de controle dos abusos cometidos na deflagração 
desse tipo específico de movimento grevista tem favorecido que o legítimo exercício de direitos 
constitucionais seja afastado por uma verdadeira "lei da selva". 3.2. Apesar das modificações 
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implementadas pela Emenda Constitucional no 19/1998 quanto à modificação da reserva legal de lei 
complementar para a de lei ordinária específica (CF, art. 37, VII), observa-se que o direito de greve dos 
servidores públicos civis continua sem receber tratamento legislativo minimamente satisfatório para 
garantir o exercício dessa prerrogativa em consonância com imperativos constitucionais. 3.3. Tendo em 
vista as imperiosas balizas jurídico-políticas que demandam a concretização do direito de greve a todos os 
trabalhadores, o STF não pode se abster de reconhecer que, assim como o controle judicial deve incidir 
sobre a atividade do legislador, é possível que a Corte Constitucional atue também nos casos de inatividade 
ou omissão do Legislativo. 3.4. A mora legislativa em questão já foi, por diversas vezes, declarada na ordem 
constitucional brasileira. Por esse motivo, a permanência dessa situação de ausência de regulamentação do 
direito de greve dos servidores públicos civis passa a invocar, para si, os riscos de consolidação de uma 
típica omissão judicial. 3.5. Na experiência do direito comparado (em especial, na Alemanha e na Itália), 
admite-se que o Poder Judiciário adote medidas normativas como alternativa legítima de superação de 
omissões inconstitucionais, sem que a proteção judicial efetiva a direitos fundamentais se configure como 
ofensa ao modelo de separação de poderes (CF, art. 2o). 4. DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS CIVIS. REGULAMENTAÇÃO DA LEI DE GREVE DOS TRABALHADORES EM GERAL (LEI 
No 7.783/1989). FIXAÇÃO DE PARÂMETROS DE CONTROLE JUDICIAL DO EXERCÍCIO DO DIREITO 
DE GREVE PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL. 4.1. A disciplina do direito de greve para os 
trabalhadores em geral, quanto às "atividades essenciais", é especificamente delineada nos arts. 9o a 11 da 
Lei no 7.783/1989. Na hipótese de aplicação dessa legislação geral ao caso específico do direito de greve 
dos servidores públicos, antes de tudo, afigura-se inegável o conflito existente entre as necessidades mínimas 
de legislação para o exercício do direito de greve dos servidores públicos civis (CF, art. 9o, caput, c/c art. 
37, VII), de um lado, e o direito a serviços públicos adequados e prestados de forma contínua a todos os 
cidadãos (CF, art. 9o, §1o), de outro. Evidentemente, não se outorgaria ao legislador qualquer poder 
discricionário quanto à edição, ou não, da lei disciplinadora do direito de greve. O legislador poderia 
adotar um modelo mais ou menos rígido, mais ou menos restritivo do direito de greve no âmbito do serviço 
público, mas não poderia deixar de reconhecer direito previamente definido pelo texto da Constituição. 
Considerada a evolução jurisprudencial do tema perante o STF, em sede do mandado de injunção, não se 
pode atribuir amplamente ao legislador a última palavra acerca da concessão, ou não, do direito de greve 
dos servidores públicos civis, sob pena de se esvaziar direito fundamental positivado. Tal premissa, contudo, 
não impede que, futuramente, o legislador infraconstitucional confira novos contornos acerca da adequada 
configuração da disciplina desse direito constitucional. 4.2 Considerada a omissão legislativa alegada na 
espécie, seria o caso de se acolher a pretensão, tão-somente no sentido de que se aplique a Lei no 
7.783/1989 enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores 
públicos civis (CF, art. 37, VII). 4.3 Em razão dos imperativos da continuidade dos serviços públicos, 
contudo, não se pode afastar que, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto e mediante 
solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao tribunal competente impor a observância a 
regime de greve mais severo em razão de tratar-se de "serviços ou atividades essenciais", nos termos do 
regime fixado pelos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Isso ocorre porque não se pode deixar de cogitar dos 
riscos decorrentes das possibilidades de que a regulação dos serviços públicos que tenham características 
afins a esses "serviços ou atividades essenciais" seja menos severa que a disciplina dispensada aos serviços 
privados ditos "essenciais". 4.4. O sistema de judicialização do direito de greve dos servidores públicos civis 
está aberto para que outras atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade 
dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja 
essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Para os fins desta 
decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989 é apenas exemplificativa 
(numerus apertus). 5. O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DE EVENTUAIS DISSÍDIOS DE GREVE 
QUE ENVOLVAM SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DEVEM OBEDECER AO MODELO DE 
COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES APLICÁVEL AOS TRABALHADORES EM GERAL (CELETISTAS), 
NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO DA LEI No 7.783/1989. A APLICAÇÃO COMPLEMENTAR DA 
LEI No 7.701/1988 VISA À JUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS QUE ENVOLVAM OS SERVIDORES 
PÚBLICOS CIVIS NO CONTEXTO DO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A 
NECESSIDADES INADIÁVEIS DA COMUNIDADE QUE, SE NÃO ATENDIDAS, COLOQUEM "EM 
PERIGO IMINENTE A SOBREVIVÊNCIA, A SAÚDE OU A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO" (LEI No 
7.783/1989, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 11). 5.1. Pendência do julgamento de mérito da ADI no 3.395/DF, 
Rel. Min. Cezar Peluso, na qual se discute a competência constitucional para a apreciação das "ações 
oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública 
direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios" (CF, art. 114, I, na redação 
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conferida pela EC no 45/2004). 5.2. Diante da singularidade do debate constitucional do direito de greve 
dos servidores públicos civis, sob pena de injustificada e inadmissível negativa de prestação jurisdicional 
nos âmbitos federal, estadual e municipal, devem-se fixar também os parâmetros institucionais e 
constitucionais de definição de competência, provisória e ampliativa, para a apreciação de dissídios de 
greve instaurados entre o Poder Público e os servidores públicos civis. 5.3. No plano procedimental, 
afigura-se recomendável aplicar ao caso concreto a disciplina da Lei no 7.701/1988 (que versa sobre 
especialização das turmas dos Tribunais do Trabalho em processos coletivos), no que tange à competência 
para apreciar e julgar eventuais conflitos judiciais referentes à greve de servidores públicos que sejam 
suscitados até o momento de colmatação legislativa específica da lacuna ora declarada, nos termos do 
inciso VII do art. 37 da CF. 5.4. A adequação e a necessidade da definição dessas questões de organização e 
procedimento dizem respeito a elementos de fixação de competência constitucional de modo a assegurar, a 
um só tempo, a possibilidade e, sobretudo, os limites ao exercício do direito constitucional de greve dos 
servidores públicos, e a continuidade na prestação dos serviços públicos. Ao adotar essa medida, este 
Tribunal passa a assegurar o direito de greve constitucionalmente garantido no art. 37, VII, da Constituição 
Federal, sem desconsiderar a garantia da continuidade de prestação de serviços públicos - um elemento 
fundamental para a preservação do interesse público em áreas que são extremamente demandadas pela 
sociedade. 6. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA 
APRECIAÇÃO DO TEMA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A 
EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. 
FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE 
SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS 
LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 6.1. Aplicabilidade aos servidores públicos civis da Lei no 7.783/1989, 
sem prejuízo de que, diante do caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja 
facultado ao juízo competente a fixação de regime de greve mais severo, em razão de tratarem de "serviços 
ou atividades essenciais" (Lei no 7.783/1989, arts. 9o a 11). 6.2. Nessa extensão do deferimento do mandado 
de injunção, aplicação da Lei no 7.701/1988, no que tange à competência para apreciar e julgar eventuais 
conflitos judiciais referentes à greve de servidores públicos que sejam suscitados até o momento de 
colmatação legislativa específica da lacuna ora declarada, nos termos do inciso VII do art. 37 da CF. 6.3. 
Até a devida disciplina legislativa, devem-se definir as situações provisórias de competência constitucional 
para a apreciação desses dissídios no contexto nacional, regional, estadual e municipal. Assim, nas 
condições acima especificadas, se a paralisação for de âmbito nacional, ou abranger mais de uma região da 
justiça federal, ou ainda, compreender mais de uma unidade da federação, a competência para o dissídio de 
greve será do Superior Tribunal de Justiça (por aplicação analógica do art. 2o, I, "a", da Lei no 
7.701/1988). Ainda no âmbito federal, se a controvérsia estiver adstrita a uma única região da justiça 
federal, a competência será dos Tribunais Regionais Federais (aplicação analógica do art. 6o da Lei no 
7.701/1988). Para o caso da jurisdição no contexto estadual ou municipal, se a controvérsia estiver adstrita 
a uma unidade da federação, a competência será do respectivo Tribunal de Justiça (também por aplicação 
analógica do art. 6o da Lei no 7.701/1988). As greves de âmbito local ou municipal serão dirimidas pelo 
Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal com jurisdição sobre o local da paralisação, conforme se 
trate de greve de servidores municipais, estaduais ou federais. 6.4. Considerados os parâmetros acima 
delineados, a par da competência para o dissídio de greve em si, no qual se discuta a abusividade, ou não, 
da greve, os referidos tribunais, nos âmbitos de sua jurisdição, serão competentes para decidir acerca do 
mérito do pagamento, ou não, dos dias de paralisação em consonância com a excepcionalidade de que esse 
juízo se reveste. Nesse contexto, nos termos do art. 7o da Lei no 7.783/1989, a deflagração da greve, em 
princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho. Como regra geral, portanto, os salários dos 
dias de paralisação não deverão ser pagos, salvo no caso em que a greve tenha sido provocada justamente 
por atraso no pagamento aos servidores públicos civis, ou por outras situações excepcionais que justifiquem 
o afastamento da premissa da suspensão do contrato de trabalho (art. 7o da Lei no 7.783/1989, in fine). 6.5. 
Os tribunais mencionados também serão competentes para apreciar e julgar medidas cautelares 
eventualmente incidentes relacionadas ao exercício do direito de greve dos servidores públicos civis, tais 
como: i) aquelas nas quais se postule a preservação do objeto da querela judicial, qual seja, o percentual 
mínimo de servidores públicos que deve continuar trabalhando durante o movimento paredista, ou mesmo a 
proibição de qualquer tipo de paralisação; ii) os interditos possessórios para a desocupação de 
dependências dos órgãos públicos eventualmente tomados por grevistas; e iii) as demais medidas cautelares 
que apresentem conexão direta com o dissídio coletivo de greve. 6.6. Em razão da evolução jurisprudencial 
sobre o tema da interpretação da omissão legislativa do direito de greve dos servidores públicos civis e em 
respeito aos ditames de segurança jurídica, fixa-se o prazo de 60 (sessenta) dias para que o Congresso 
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SILVA, 2010, p. 286). 

Segundo W. Silva (1998, p. 31) a greve como um direito insere-se na ordem 

democrática e como tal é expressamente consagrada em Constituições nacionais de 

Estados democráticos, tais como a italiana de 1948 (art. 40), as brasileiras de 1946 (art. 

158) e 1988 (art.9º), a portuguesa de 1976 (art. 57), a argentina de 1994 (art.14 bis), dentre 

outras, bem como em diversos tratados internacionais especialmente no âmbito de 

organizações internacionais de vocação universal, como a Organização das Nações Unidas 

(ONU), ou regional, como o Conselho da Europa, a União Européia (UE) e a Organização 

dos Estados Americanos (OEA), destacando alguns dos principais diplomas internacionais 

que consagraram o direito de greve: o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais no âmbito da ONU em 1966 (art. 8º, alínea d); a Carta Social Européia 

no âmbito do Conselho da Europa em 1961 (art.6º, IV); o Protocolo adicional à Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais adotado em San Salvador em 1988 no âmbito da OEA (art.8º, item 1, alínea b); e 

a Carta de Direitos Fundamentais da União Européia de 2000 (art.28). 

Verifica-se, assim, que os ordenamentos jurídicos evoluíram no sentido de 

admitir o fato denominado greve como resultado do exercício de um direito, o direito de 

greve.  

Portanto, deve-se distinguir a greve como direito de seu exercício.  

O direito de greve, que atualmente é reconhecido pelas legislações nacionais, 

consiste na faculdade atribuída pela norma jurídica a um grupo social de suspender o 

trabalho, quer seja em uma empresa ou em um estabelecimento quer seja em um âmbito 

maior, abrangendo toda uma profissão ou categoria em determinada base geográfica, por 

exemplo, ou até mesmo várias profissões ou categorias em diversas localidades. 

Enquanto o exercício da greve constitui um ato jurídico em sentido estrito 

dirigido à produção de efeitos materiais – a suspensão do trabalho – com vistas a 

pressionar o patrão a obter a satisfação de um interesse coletivo legítimo. 

Neste sentido Pérez del Castillo (1994, p. 64) afirma ser necessário distinguir 

                                                                                                                                                                                

Nacional legisle sobre a matéria. 6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos 
termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às 
ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis”. 
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três aspectos na análise das situações jurídicas que envolvem a greve: o direito de greve 

que assiste aos trabalhadores; a greve em si mesmo, como exercício desse direito; e o 

poder do sindicato, ou eventualmente outra entidade coletiva, que convoca os diferentes 

indivíduos a exercerem este direito. 

Refletindo acerca dos contornos jurídicos que comumente se tem atribuído ao 

direito de greve, Leite (2004, pp. 199-200) afirma que o debate em torno de sua natureza 

jurídica se dá em razão das diferentes perspectivas de que partem os estudiosos, o que não 

significa que uma exclua a outra.  

Assim, o autor admite que o direito de greve, sob a perspectiva 

constitucionalista, seja tido como um direito fundamental, um direito de liberdade, 

enquanto que pela perspectiva civilista fale-se em um direito potestativo (LEITE, 2004, p. 

200). 

Para o professor português, mais do que o exercício de uma mera liberdade 

imunizadora de responsabilidade de ordem criminal ou civil extracontratual, a greve 

traduz-se em um direito cujo exercício justifica a recusa temporária do débito do 

trabalhador – a prestação de trabalho – e paralisa, consequentemente, o crédito 

correspondente do empregador. Entende que o núcleo essencial desse direito reside no 

poder do trabalhador de modificar transitoriamente o vínculo jurídico existente com o 

tomador de seu serviço, pois não se trata de um direito a uma prestação ou a uma atividade 

de outrem, mas de um direito de paralisação temporária de alguns dos principais efeitos da 

relação jurídica empregatícia (o dever de prestar trabalho, o dever de obediência e outros 

aspectos conexos com o elemento da subordinação jurídica) que se impõe ao empregador 

diante de sua posição de sujeição jurídica, o que permite sua configuração, sob uma 

perspectiva civilista, como um direito potestativo (LEITE, 2004, p. 200).  

A conclusões similares chegaram Santoro-Passarelli (1973, p. 37) e Mazzoni 

(1972, p. 243) ao analisar o direito de greve. 

Contrariamente se coloca Nascimento (2009, p. 588) ao afirmar que ainda que 

o empregador não possa evitar a suspensão do trabalho pelos grevistas isso não significa 

que não seja dotado de meios de reação, tais como a dispensa de empregados após a greve, 

a prática de listas negras, e até mesmo ações judiciais.  

Prefere o jurista brasileiro conceber a natureza do direito de greve como um 
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direito de autotutela dos trabalhadores, o que pressupõe a aceitação da idéia de que a greve 

é um meio de defesa, e não de ataque, diante das condições de trabalho reputadas 

insustentáveis ou da inobservância do contrato de trabalho pelo empregador 

(NASCIMENTO, 2009, p. 580). 

Verifica-se assim que o tema da natureza jurídica da greve comporta até os dias 

atuais amplos debates na doutrina, mesmo sendo esta reconhecida como um direito pelos 

ordenamentos jurídicos. 

 

1.2.3 Titularidade do Direito de Greve 

 

O problema da titularidade do direito de greve, que aparentemente reveste-se 

apenas de um caráter teórico, deve ser analisado em razão das repercussões práticas que o 

envolve, uma vez que, ao se admitir a greve como um direito limitado, é necessário 

identificar quem são os destinatários das limitações impostas pelo ordenamento jurídico 

para que seu exercício seja considerado regular, legítimo. 

Leite (2004, p. 200) entende o direito de greve como um direito de estrutura 

complexa, integrado por uma multiplicidade de direitos, de faculdades e de poderes de 

várias entidades, individuais e coletivas. Assim, dele participa em diferentes momentos e 

dimensões, uma pluralidade de sujeitos: os trabalhadores, as associações sindicais, as 

assembleias de trabalhadores, as comissões de greve, em termos e proporções variáveis. 

Mazzoni (1972, p. 241-242) aponta para uma divisão da doutrina acerca da 

titularidade do direito de greve. 

A primeira corrente, capitaneada por Sica, sustenta que os sindicatos são os 

exclusivos titulares deste direito, sendo a proclamação da greve, ao determinar a abstenção 

coletiva do trabalho, que produz o efeito da suspensão do contrato de trabalho.  

Uma segunda corrente, dentre os quais Calamandrei, considera o direito de 

greve como um direito individual de adesão àquela proclamada pela associação sindical, 

admitindo, portanto, que a adesão do trabalhador à greve proclamada pode ser considerada 

como condição de eficácia à proclamação. 

Por fim, a terceira corrente sustenta que o titular do direito de greve é o 
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trabalhador individualmente considerado. Trata-se de um direito individual acordado para 

a defesa de um interesse coletivo e, portanto, suscetível de ser exercido unicamente através 

do grupo.  

Pérez del Castillo (1994, p 88) ressalta que a titularidade individual não 

significa um interesse que se exaure no indivíduo. O objetivo a ser perseguido através da 

greve está vinculado ao grupo, sendo um direito posto a serviço de cada indivíduo singular 

não enquanto indivíduo, mas enquanto participante de um grupo. 

Essa tese da titularidade individual tem sido sustentada pela maioria da 

doutrina contemporânea (GIUGNI, 1991, p. 175; SANTORO-PASSARELLI, 1973, p. 37; 

GALANTINO, 1996, p. 217; H. SILVA, 2010, p. 257), que admite, no entanto, que a 

instância prévia, a proclamação e a condução de medidas durante a paralisação dos 

trabalhos estejam a cargo de um ente coletivo, na maioria das vezes, uma entidade sindical. 

Dessa forma, se a greve é um direito cujo titular é o trabalhador 

individualmente considerado, seu exercício é coletivo enquanto busca a tutela de um 

interesse coletivo.  

Consequentemente, as limitações fixadas pelos ordenamentos jurídicos para o 

regular exercício desse direito devem ser voltadas a todos que nela atuam, sejam os 

trabalhadores, sejam os entes coletivos. 

 

1.2.4 Figuras próximas  

 

Não obstante ser a greve a mais importante forma de pressão coletiva de que 

dispõe os trabalhadores, é necessário compreender algumas figuras que também 

exteriorizam conflitos coletivos de trabalho, mas que com ela não se confundem por serem 

meros meios de pressão coletiva ou por se estenderem além dos limites inerentes à greve, 

muitas vezes além dos limites da licitude. 

Nesse sentido, Beltran (1996, p. 157) afirma que muitas dessas ações:  

 

[...] transbordam os limites aceitáveis do exercício da autotutela coletiva 
revelando-se atos ilegítimos e mesmo caracterizadores de crime tipificado nas 
diversas legislações, em especial quando são usados meios violentos contra 
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pessoas e coisas, atingindo e ocasionando danos aos bens e à propriedade. 

 

Dessa forma, passaremos a analisar no presente tópico as peculiaridades da 

sabotagem, do boicote, dos piquetes, do rattening e da ocupação do estabelecimento. 

 

1.2.4.1 Sabotagem 

 

A sabotagem consiste na destruição de ferramentas, máquinas, instalações, 

produtos e matérias-primas da empresa, efetuada pelos trabalhadores, como conseqüência 

de um conflito de caráter trabalhista.  

Para Ruprecht (1979, p. 159) por sabotagem se entende tudo aquilo que tende a 

desacreditar, danificar ou prejudicar a empresa, podendo-se causar os danos de maneira 

direta (em edifícios, materiais, matérias-primas, produtos, etc.) ou indireta (consumo 

excessivo de materiais a utilizar na elaboração do produto, produtos com baixa qualidade, 

revelação de segredos industriais da empresa, etc.). 

Segundo Beltran (1996, p. 177) não há unanimidade quanto à origem do termo 

no sentido em que é conhecido nos dias atuais. Por vezes a doutrina faz referência ao fato 

de os trabalhadores lançarem tamancos (sabots) dentro das máquinas, destruindo-as. Outra 

versão relaciona a sabotagem a uma greve dos trabalhadores das estradas de ferro 

francesas, em 1910, na qual os operários teriam arrancado as sapatas (sabots) que 

mantinham o trilhos presos nos dormentes, danificando a maquinaria. 

O caráter ilícito da sabotagem é assinalado por Delgado (2006, p. 1420) para 

quem é inerente ao conceito de sabotagem a causação de danos ao patrimônio empresarial, 

transbordando assim ao conceito clássico de greve que pressupõe atuação pacífica dos 

trabalhadores. Para o autor, a sabotagem consiste em exercício abusivo do direito de greve, 

sendo, portanto, passível de repressão pela ordem jurídica. 

 

1.2.4.2 Boicote 
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O boicote ou a boicotagem, segundo Montoya Melgar (1998, p. 736), consiste 

na obstrução coletiva por parte dos trabalhadores de cooperar com um ou mais 

empresários, através de diversos métodos ou procedimentos: a) mediante o bloqueio de 

consumo, com o qual os trabalhadores decidem e eventualmente propõem a terceiros, 

absterem-se de adquirir bens ou de utilizar serviços colocados no mercado por certos 

empresários; b) mediante o bloqueio de emprego, seja evitando contratar com um 

empresário, seja rompendo os contratos existentes com ele; c) mediante a oposição ao 

emprego de trabalhadores que não acatam as decisões do sindicato e os “fura-greves”, bem 

como à utilização de matérias primas ou produtos fabricados por tais trabalhadores ou por 

trabalhadores não sindicalizados ou a serviço de empresários a que se pretende boicotar; d) 

mediante a recusa em utilizar determinados serviços sociais da empresa (cooperativas, 

restaurantes etc.). 

Quanto às origens do termo, relata Beltran que está relacionada:  

 

[...] com a atuação do Capitão Charles Cunighamn Boycott, administrador de 
terras em um condado na Irlanda, contra quem os trabalhadores resolveram 
insurgir-se, por causa da forma dura e hostil de tratar os colonos. 
Consta que em 1879 os trabalhadores decidiram que nenhum irlandês poderia 
manter qualquer tratativa, nem prestar serviços, nem celebrar nenhuma transação 
de ordem comercial com o referido administrador, daí a origem da expressão 
"boicote" (BELTRAN, 1996, p. 172). 

 

Delgado (2006, p. 1419) destaca que a boicotagem como conduta de 

convencimento da comunidade para restringir ou eliminar a aquisição de bens ou serviços 

não necessariamente vincula-se a movimentos trabalhistas, uma vez que pode ser utilizada 

por outros grupos sociais, tais como ambientalistas e consumidores. 

No mesmo sentido, Beltran (1996, p. 177) ressalta que o termo boicote 

adquiriu conotação bastante ampla, passando a significar recusa do público em adquirir 

determinados produtos ou mercadorias de certos comerciantes, bem como, em tempos de 

guerra, é utilizado como sinônimo para a recusa de negociação com empresas ou cidadãos 

de países beligerantes. 

No tocante à licitude ou ilicitude da medida, Ruprecht (1979, p. 161) afirma 

que esta se define em função dos fins pelos quais se aplica. Assim, seria lícita quando 

ocorre em defesa dos legítimos interesses profissionais (como por exemplo, competição 
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desleal de alguns trabalhadores que aceitam condições inferiores às estabelecidas por uma 

convenção coletiva). Em contraposição, se utilizada com vistas à obtenção de interesses 

pessoais ou políticos, deve ser considerada ilícita. 

 

1.2.4.3 Piquetes 

 

Os piquetes são instrumentos para a própria realização do movimento paredista 

(DELGADO, 2006, p. 1418). 

Segundo Beltran (1996, p. 158), os piquetes têm como finalidade precípua a 

exteriorização das intenções do movimento, atuando como meio de persuasão dos que 

ainda não aderiram e procurando obstaculizar o acesso ao local de trabalho. 

Assinala o autor que o piquete, via de regra, é formado por grupos que se 

instalam na entrada do estabelecimento visado pela ação, mas também já ocorrem casos de 

ações executadas de forma individual por militantes, piquetes nas proximidades da 

residência de um "fura-greve", bem como manifestações pelas ruas com o intuito de 

informar a população sobre as razões do movimento (BELTRAN, 1996, p. 158), 

Ressalta ainda que costumam ser considerados três grandes tipos de piquetes: 

coativos, informativos e persuasivos. Nas palavras do autor: 

 

[...] são coativos ou intimidatórios quando utilizam da violência física ou da 
ameaça contra o outro empregado ou membros de sua família, sendo comuns 
também a coação moral, a intimidação e as ofensas verbais. Quanto aos 
informativos, limitam-se a fazer publicidade e a informar aos demais 
empregados as razões e os objetivos do movimento, aguardando que cada um tire 
suas próprias conclusões. O persuasivo implica não só a divulgação do 
movimento, mas, sobretudo, a solicitação de apoio ao movimento 
(BELTRAN, 1996, p. 159). 

 

Montoya Melgar (1998, p. 737) afirma, com base na doutrina da Organização 

Internacional do Trabalho, que é lícita a proibição de piquetes que perturbem a ordem 

pública ou ameacem trabalhadores que não tenham aderido à greve, vez que a liberdade de 

pensamento e os direitos de reunião e de manifestação não compreendem a possibilidade 

de exercer violência sobre terceiros. Assim, apenas os piquetes informativos e persuasivos 
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por serem pacíficos é que podem ser considerados lícitos. 

 

1.2.4.4 Rattening 

 

Rattening deriva do verbo inglês to ratten, sendo ato que consiste na subtração 

de ferramentas de trabalho e uniformes, com o objetivo de impedir o trabalho daqueles que 

não aderiram à greve e é dotada de caráter ilícito (RUPRECHT, 1979, p. 163). 

A doutrina por vezes entende o rattening como uma espécie de sabotagem 

(BELTRAN, 1996, p. 162).  

 

1.2.4.5 Ocupação do estabelecimento 

 

A ocupação do estabelecimento ocorre, segundo Beltran (1996, p. 162), quando 

os trabalhadores deixam de executar suas tarefas laborativas, mas permanecem no local de 

trabalho com o objetivo de perturbar as ações administrativas do empregador. 

S. Vianna (1959, p. 71) assevera que a ocupação dos locais de trabalho visa, 

sobretudo, a evitar que os empregadores possam admitir novos empregados para substituir 

os grevistas, ou que os trabalhos continuem com operários que se tenham recusado a aderir 

à greve.  

Para Ruprecht (1979, p. 158) a ocupação de estabelecimento implica sempre a 

possibilidade de se cair na esfera do ilícito. 

No mesmo sentido Nascimento destaca que a ocupação de estabelecimento 

contraria alguns princípios. Em suas palavras: 

 

1º) o direito de propriedade, que não autoriza a ofensiva de sentido 
expropriatório à margem da autorização estatal; 
2º) a tomada do poder na empresa, que só é admitida mediante as práticas 
participativas ou autogestionárias, cuja instauração se procede normalmente pela 
via negocial ou legal; 
3º) a liberdade individual de trabalho e o direito de discordar daqueles que 
pretendem ingressar no estabelecimento para trabalhar (NASCIMENTO, 
2009, p. 571). 
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Delgado (2006, p. 1419) ressalta que na precedente lei de greve (lei n. 

4.330/1964), oriunda de período autoritário, havia exigência expressa quanto à 

desocupação do local de trabalho, contudo tal exigência desapareceu com a nova ordem 

jurídica constitucional (art. 9º da CF) e legal (lei n. 7.783/1989). 
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2 LIMITES DOS DIREITOS E A TEORIA DO ABUSO DO 

DIREITO 

 

Com vistas a melhor compreendermos o direito de greve, se faz necessária uma 

breve análise do abuso do direito, eis que tal figura está diretamente associada à repressão 

contra as situações em que o titular de um direito4 excede os limites a ele peculiares 

(BUOLOS, 2006, p. 31).  

Apesar de ser tratado primordialmente por civilistas, o abuso do direito é afeito 

à teoria geral do Direito, permeando todos os ramos da ciência jurídica, não sendo 

estranho, portanto, ao Direito do Trabalho. 

Segundo Miragem (2009, p. 65), a partir do adensamento doutrinário e 

jurisprudencial acerca da teoria do abuso do direito, verifica-se que os limites estabelecidos 

pelo ordenamento jurídico – expressos ou não em dispositivos legais – ao exercício dos 

direitos estão associados não somente a restrições ou proibições de determinadas condutas, 

mas que também são dotados de uma eficácia positiva, na medida em que conformam as 

possibilidades e as virtudes de seu exercício, permitindo uma melhor percepção do sentido 

e do significado do próprio direito. 

Frise-se desde já que, diante de sua amplitude, não pretendemos o esgotamento 

do tema do abuso do direito que, aliás, já foi objeto de extensos trabalhos doutrinários, mas 

tão somente buscamos a delimitação do instituto com vistas a melhor identificarmos os 

limites do direito de greve.  

 

2.1 Origens do abuso do direito 

 

Não obstante alguns autores identificarem no Direito Romano5 e no Direito 

                                                           
4 Apesar de comumente se falar em abuso do direito subjetivo, tal instituto diz respeito a quaisquer 
prerrogativas jurídicas de que determinado sujeito de direito seja titular, tais como liberdade e direitos 
potestativos (JORDÃO, 2006, p. 32). Também nesse sentido, Menezes Cordeiro (2011, p. 661) ao referir-se a 
“exercício inadmissível de posições jurídicas”. 
5 Defendem alguns autores que os romanos sentiram o princípio do abuso dos direitos, ainda que de forma 
intuitiva, e sem se preocuparem com a formulação de princípios. Contudo, P. Martins (1941, p. 22) afirma 
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Intermédio6 elementos associados ao que atualmente se entende por abuso do direito, a 

doutrina majoritária afirma que o surgimento da teoria se deu a partir do enfrentamento 

pelos tribunais franceses, em meados do século XIX e início do século XX, de situações 

nas quais a aplicação da letra fria da lei daria lugar a injustiças7. 

Naquele momento a legislação francesa não dispunha de qualquer dispositivo 

que pudesse justificar a coibição do uso abusivo do direito. Pelo contrário. O Código Civil 

Napoleônico de 1804 não previa qualquer limitação ao exercício dos direitos em geral, 

tampouco impunha restrições contundentes ao direito de propriedade, o qual era exercido 

de maneira irrestrita e ilimitada (BOULOS, 2006, p. 35). 

A doutrina frequentemente refere-se ao caso Clèment-Bayard vs. Cocquerel, 

julgado em Amiens em 1913 e confirmado pela Corte de Cassação em 1915, como a 

decisão de maior relevo em matéria de abuso do direito (LOPEZ, 2009, p. 545). Conta-se 

que o proprietário de um terreno vizinho a um campo de pouso de dirigíveis construiu, sem 

qualquer justificativa ou interesse próprio, enormes torres com lanças de ferro, colocando 

em perigo as aeronaves que ali aterrissavam. Ao julgar a causa, o tribunal reputou abusiva 

a conduta, vislumbrando exercício anormal do direito de propriedade. 

Todavia os tribunais franceses já haviam se deparado anteriormente com casos 

envolvendo exercícios irregulares de direitos, como os casos Lingard, Mercy e Lacante, 

relativos a fumos e maus cheiros de fábricas, o caso Grosheintz, sobre escavações 

                                                                                                                                                                                

que a despeito da existência de alguns textos nos quais se traçavam limitações objetivas ao exercício de 
certos direito (como em questões relativas ao uso das águas), persiste, de forma mais ou menos generalizada, 
a convicção de que dominava o direito romano uma concepção rigidamente absolutista dos direitos. 
6 Ressurge na Idade Média a idéia de ato emulativo, cujas raízes remontam aos romanos, de modo que são 
condenadas a práticas de atos com objetivo exclusivo de prejudicar terceiros, o que é considerado por muitos 
como o precedente imediato da teoria do abuso do direito (CARVALHO NETO, 2010, p. 28). Mas deve-se 
apontar que tal teoria era acometida de limitações de duas naturezas distintas: em seu conteúdo, que ficava 
reduzido aos direitos de vizinhança, e em sua aplicação, que era condicionada à prova do animus nocendi (P. 
MARTINS, 1941, p. 31). 
7 Lopez (2009, p. 541) afirma que é a relativização dos direitos subjetivos que fundamenta a repressão aos 
atos abusivos. Segundo a autora, as limitações ao exercício amplo e absoluto dos direitos refletem as 
transformações sociais e jurídicas que se deram a partir da superação do individualismo e do voluntarismo 
que dominaram a sociedade nos séculos XVIII e XIX, levando-se a admitir a intervenção do Estado nas 
relações privadas com vistas a obter equilíbrio entre os interesses particulares e coletivos. No mesmo sentido 
Josserand, um dos autores de mais destaque no que se refere à teoria do abuso do direito, para quem o 
reconhecimento do abuso do direito é o resultado da superação da concepção individualista, pela qual os 
direitos subjetivos são dotados de um caráter rígido e absoluto, levando-se à conclusão de que os direitos não 
podem ser exercidos indefinidamente e com quaisquer propósitos, mas devem observar a finalidade social 
que levam em si mesmos (JOSSERAND, 1999, pp. 2-3). Boulos (2006, p. 35) assinala que o surgimento da 
teoria do abuso do direito, em França no século XIX, está relacionado ao contexto jurídico e social da época 
em que o individualismo cede espaço à idéia de solidariedade. 
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efetuadas pelo proprietário em seu terreno que provocaram o desmoronamento do terreno 

vizinho, e o caso Doerr julgado pelo Tribunal de Colmar em 1853, dizendo respeito à 

construção de uma chaminé falsa em terreno próprio com o objetivo exclusivo de retirar a 

luz do terreno vizinho (MIRAGEM, 2009, p. 71). 

Jordão (2006, p. 61) também comenta a existência de inúmeros trabalhos 

doutrinários sobre o abuso do direito anteriores aos julgados franceses8, bem como a 

positivação em diversos ordenamentos jurídicos –  como os códigos alemão (1896) e suíço 

(1904) – da noção de relatividade dos direitos subjetivos. 

Lugar de destaque na construção da teoria do abuso do direito deve também ser 

reservado à doutrina e jurisprudência alemãs.  

Mesmo havendo dispositivo expresso no Código Civil alemão, BGB, referente 

à limitação do exercício de direitos, sua aplicação sempre foi muito limitada em razão de 

seu caráter restritivo que o vinculava à idéia de ato emulativo (LARENZ, 1978, p. 298).  

Prevê o § 226 do BGB que: “o exercício de um direito é inadmissível se tiver 

por fim exclusivo causar danos a outrem”. 

Menezes Cordeiro (2011, p. 691) afirma que, em razão de o § 226 não 

satisfazer as necessidades que requeriam a medida, a construção de uma teoria do abuso do 

direito ficou a cargo da doutrina e da jurisprudência que tiveram como ponto de partida os 

§§ 826 e 242 do BGB, referentes aos bons costumes e à boa-fé, respectivamente9.  

Sendo o resultado de tal construção jurídica que chega até nós hoje através da 

cláusula geral de abuso de direito prevista no artigo 187 do Código Civil brasileiro de 

2002, cuja fonte direita é o artigo 334 do Código Civil português de 196610.  

Prevê o nosso artigo 187 que: “também comete ato ilícito o titular de um 

direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 

                                                           
8 Segundo o autor, em 1895 Raymond Saleilles publica a obra que é considerada inaugural das discussões a 
respeito do instituto na doutrina francesa e é seguido por diversos outros autores, dentre eles Porcherot em 
1901, Josserand em 1905, Ripert em 1905 e Dessertaux em 1907. 
9 §826: “Aquele que, de uma forma que atente contra os bons costumes, inflija dolosamente um dano a 
outrem, fica obrigado à indenização do dano”. 
§242: “O devedor está obrigado a executar a prestação tal como exige a boa fé, com consideração dos 
costumes do tráfego”. 
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Saliente-se que o referido dispositivo inovou ao prever o abuso do direito como 

cláusula geral de limitação, seguindo os passos da construção alemã. Todavia, a figura do 

abuso do direito já era conhecida pelos juristas brasileiros a partir da interpretação a 

contrario sensu do disposto no inciso I do artigo 160 do Código Civil de 1916 que 

dispunha: “Não constituem atos ilícitos: I. Os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito reconhecido”.  

Assim, os atos praticados no exercício irregular de um direito eram 

considerados ilícitos, o que, segundo Carpena (2003, p. 385), demonstra a adesão do 

legislador à doutrina de Saleilles, para quem a caracterização do ato abusivo se pela 

aferição da regularidade do exercício do direito.  

Martins-Costa (2007, p. 509) assevera que o art. 160, I, do CC 1916 apenas 

passou a ser examinado com maior frequência pelos Tribunais pátrios a partir de meados 

do século XX, o que se deu principalmente em matéria locatícia, entendendo-se no 

primeiro momento que para a configuração do ato abusivo era necessária a verificação de 

intenção emulativa, ou seja, malícia e culpa do titular do direito no exercício irregular. 

Apenas nas décadas de 1950 a 1970 ocorreu, segundo a autora, relativa expansão 

horizontal do instituto para outros ramos do Direito. E, principalmente após a década de 

1990, a jurisprudência passou a caminhar no sentido da objetivação do abuso do direito, 

prescindido do elemento culpa, mas para Martins-Costa ainda:  

 

[...] às vésperas da edição do Código Civil em 2002, o abuso do direito era, na 
prática brasileira, comparativamente a outros países, uma figura tímida, ainda 
subjetivada e fundamentalmente assistemática, muito embora a sistematização 
teoricamente possibilitada, no plano do método, pela inserção da figura da Parte 
Geral. A vocação generalizante do art. 160, I, do Código de 1916 não fora 
efetivamente trabalhada, talvez por conta de seus próprios limites estruturais, 
posto quase como um apêndice da cláusula geral de responsabilidade civil 
aquiliana do art. 159 do Código Civil (MARTINS-COSTA, 2007, p. 
509). 

 

Não apenas nos Direitos brasileiro e português a figura do abuso do direito é 

expressamente prevista em lei. Miragem (2009, pp. 74-79) aponta exemplos de 

ordenamentos jurídicos estrangeiros que também contém dispositivos legais referentes ao 

                                                                                                                                                                                
10 Artigo 334: “É ilegítimo o exercício e um direito, quando o titular exceda manifestamente os limites 
impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim econômico e social desse direito”. 
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abuso do direito, ainda que de maneiras variadas, destacando-se o já citado BGB alemão de 

198611, bem como o Código Polonês de Obrigações12, o Código Civil grego de 194013 e o 

Código Civil espanhol de 197314. 

Diversamente, na França e na Itália a figura do abuso do direito não se 

encontra positivada.  

Na Itália usam-se as cláusulas gerais de correttezza e boa-fé para, dentre outras 

funções, identificar os atos abusivos (JORDÃO, 2006, p. 103). 

Lopes (2009, p. 546) assevera que na França, berço do abuso do direito 

moderno, o instituto manteve-se ligado durante muito tempo à culpa e ao ato ilícito, 

fundamentando-se na má-fé, na malícia, na deslealdade, na culpa grave, no dolo. Hoje, 

entretanto, também naquele país a cláusula de boa-fé e a noção de abuso de situação têm 

sido usadas para explicar cláusulas que se tornam abusivas no momento da execução do 

contrato. 

 

2.2 Teses sobre o abuso do direito 

 

Diversos embates doutrinários seguiram-se após as primeiras elaborações da 

teoria do abuso do direito pelos franceses, divergindo as teses basicamente quanto ao 

fundamento da repressão ao ato abusivo e sua relação com o ato ilícito, bem como quanto à 

necessidade de aferição da intenção do agente em extrapolar os limites de seu direito. 

A concepção tradicional, capitaneada por Saleilles e Josserand, entende o ato 

abusivo como aquele conforme o direito subjetivo, mas contrário ao direito objetivo, 

justificando assim sua sanção.  

                                                           
11 §226: “Proibição à chicana. Não é permitido o exercício de um direito que não tem outro fim senão causar 
dano a outrem”. 
12 Artigo 135: “Aquele que, intencionalmente ou por negligência, cause dano a outrem no exercício de seu 
direito, tem de reparar o dano sempre que exceda os limites fixados pela boa-fé ou pelo objeto em atenção 
ao qual esse direito haja sido outorgado”. 
13 Artigo 281: “O exercício do direito é proibido se excede manifestamente os limites prescritos quer pela 
boa-fé e pelos bons costumes, quer pelo fim social e econômico deste mesmo direito”. 
14 Artigo 7º: “1. Os direitos deverão exercitar-se conforme as exigências da boa-fé. 2.A lei não ampara o 
abuso do direito ou o exercício antissocial do mesmo. Todo ato ou omissão que pela intenção de seu autor, 
por seu objeto, ou pelas circunstancias em que se realiza  sobrepasse manifestamente os limites normais do 
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Afirma Josserand (1999, p. 24) que: “o ato abusivo é aquele que, exercido em 

virtude de um determinado direito, de um direito subjetivo, como a propriedade, é, 

todavia, contrário ao direito considerado em um conjunto, a juridicidade” (tradução 

nossa).  

Segundo tal jurista, cada direito subjetivo é dotado de uma finalidade ou 

função social, sendo abusivo qualquer ato que vá contra o destino, contra a função social 

do direito que se exerce (JOSSERAND, 1999, p. 5), ainda que a conduta esteja 

formalmente garantida por um preceito normativo. 

Um dos primeiros críticos a esta tese foi o professor da Faculdade de Direito de 

Paris Planiol para quem o ato abusivo era simplesmente um ato ilícito, pois exercido sem 

direito. Segundo o autor: “o direito cessa onde começa o abuso”, de modo que a expressão 

“abuso do direito” em sim mesma traria uma contradição (seria uma expressão 

logomáquica), não sendo possível que uma determinada conduta fosse, ao mesmo tempo, 

conforme e contrária ao direito (MENEZES CORDEIRO, 2011, p. 680).  

Jordão (2006, p. 67) afirma que as idéias de Planiol são muitas vezes 

entendidas pelos estudiosos do abuso do direito de maneira equivocada, eis que suas as 

críticas eram voltadas à denominação do instituto e não ao próprio instituto.  

Planiol era a favor da repressão dos atos abusivos, mas entendia que ali não 

havia uso de direito algum15. Em suas próprias palavras: 

 

[...] negar o abuso dos direitos não é tentar fazer passar por permitidos os 
variados atos danosos que a jurisprudência reprimiu; é apenas fazer esta 
observação que todo ato abusivo, pelo só-fato de ser ilícito, não é exercício de 
um direito, e que o abuso de direito não constitui uma categoria distinta do ato 
ilícito [...] No fundo, todo mundo está de acordo; apenas lá onde uns dizem “há 
abuso de um direito”, os outros dizem “há um ato realizado sem direito” 
(PLANIOL, 1907, p. 281 apud JORDÃO, 2006, p. 68). 

 

                                                                                                                                                                                

exercício de exercício de um direito, com dano a terceiro, dará lugar à correspondente indenização e à 
adoção de medidas judicias ou administrativas que impeçam a persistência do abuso”. 
15 Miragem (2009, p. 62) afirma que: “em tese, não é incorreta a objetivação original de Planiol, de que um 
ato não pode ser ao mesmo tempo conforme e contrário a direito. Trata-se, contudo, de objeção formal que 
por si não nega as virtudes da teoria. A rigor, esta perspectiva se justifica dentro de uma visão estática da 
conformidade a direito. Sob a perspectiva dinâmica, o exercício posterior é que transforma o que é lícito em 
ilícito, o que a princípio tem uma justificação jurídica, em algo que deixa de contar com esta justificação, em 
vista de, em movimento, violar preceitos do próprio ordenamento”. 
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Verifica-se, assim, que a divergência entre Planiol e Josserand na verdade se dá 

em razão das diferentes noções de direito subjetivo e direito objetivo que cada autor 

defende. 

Para Josserand, o argumento de Planiol resultou de uma confusão entre duas 

acepções da palavra direito16, que se refere ora ao conjunto de regras sociais, à 

juridicidade, ora a uma prerrogativa determinada, tal como a propriedade (P. MARTINS, 

1941, p. 41). 

Castanheira Neves ao defender a tese de que o abuso do direito se verifica em 

razão da não observância de valores inerentes ao próprio direito, considera a fórmula 

aparentemente contraditória “abuso do direito” como a exata expressão do fenômeno que 

traduz a contradição entre o cumprimento da estrutura formalmente definidora de um 

direito e a violação concreta do fundamento que axiologicamente constitui esse mesmo 

direito (CARVALHO NETO, 2006, p. 252). 

Diversas outras teses também surgiram ao longo dos anos para justificar a 

figura do abuso do direito, podendo-se destacar a tese do conflito de direito ou do dano 

mais relevante defendida por Desserteaux17 e a tese denominada “conflito de sistemas” ou 

da inexistência de fundamentos jurídico-dogmáticos cujos adeptos foram, dentre outros, o 

italiano Mario Rotondi, o francês Georges Ripert e o brasileiro Pedro Baptista Martins, 

                                                           
16 Jordão (2006, p. 33) também assinala a pluralidade significativa da palavra direito, correspondendo ao 
conjunto de normas que forma a ordem jurídica – direito objetivo –, bem como à prerrogativa individual 
conferida ao sujeito de direito pela ordem jurídica – direito subjetivo. Assevera o autor que a ciência jurídica 
evoluiu no sentido de se considerar o direito subjetivo como uma consequência normativa, ou seja, advindo 
de uma norma jurídica, não tendo logrado êxito as tentativas de fundamentar a essência do direito subjetivo 
em caracteres diretamente relacionados aos seres humanos, quer seja a vontade (Savigny), quer seja o 
interesse (Ihering), tampouco se sustentaram as afirmações de inexistência do direito subjetivo (Duguit). 
Assim, o direito subjetivo advém de uma norma jurídica, que não pode ser confundida com um dispositivo 
normativo isolado. O autor distingue norma jurídica de dispositivo normativo, nos seguintes termos: “A 
norma, destarte, é um comando que se extrai da interpretação dos dispositivos normativos de um sistema 
que se referem a determinada fattispecie. O dispositivo normativo é parte unitária de um sistema jurídico e 
contribuinte da produção normativa deste” (JORDÃO, 2006, p. 26). Deve-se considerar, portanto, que todos 
os limites impostos pelo ordenamento jurídico (através de inúmeros dispositivos normativos expressos ou 
não em textos legais) a determinada prerrogativa concedida ao sujeito de direito já existem quando de seu 
surgimento. 
17 Segundo essa corrente, o sujeito ao exercer seu direito deve cuidar para não causar danos ou violar direitos 
alheios. Caso isso ocorra, será necessário ponderar qual dos dois direitos teria maior relevância social. Assim, 
para os adeptos de tal tese, o ato abusivo é conforme ao direito subjetivo de seu titular, bem como é conforme 
ao direito objetivo, contudo, ante a violação do direito de outrem preferencialmente protegido, deve ser 
sancionado. Jordão (2006, pp. 73-75) critica duramente esta concepção afirmando primeiramente que todo e 
qualquer exercício de direito em regra causa danos a terceiros, pois exercitar um direito quase sempre 
significa submeter um interesse alheio ao interesse próprio. Ademais, entende que o dano não é pressuposto 
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segundo a qual o ato abusivo é conforme ao direito subjetivo e ao direito objetivo, mas a 

sanção e a repressão a ele têm natureza moral ou social, ou seja, metajurídica. 

Uma concepção doutrinária do abuso do direito que em certa medida retoma as 

idéias de Marcel Planiol e que é atualmente dominante na doutrina francesa é a tese dos 

limites externos e internos dos direitos subjetivos, defendida por Pascal Ancel e Jacques 

Ghestin. Para esses autores o ato abusivo não é conforme ao direito subjetivo e contrário ao 

direito objetivo, ele não é de todo conforme ao direito, pois se situa além dos limites do 

direito subjetivo, que são divididos em limites internos e limites externos18. 

Ghestin apresenta esta tese da seguinte maneira: 

 

[...] a definição das prerrogativas que a lei confere ao titular de um direito 
subjetivo se opera em dois planos. Há, de início, aquilo que se poderia chamar de 
limites “externos” do direito; alguns poderes descritos objetivamente, em razão 
de sua natureza ou seu objeto, são conferidos e outros são recusados. Um 
proprietário pode construir sobre seu terreno, ele não pode usurpar o de seu 
vizinho; um usufrutuário pode habitar no imóvel sobre o qual recai o seu direito 
ou dá-lo em locação, ele não o pode demolir; os operários podem fazer greve, 
eles não podem sequestrar o patrão... Mas há também limites ao direito que se 
poderiam qualificar de internos. As prerrogativas conferidas a uma pessoa pela 
lei não o são de maneira absoluta. Há uma medida a ser respeitada no seu 
exercício. Dizer que um proprietário tem o direito de construir em seu próprio 
terreno não significa necessariamente que ele possa construir o que quiser e 
como quiser. Se ele edifica uma obra com o único fim de prejudicar seu vizinho, 
ele sai de seu direito, a despeito de não lhe ultrapassar os limites externos. A lei 
pode perfeitamente, a uma só vez, conferir aos indivíduos alguns poderes e 
restringir-lhes o exercício (Apud JORDÃO, 2006, p. 92). 

 

No mesmo sentido Larenz (1978, pp. 296-297) entende que os direitos 

subjetivos são dotados duas modalidades de limites: limites específicos determinados em 

razão de suas especificidades por dispositivos legais ou convencionais e limites gerais, 

                                                                                                                                                                                

da ilicitude. Assim, além de juridicamente equivocada, tal construção doutrinária não corresponderia a uma 
configuração dos atos abusivos, nem explicaria os motivos de sua repressão. 
18 Jordão (2006, p. 94), apesar de tecer inúmeros elogios à tese dos limites internos e externo em razão de sua 
didática, critica alguns elementos da construção doutrinária, em especial quanto à sua herança exegética, eis 
que os adeptos de tal corrente defendiam que o direito subjetivo nasceria de um determinado dispositivo legal 
e posteriormente seria limitado por outros dispositivos não positivados, falando-se em abuso do direito tão 
somente na segunda hipótese. Para o autor, a norma que prevê o direito subjetivo só surge com a 
conformação de um determinado dispositivo a todos os outros do sistema jurídico, estejam ou não 
positivados. Assim, não haveria que se falar em distinção de limites externos e limites internos em razão de 
sua positivação ou não, mas apenas devido à sua natureza, ou seja, enquanto os limites internos são comuns a 
todos os direitos, constituindo-se verdadeiros princípios gerais, os limites externos referem-se 
especificamente a um ou alguns direitos específicos, atuando ambos no mesmo momento em que surge o 
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válidos para todos os direitos subjetivos, sendo o mais importante destes a observância do 

princípio da boa-fé.  

A boa-fé, em seu sentido objetivo, também é tida por Menezes Cordeiro (2011, 

p. 901) como parâmetro para configuração do “exercício inadmissível de posições 

jurídicas”. 

Eduardo Jordão igualmente considera que o critério exato do abuso do direito é 

a violação da boa-fé. Assim, o ato abusivo não seria admitido pelo ordenamento porque 

sua realização configuraria violação a uma norma jurídica, o princípio da boa-fé, que atua, 

dentre outras funções, como limitador do conteúdo dos direitos subjetivos (JORDÃO, 

2006, p. 108). 

Jordão assinala que um dos traços distintivos do abuso do direito é sua aparente 

licitude que se dá em razão da subsunção imediata da conduta a um determinado 

dispositivo normativo que “estabeleça um direito”, deixando de se considerar que, na 

verdade, o direito subjetivo apenas nasce após sua conformação a todos os outros 

dispositivos do ordenamento. Dessa forma o autor define ato abusivo como: “o ato ilícito 

que, embora aparentemente tenha sido perpetrado no exercício de um direito, viola 

princípios gerais limitadores dos direitos subjetivos” (JORDÃO, 2006, p. 138). 

Percebe-se que a doutrina está de acordo quanto à necessidade de repressão aos 

atos abusivos, contudo para alguns tal fato se dá em razão de o ato abusivo estar inserido 

dentro do conceito de ato ilícito, para outros o ato abusivo não se confunde com ato ilícito, 

constituindo uma categoria jurídica autônoma. 

Carpena (2003, p. 381) defende que o ato abusivo não pode ser identificado 

com o ato ilícito apesar de ambas as figuras estarem no campo da antijuridicidade. Para a 

autora, o ato ilícito é o resultante da violação de limites lógico-formais, pressupondo a 

existência de concretas proibições normativas, ou seja, a própria lei é responsável por fixar 

os limites para o exercício do direito. Já o ato abusivo se dá pela violação de limites 

axiológico-materiais que não se encontram fixados aprioristicamente, eis que são dados 

pelos princípios que regem o ordenamento. 

Martins-Costa (2007, p. 517) assinala que tradicionalmente a ilicitude, além de 

                                                                                                                                                                                

direito. Ainda que o legislador opte por prever expressamente hipóteses de limitações internas, nem por isso 
deixariam de ser considerados abusivos os atos que as contrariarem. 
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restar confundida com a culpa, é conceitualmente construída a partir de seu efeito mais 

corriqueiro e geral, qual seja a obrigação de indenizar por dano à esfera jurídica de outrem.  

Contudo, a partir de uma série de fatores – dentre os quais modificações do 

método de legislar, com a adoção de uma legislação por princípios, conceitos 

indeterminados e cláusulas gerais em detrimento de uma legislação casuística ou tipológica 

– foi aberto caminho para a reconstrução da idéia de ilicitude, que passa a ser considerada 

como “contrariedade ao Direito entendido como Ordenamento”. Para a jurista: 

 

[...] há ilicitude quando há contrariedade às regras de dever-ser postas no 
Ordenamento jurídico compreendido como uma dinâmica e complexa totalidade 
de regras, princípios e modelos jurídicos derivados das quatro fontes de 
produção de normatividade, quais sejam as fontes legal, jurisprudencial, 
consuetudinária e jurisprudencial [...] o modo de exercerem-se os direitos, 
faculdades, poderes, pode levar à contrariedade ao Direito compreendido como 
Ordenamento (MARTINS-COSTA, 2007, p. 517). 

 

Miragem também entende que a ilicitude deve manter sua autonomia 

conceitual em relação às consequências a que dá causa. Dessa forma: 

 

[...] a ilicitude se compõem, em termos conceituais, de uma violação da norma 
jurídica, em vista do que surge a noção de responsabilidade [...] havendo 
violação da norma, surge responsabilidade, que pode ser estabelecida em vista do 
ônus da imputação do dever de indenizar (obrigação por ato ilícito), a perda de 
um direito (ilícito caducificante, como, por exemplo, a perda do poder familiar), 
ou de suportar a nulidade ou ineficácia do ato, e consequentemente, a supressão 
do seu proveito para os interesses do agente (MIRAGEM, 2006, p. 51). 

 

Diante deste entendimento, é possível a admissão da existência de ato ilícito 

sem a presença de dano, bem como de ato ilícito sem culpa19. Dano e culpa são elementos 

acidentais do ato ilícito cuja verificação importará determinado tipo de sanção, o dever de 

indenizar, mas não são essenciais para sua configuração. 

Segundo Miragem (2006, p. 55) a noção de ato abusivo como ilícito 

consagrada no artigo 187 do Código Civil Brasileiro de 2002 prescinde dos elementos 

                                                           
19 Martins-Costa (2007, p. 520) assevera que esta complexa dimensão da ilicitude, que engloba a chamada 
ilicitude subjetiva – quando a norma determina que o nexo de imputação seja balizado pela culpa, impondo-
se a verificação da negligência, da imprudência ou da intenção do agente – e a ilicitude objetiva – que se 
caracteriza pela mera contrariedade à norma, prescindindo da averiguação de culpa. 
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culpa e dano, eis que o dispositivo tão somente exige que se exceda manifestamente os 

limites do direito para sua configuração como tal.  

Nesse sentido de uma objetivação do ato abusivo tem caminhado a doutrina e a 

legislação de diversos países, entretanto ainda nos dias atuais há autores que entendem 

como essencial à configuração do ato abusivo a aferição da intenção do agente em 

extrapolar os limites de seu direito e com isso causar danos à esfera jurídica de outrem20. 

Entendemos que o ato abusivo de fato enquadra-se na noção de ilicitude 

dissociada do dano e da culpa como asseverado por Martins-Costa e Miragem, eis que se 

trata de uma atuação que ultrapassa os limites impostos pelo ordenamento jurídico a 

determinada prerrogativa conferida a um sujeito. Portanto, quando se fala em ato abusivo, 

se fala em ato ilícito. 

 

2.3 Limites dos direitos 

 

O artigo 187 do Código Civil Brasileiro de 2002 ao aderir à construção alemã 

da figura do abuso do direito estabeleceu a boa-fé, os bons costumes e os fins econômicos 

e sociais como balizas de licitude, ou seja, além dos dispositivos legais que preveem de 

maneira expressa os contornos de determinada prerrogativa jurídica, também devem ser 

considerados a boa-fé, os bons costumes e os fins econômicos e sociais como limites para a 

atuação do titular do direito, sob pena de ser considerado abusivo o ato produzido, 

sujeitando o agente a sanções. 

Fala-se então em dois requisitos para configuração do abuso do direito nos 

termos do artigo 187 do Código Civil: o exercício de um direito por seu titular ou por seu 

representante – legal ou convencional – e a violação dos limites impostos pelos fins 

econômicos ou sociais do próprio direito, pela boa-fé e pelos bons costumes (MIRAGEM, 

2006, p. 31). 

Por serem conceitos plurissignificativos, forçosa se faz a análise desses limites, 

em especial no tocante aos fins econômicos e sociais e aos bons costumes que pouca 

                                                           
20 Rui Stoco (2002, p. 70) filia-se à concepção subjetivista do abuso do direito juntamente com Barros 
Monteiro, Carvalho Santos, Cunha Luna e Limongi França. 
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atenção tiveram da doutrina e jurisprudência brasileira, diversamente do que ocorreu com a 

boa-fé cuja noção já está razoavelmente sedimentada em nossa cultura jurídica 

(MARTINS-COSTA, 2007, pp. 529-530). 

Saliente-se que por se tratarem de limites gerais, é possível que o legislador 

opte em determinados momentos por positivar hipóteses de violações à boa-fé, aos bons 

costumes e aos fins econômicos e sociais, mas não por isso deixam de serem consideradas 

abusivas as condutas que assim forem praticadas nestas situações, como se dá com a 

maioria das restrições previstas pela lei de greve (lei n. 7.789/1989). 

 

2.3.1 Fins econômicos ou sociais 

 

Adotando a idéia desenvolvida por Josserand de que cada direito subjetivo é 

dotado de uma finalidade, a doutrina alemã estabeleceu que os fins econômicos ou sociais 

dos direitos subjetivos atuam como limites à atuação do agente. 

Miragem (2009, p. 135) assinala, inicialmente, que o fim econômico e o fim 

social, ainda que colocados sob o mesmo prisma da finalidade, não são necessariamente 

coincidentes, embora cada direito subjetivo pressuponha a existência de um fim econômico 

ou um fim social.  

Assim, um determinado direito subjetivo pode ter ao mesmo tempo fim 

econômico e fim social, que devem coincidir, ou ao menos, não se contradizer. Por 

exemplo, os direitos de crédito, cujos fins econômico e social coincidem por buscarem 

garantir o cumprimento e a satisfação do crédito pelo devedor como forma de se obter 

segurança nas relações econômicas. Por outro lado, há direitos em relação aos quais não há 

de se falar em fim econômico, mas exclusivamente em fim social, como no caso dos 

direitos de família (MIRAGEM 2006, p. 137). 

Boulos (2006, p. 188) ressalta que ao contrário da boa-fé e dos bons costumes, 

os fins econômicos ou sociais dizem respeito, especificamente, a cada direito isoladamente 

considerado. 

Para Miragem (2009, p. 135) a colocação da finalidade econômica do direito 

como limite ao seu exercício, em sua origem, parece estar direcionada à condenação do 
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exercício emulativo do direito, ou seja, aquele que não traz nenhum benefício ou vantagem 

ao seu titular, tendo como único objetivo causar prejuízos a outrem. 

Contudo, maior amplitude é atribuída ao fim econômico quando analisado sob 

a perspectiva dos interesses econômicos da comunidade. Sob esse aspecto mais geral, o 

abuso poderá se caracterizar quando o exercício do direito pelo indivíduo se dê em 

contrariedade a um fim econômico responsável pela medida do conteúdo do próprio 

direito. Para o autor o critério para determinação do fim econômico é a compatibilização 

entre a utilidade econômica para o titular com a utilidade econômica para a comunidade. 

Por sua vez, o fim social é definido por Miragem (2006, p. 137) como “aquele 

de interesse da sociedade, razão pela qual se previu normativamente um determinado 

direito”. Sua noção remete à idéia da razão de ser do direito, de uma concepção 

socialmente adequada dos direitos subjetivos frente aos diversos interesses em curso na 

comunidade. 

Verifica-se, portanto, que os fins econômicos ou sociais não se tratam de 

limites estranhos à existência e ao conteúdo do direito subjetivo, vez que a finalidade, seja 

preponderante o aspecto econômico ou o social, é parte indissociável do direito subjetivo, 

na medida em que expressa a razão pela qual um direito foi previsto pelo ordenamento 

jurídico.  

 

2.3.2 Boa-fé 

 

A boa-fé objetiva é, segundo Larenz (1978, pp. 299-300), o limite mais 

importante para o exercício de direitos subjetivos e outras prerrogativas jurídicas. 

Contudo, antes de nos debruçarmos sobre a boa-fé em seu sentido objetivo, é 

necessário tecermos alguns breves comentários sobre a denominada boa-fé subjetiva, a 

qual diz respeito à tutela, em certas situações, do estado psicológico, do estado de 

consciência caracterizado pela ignorância de se estar a lesar direitos ou interesses alheios, 

correspondendo à antítese de má-fé (MARTINS-COSTA, 2007, p. 530), não sendo esta a 

boa-fé prevista no artigo 187 do Código Civil como vistas a caracterizar o ato abusivo. 

 Diferentemente, a boa-fé objetiva exprime o standard ou modelo ideal de 
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conduta social que deve pautar as relações intersubjetivas regradas pelo Direito e como tal 

sua aplicação se observa tanto como fonte de deveres jurídicos secundários e anexos ou 

instrumentais – art. 422 CC –, quanto como cânone de interpretação dos negócios jurídicos 

– art. 133 CC – e limite ao exercício dos direitos subjetivos – art. 187 CC (MIRAGEM, 

2009, p. 140). 

Originalmente, assinala Larenz (1978, p. 300), a boa-fé objetiva prevista no § 

242 do BGB era destinada apenas às relações obrigacionais, entretanto, o princípio passou 

a ser válido para qualquer nexo jurídico existente. Assim, sempre que existir entre 

determinadas pessoas uma relação jurídica, estão elas obrigadas a não desapontar a 

confiança gerada no outro, devendo se comportar tal como se pode esperar de uma pessoa 

de boa-fé. 

O autor ressalta que por ser a boa-fé uma cláusula geral que requerer 

concretizações e um constante desenvolvimento jurisprudencial, não é possível indicar 

exaustivamente quando se infringe a boa-fé pelo exercício de um direito. Todavia, Larenz 

identifica os seguintes grupos de casos típicos: 

 

1. Infringe a boa-fé quem faz valer um direito que tenha adquirido mediante uma 
conduta desleal ou anticontratual. 
2. Atua contra a boa-fé quem exercita um direito, especialmente um direito 
potestativo ou um direito a uma ação constitutiva em oposição ao objeto para o 
qual o ordenamento jurídico o confere, a fim de obter dessa forma algo a que não 
tem direito. 
3. Infringe a boa-fé quem, com o exercício de seu direito, se põe em desacordo 
com sua própria conduta anterior, na qual confia a outra parte. 
4. Infringe especialmente a boa-fé quem adia por tanto tempo o exercício de seu 
direito que a outra parte, segundo as circunstâncias, pode contar e de fato tenha 
contado que o direito não mais seja exercido (LARENZ, 1978, pp. 300-
301). 

 

Miragem (2009, p. 143) assevera que a boa-fé, em matéria de limite ao 

exercício de direitos, apresenta papel fundamental, uma vez que ao ser fonte de deveres 

anexos como lealdade, colaboração e respeito às expectativas legítimas do outro sujeito da 

relação jurídica, por evidência lógica limita a liberdade individual do destinatário desses 

deveres, o qual terá de exercer os direitos de que é titular circunscrito aos limites que eles 

lhe impõem. 

No tocante às relações entre boa-fé e abuso do direito afirma Miragem (2009, 
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p. 143) que estas são intensas. Embora a boa-fé tenha seu desenvolvimento separado da 

teoria do abuso do direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil, passa a ser um 

critério para sua identificação. Dessa forma, não há que se falar que a boa-fé observa maior 

amplitude do que o abuso do direito. Trata-se de uma distinção funcional: enquanto a boa-

fé está associada à função gerada de deveres jurídicos, de limites ao exercício de direitos e 

de critérios para interpretação e integração dos negócios jurídicos, o abuso do direito, 

implica na rejeição ao exercício de direitos que violem os limites estabelecidos pelo 

próprio ordenamento jurídicos, bem como na definição de patamares sobre os quais devem 

se pautar os titulares de direitos, ou seja, o fim econômico ou social, a boa-fé e os bons 

costumes. 

 

2.3.3 Bons costumes 

 

No Brasil, os bons costumes são geralmente associados a questões relativas à 

moral sexual, decorrente da concepção de crimes contra os costumes. Isso se dá em razão 

do pouco interesse que tem demonstrado nos estudiosos do Direito Privado, apesar de 

serem diversos os dispositivos do Código Civil Brasileiro de 2002 que fazem referência 

aos bons costumes, não se restringindo apenas ao artigo 187 que dispõe sobre sua função 

de limitar o exercício de direitos. O artigo 13, ao tratar dos direitos de personalidade, 

proíbe ato de disposição do próprio corpo quando contrário aos bons costumes; o artigo 

122 prevê como lícitas as condições ao negócio jurídico, desde que não contrárias à ordem 

pública; o artigo 1336, IV estabelece como dever do condômino não utilizar a propriedade 

de modo contrário aos bons costumes; e o artigo 1638 estabelece como causa de perda do 

poder familiar a prática de atos contrários à moral e aos bons costumes (MIRAGEM, 2009, 

p. 150). 

É certo que grande parte do desenvolvimento da cláusula de bons costumes 

deve-se ao direito alemão, bem como à identificação de sua função limitadora do exercício 

de direitos a partir do disposto no § 826 do BGB. 

Larenz (1978, p. 298) narra um caso julgado Tribunal Supremo do Reich que 

no entender do autor seria caso de exercício abusivo do direito em contrariedade aos bons 

costumes. Segundo consta, o proprietário de um palácio impediu o filho, com quem havia 
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rompido, de visitar o túmulo de sua mãe, situado no jardim do palácio. O pai alegou seu 

direito de propriedade, bem como que padecia de grave doença cardíaca, razão pela qual 

não poderia sofrer vendo o filho na propriedade. O Tribunal considerou como exercício 

abusivo do direito de propriedade a total proibição do filho visitar o túmulo da mãe, 

embora tenha entendido que a hipótese se enquadrava à previsão do § 226 do BGB. 

Miragem (2009, p. 146) apoiando-se na doutrina argentina afirma que: “os 

bons costumes [...] são costumes qualificados como eticamente dotados de valor em si, 

segundo uma perspectiva social de sua importância e aprovação” e aponta como critérios 

para a construção do conceito o sociológico e o axiológico. 

Segundo o primeiro critério, bons costumes constituem-se dos hábitos e 

comportamentos observáveis em uma comunidade e que se encontram legitimados por 

serem praticados pela maioria de seus membros, razão pela qual são tidas como condutas 

desejáveis. Já pelo critério axiológico o conceito de bons costumes não depende de 

apreciações subjetivas, mesmo que da maioria social, senão de um critério objetivo e 

transcendente, perdurável no tempo e ligado a uma ponderação axiológica (MIRAGEM, 

2009, p. 147). 

É necessária a conjugação desses dois critérios para se obter o conceito de bons 

costumes. Assim, tanto os comportamentos desejados pela maioria social, quanto 

determinados valores imanentes do ordenamento jurídico servem para a determinação do 

conteúdo e significado dos bons costumes.  

Para o autor, importa ainda a distinção entre bons costumes e boa-fé que se dá 

mais em razão de um critério funcional do que de conteúdo: 

 

[...] ambos são conceitos que expressam limites externos ao exercício dos 
direitos subjetivos, bem como expressam valores ético-sociais dominantes. 
Ocorre apenas que a boa-fé está afeta a uma eficácia interna da relação jurídica, 
entre os sujeitos de uma relação jurídica já constituída ou como causa de 
constituição de uma nova relação jurídica. Resta identificada, portanto, com a 
proteção de interesses legítimos das partes de uma determinada relação jurídica, 
já constituída ou a constituir, assumindo o que ora se propõe denominar como 
eficácia relacional. Já os bons costumes, ao contrário, dizem respeito a um limite 
geral, que embora possa também proteger o interesse dos sujeitos de uma dada 
relação jurídica, projeta-se para além da relação jurídica como cláusula de 
proteção social dominante, como expressão de valores integrantes de uma 
moralidade social. Nesse sentido, em relação aos bons costumes, sua eficácia 
limitativa do exercício do direito pelas partes não se limita aos interesses 
legítimos das partes, senão também da aferição destes interesses, e de sua 
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legitimidade, em relação à proteção de toda a comunidade. Daí por que se pode 
identificar nos bons costumes uma eficácia que ultrapassa os limites dos sujeitos 
da relação jurídica, senão de toda a comunidade, e no interesse dos valores 
fundantes do próprio sistema jurídico, o que se pode identificar, portanto, como 
uma eficácia geral, porque em relação a todos (MIRAGEM, 2009, pp. 149-
150). 

 

Assim, aos bons costumes, em razão de sua eficácia geral, é atribuída a função 

de baliza de licitude, limitando a atuação do titular do direito. 
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3 LIMITES DO DIREITO DE GREVE 

 

Verificamos que os ordenamentos jurídicos estatais evoluíram no sentido de 

admitirem o fato social denominado greve como resultado do exercício de um direito, o 

direito de greve, o qual consiste na faculdade atribuída pela norma jurídica a um grupo 

social de suspender o trabalho, quer seja em uma empresa ou em um estabelecimento, quer 

seja em um âmbito maior, abrangendo toda uma profissão ou categoria em determinada 

base geográfica, por exemplo, ou até mesmo várias profissões ou categorias em diversas 

localidades. 

Contudo, ao garantirem a greve como um direito, os ordenamentos jurídicos 

também se preocuparam em estabelecer os limites para o seu exercício, uma vez que é 

inerente à greve a causação de danos. 

Segundo Mazzoni (1972, p. 247) os limites ao direito de greve devem ser 

encontrados na legislação, ou, na sua falta, em estatutos de associações sindicais e 

contratos coletivos de trabalho, ficando a cargo da jurisprudência reconhecê-los nestes 

casos. 

Beltran (1996, p. 239) afirma que o direito de greve deve ser conjugado com os 

demais direitos e bens protegidos pelo ordenamento, em especial com aqueles de índole 

constitucional, donde se extraem os limites ao exercício desse direito. 

É neste sentido a afirmação de Mazzoni de que: 

 

[...] excluída a aplicação de condições ou limitações especificadas ao direito de 
greve, êste, como qualquer outro direito subjetivo, está submetido aos limites 
que derivam do ordenamento geral, que não toleram a violação de normas 
ditadas para a tutela de outros bens e interêsses (liberdade, propriedade, 
administração e justiça) (MAZZONI, 1972, p. 248). 

 

Dessa forma, no presente capítulo abordaremos as principais questões acerca 

dos limites do direito de greve, em especial suas classificações pela doutrina, seu 

tratamento jurídico em países estrangeiros próximos ao Brasil em termos jurídicos 

(Portugal e Itália), a doutrina da Organização Internacional do Trabalho (OIT) acerca dos 

limites do direito de greve, bem como nos aprofundaremos no estudo dos limites do direito 
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de greve previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com destaque para o estudo da lei n. 

7.783/1989. 

 

3.1 Classificações 

 

A doutrina se preocupou em classificar as limitações ao direito de greve, 

contudo variaram os autores quanto à definição de critérios para tal operação. 

Ruprecht (1979, pp. 120-123) classifica os limites ao direito de greve com base 

em quatro critérios: 

 

(a) quanto aos sujeitos: referindo-se a limitações quanto à greve em serviços 

públicos e determinados tipos de trabalhadores como os trabalhadores 

domésticos e os marítimos; 

(b) quanto à pretensão perseguida pelos grevistas: tema que, para o autor, tem 

direta relação com a legitimidade da greve; 

(c) quanto ao desenvolvimento da greve: sendo tal tipo de limitação 

relacionada às greves violentas e pacíficas; 

(d) quanto às normas legais ou convencionais existentes no ordenamento: em 

países que se regulamentou o exercício da greve, o cumprimento das normas é 

imprescindível para que ela possa ser considerada legítima. 

 

Por sua vez, a doutrina italiana (GIUGNI, 1991, p.182; GALANTINO, p. 253) 

costuma dividir os limites da greve em internos e externos.  

Nas palavras de Galantino: 

 

[...] os limites externos são obtidos pela existência de outros direitos de igual ou 
superior relevância à greve. Os limites internos, por sua vez, são deduzidos de 
uma pré-noção de greve como abstenção contínua e geral do trabalho por uma 
coletividade de trabalhadores. 
Os limites externos incidem sobre os sujeitos e a finalidade da greve. Os limites 
internos influenciam as modalidades de atuação da greve, excluindo em 
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particular a legitimidade das greves consideradas articuladas – como é o caso da 
greve soluço e por tabuleiro – ou de greves parciais e implementadas com 
referência exclusiva a funcionários de um departamento (GALANTINO, 
1995, p. 252, tradução nossa). 

 

Segundo Menezes Cordeiro (1991, p. 401), os limites da greve podem ser 

classificados em limites legais (ou específicos) – que são cominados por preceitos legais 

injuntivos e que podem se referir à legitimidade para declaração da greve, ao 

processamento da efetivação da greve e aos deveres acessórios que, durante a greve, 

devem ser acatados – e limites convencionais – que derivam de convenções coletivas de 

trabalho. 

W. Silva (1998, p. 32) assevera, com base na doutrina da Organização 

Internacional do Trabalho, que as limitações ao direito de greve se dão quanto aos seus 

sujeitos e ao seu âmbito, podendo ser estabelecidas, pelos ordenamentos nacionais, 

condições para o exercício de tal direito, vez que não se trata de um direito absoluto.  

 

3.2 Ordenamentos Jurídicos Estrangeiros 

 

Giugni (1991, p. 181) relata que a greve foi reconhecida como direito pelo 

ordenamento jurídico italiano com a Constituição de 1948, remetendo o constituinte a sua 

regulamentação à legislação ordinária.  

Contudo, diante da inércia legislativa na promulgação da referida norma, ficou 

a cargo dos tribunais daquele país a tarefa de elaborar os contornos jurídicos de tal figura, 

eis que: “no momento em que a greve aceitou se tornar um direito, ela se adaptou 

necessariamente ao papel de propor condições e restrições de exercício” (GIUGNI, 1991, 

p. 181).  

Assim, na primeira fase de definição dos limites do direito de greve a 

jurisprudência italiana utilizava-se de uma técnica lógica-definidora, colocando a priori 

uma definição de greve que, na realidade, não encontrava fundamento no texto normativo, 

nem na prática das relações industriais (GIUGNI, 1991, p. 181), incluindo-se no conceito 

de greve diversos elementos, tais como trabalho subordinado, totalidade da abstenção e 
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natureza econômica do interesse, o que impossibilitava o reconhecimento de inúmeras 

manifestações de trabalhadores, por não atendidos tais requisitos. 

Entretanto, houve uma evolução da jurisprudência, marcada principalmente 

pela sentença de Cassação n. 711 de 30.01.1980, passando-se a entender que, o fato de o 

artigo 40 da Constituição, bem como os artigos 15 e 28 do Estatuto dos Trabalhadores não 

definirem diretamente a greve, implica que o significado jurídico do fenômeno é o mesmo 

que se tem na linguagem comum adotada no ambiente social. O que não significa, por 

outro lado, que possa ser definida como greve toda manifestação de luta sindical que os 

sujeitos designem como tal. (GIUGNI, 1991, p. 182). 

Especialmente no tocante à greve nos serviços essenciais, em 1990 o legislador 

italiano promulgou a lei n. 146 de 12.06. Anteriormente a tal norma, a operação dos limites 

do direito de greve dos trabalhadores de serviços essenciais era realizada pela Corte 

Constitucional sopesando o direito dos trabalhadores com outros direitos de igual ou maior 

relevância sob o perfil constitucional. 

Galantino (1995, pp. 223-225) apresenta algumas decisões da Corte 

Constitucional anteriores à lei de 1990 e retira delas os seguintes princípios: 

 

[...] o direito de greve dos trabalhadores públicos e privados deve salvaguardar o 
núcleo de interesses gerais considerados absolutamente fundamentais o respeito 
àqueles ligados à autotutela da categoria (direito a vida, à integridade física, à 
saúde...). 
[...] a individualização dos serviços essenciais que tutelam os interesses gerais 
compete ao juiz ordinário que deverá decidir em relação ao caso. 
[...] os trabalhadores em função ou serviços públicos essenciais são excluídos da 
titularidade do direito de greve. Contudo, tal orientação foi alterada para garantir 
a eles a titularidade do direito, apenas limitando o seu exercício 
(GALANTINO, 1995, pp. 225-226, tradução nossa). 

 

Em 1990 o legislador italiano aprovou a lei n. 146 de 12.06 que contém 

“normas gerais sobre o exercício do direito de greve nos serviços públicos essenciais e 

sobre a salvaguarda dos direitos da pessoa constitucionalmente tutelados”. 

As disposições de tal norma tiveram por base o decreto do Presidente da 

República n. 185 de 1964 que tratava da greve do pessoal em usinas nucleares, bem como 

a lei n. 240 de 1980 que regulava a greve dos controladores de vôo. 
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Assinala-se, ainda, que o texto aprovado em 1990 foi objeto de pequenas 

alterações pela lei n. 83 de 11.04.2000, mantendo-se, contudo, sua essência. 

Segundo Galantino (1995, pp. 227-228) a lei de greve italiana está estruturada 

basicamente em duas partes. Na primeira tem-se a identificação dos serviços públicos 

essenciais (art. 1º, 1) que são assim definidos independentemente da natureza jurídica da 

relação de trabalho, mas com vistas a assegurar o exercício de outros direitos humanos 

constitucionalmente garantidos: os direitos à vida, à saúde, à liberdade e segurança, à 

liberdade de circulação, à assistência e previdência social, à educação e liberdade de 

comunicação.  

O item 2 do artigo 1º também identifica para cada direito constitucionalmente 

tutelado os serviços e prestações considerados particularmente essenciais. Galantino (1995, 

p. 227) afirma que o elenco apresentado é muito amplo, compreendendo serviços que não 

seriam realmente essenciais, mas de utilidade pública, não tendo o legislador especificado 

os critérios utilizados para identificação dos serviços essenciais. Também assevera que não 

é claro no texto legal até que ponto as atividades ali indicadas devem ser desenvolvidas 

para garantirem a indispensabilidade do serviço. 

A segunda parte da lei compreende os limites ao exercício do direito de greve 

no âmbito dos serviços essenciais. O artigo 2º da lei prevê que a greve no âmbito dos 

serviços públicos essenciais deve ser exercitada com limites procedimentais e substanciais, 

impondo-se obrigações seja aos trabalhadores, seja aos empregadores. 

Em relação aos trabalhadores tem-se a exigência de um pré-aviso mínimo de 

10 dias; a prévia indicação da duração da greve; e a adoção de medidas para permitir o 

fornecimento das prestações indispensáveis para garantir a eficácia dos direitos 

constitucionalmente tutelados mencionados no artigo 1º da lei, sendo que tais medidas 

podem implicar em uma quota mínima de trabalhadores que deverão permanecer em seus 

postos trabalhando ou dispor sobre fornecimentos periódicos. O interessante é que tais 

medidas não são pré-fixadas pelo legislador, mas confiadas à negociação coletiva 

(GALANTINO, 1995, p. 228). 

Já os empregadores devem efetuar as prestações indispensáveis, bem como 

comunicar os usuários dos serviços de forma adequada ao menos 5 dias antes da greve 

acerca de sua realização e sobre os modos e tempos de fornecimento dos serviços durante a 
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paralisação, dando a conhecer rapidamente quando da reativação dos serviços pelo término 

da greve (GALANTINO, 1995, pp. 228-229). 

Outro aspecto importante abordado pela lei italiana diz respeito às sanções 

pelas violações aos limites no exercício da greve. 

Segundo Galantino, o artigo 4º da lei n. 146/1990 prevê sanções aos seguintes 

sujeitos: 

 

a) trabalhadores que se abstiveram do trabalho em violação às disposições do 
artigo 2º, inciso I, 1ª parte e inciso III ou que não realizaram suas atividades 
habituais: são sujeitos a sanções disciplinares proporcionais à gravidade da 
infração, com exclusão de medidas extintivas do contrato de trabalho ou que o 
alterem definitivamente [...] devem ser observadas as garantias do artigo 7º do 
Estatuto dos Trabalhadores [...] 
b) organizações de trabalhadores que deflagram uma greve a ela aderem em 
violação às disposições do artigo 2º: são suspensas, pela duração da greve e por 
um período não inferior a um mês, dos benefícios de caráter patrimonial 
derivados dos artigos 23 e 36, II, do Estatuto dos Trabalhadores, bem como das 
normas legais, regulamentares ou contratuais que disciplinem a mesma matéria 
no tocante aos empregados públicos [...] 
c) os prepostos dos setores no âmbito da administração pública e os 
representantes legais dos entes e empresas prestadoras de serviços públicos que 
não observarem as disposições previstas no artigo 2º da lei: são sujeitos a uma 
sanção administrativa pecuniária proporcional à gravidade da infração entre 
€2.500,00 e €50.000,00 [...] (GALANTINO, 1995, pp. 235-237, 
tradução nossa). 

 

Em Portugal, relata Menezes Cordeiro (1991, p. 381) que o direito de greve 

está consagrado no artigo 57 da Constituição da República Portuguesa de 1976, nos 

seguintes termos: 

 

Artigo 57: Direito à greve e proibição do lock-out 
1. É garantido o direito à greve. 
2. Compete aos trabalhadores definir o âmbito de interesse a defender através 
da greve, não podendo a lei limitar esse âmbito. 
3. A lei define as condições de prestação, durante a greve, de serviços 
necessários à segurança e manutenção de equipamentos e instalações, bem como 
serviços mínimos indispensáveis para ocorrer à satisfação de necessidades 
sociais impreteríveis. 
4. É proibido o lock-out (sem destaques no original). 

 

Segundo o autor, o referido dispositivo resultou de um ambiente propiciado 

pela Assembléia Constituinte em que se procurou romper completamente com a repressão 
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que até então havia quanto a este fato social, prevista no decreto-lei n. 392/74 (MENEZES 

CORDEIRO, 1991, p. 382).  

Logo após a promulgação da nova Constituição, o legislador português tratou 

de regulamentar o direito de greve por meio da lei n. 65/77, de 26 de agosto, no entanto, 

como já assinalado, em momento algum o legislador atreveu-se a definir em dispositivos 

legais o significado de greve (LEITE, 2004, p.198; PALMA RAMALHO, 1994, p. 12). 

Atualmente, a greve é regulamentada pelos artigos 530 a 545 do Código do 

Trabalho, revisto em 2009, que revogou expressamente a lei 65/77. 

Nos termos do disposto no inciso I do artigo 534 do Código do Trabalho: “A 

entidade que decida o recurso à greve deve dirigir ao empregador, ou à associação de 

empregadores, e ao ministério responsável pela área laboral um aviso com a antecedência 

mínima de cinco dias úteis ou, em situação referida no n.º 1 do artigo 537.º, 10 dias úteis”, 

o qual, segundo o inciso II do mesmo artigo, deve conter uma proposta de definição de 

serviços necessários à segurança e manutenção de equipamento e instalações e, se a greve 

se realizar em empresa ou estabelecimento que se destine à satisfação de necessidades 

sociais impreteríveis, uma proposta de serviços mínimos. 

Segundo Menezes Cordeiro (1991, p. 384) o pré-aviso é sempre necessário 

para que a greve seja lícita, pois se filia à boa-fé, segundo a qual se deve preservar a 

confiança da outra parte, não se admitindo greve-surpresa, que poderia provocar danos 

desmensurados e apanhar o público desprevenido. 

O artigo 53721 regulamenta a previsão constitucional ao prever em seu inciso 

III que: “a associação sindical que declare a greve, ou a comissão de greve [...] e os 

trabalhadores aderentes devem prestar, durante a greve, os serviços necessários à 

segurança e manutenção de equipamentos e instalações”, bem como que, em se tratando 

de empresa ou estabelecimento que se destine à satisfação de necessidades sociais 

impreteríveis, a entidade sindical que declare a greve ou a comissão de greve e os 

trabalhadores grevistas devem assegurar durante a realização do movimento a prestação 

dos serviços mínimos indispensáveis à satisfação daquelas necessidades.  

O inciso II do referido artigo codificado identifica as empresas ou 

                                                           
21 Anteriormente tais matérias eram reguladas pelo artigo 8º da lei n. 65/77. 
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estabelecimentos que se destinam à satisfação de necessidades sociais impreteríveis, ao 

listar os setores em que se integram: 

 

a) Correios e telecomunicações; 
b) Serviços médicos, hospitalares e medicamentosos; 
c) Salubridade pública, incluindo a realização de funerais; 
d) Serviços de energia e minas, incluindo o abastecimento de combustíveis; 
e) Abastecimento de águas; 
f) Bombeiros; 
g) Serviços de atendimento ao público que assegurem a satisfação de 
necessidades essenciais cuja prestação incumba ao Estado; 
h) Transportes, incluindo portos, aeroportos, estações de caminho-de-ferro e de 
camionagem, relativos a passageiros, animais e géneros alimentares deterioráveis 
e a bens essenciais à economia nacional, abrangendo as respectivas cargas e 
descargas; 
i) Transporte e segurança de valores monetários. 

 

Ao comentar a lei n. 65/77, Monteiro Fernandes (1982, pp.59-60) afirma que as 

restrições ao pleno exercício do direito de greve previstas no artigo 8º, cujo mesmo 

conteúdo atualmente encontra-se no artigo 537 do Código do Trabalho, não conduzem a 

uma privação do direito de greve, mas apenas à atribuição de obrigações legais às 

associações sindicais e aos trabalhadores, definidas pelo fim socialmente útil a que a lei 

pretende tutelar, quais sejam, a continuidade dos serviços essenciais e a segurança e 

manutenção dos equipamentos e instalações. 

Por fim, no tocante aos efeitos da greve declarada ou executada de forma 

contrária à lei, prevê o artigo 541 do Código do Trabalho que: 

 

1. A ausência de trabalhador por motivo de adesão a greve declarada ou 
executada de forma contrária à lei considera-se falta injustificada. 
2. O disposto no número anterior não prejudica a aplicação dos princípios gerais 
em matéria de responsabilidade civil. 
3. Em caso de incumprimento da obrigação de prestação de serviços mínimos, o 
Governo pode determinar a requisição ou mobilização, nos termos previstos em 
legislação específica. 

 

Beltran (1996, p. 241) assinala que, nos termos do disposto no inciso IV do 

artigo 8º da lei 65/77, cujo conteúdo atualmente encontra-se no artigo 541 do Código do 

Trabalho, em Portugal processa-se a intervenção administrativa em forma de requisição 

civil, que pode ser acompanhada de intervenção militar quando não cumprida a obrigação 
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de prestação de serviços mínimos nas atividades essenciais à comunidade, sendo esse um 

dos pontos que diferencia o tratamento jurídico dos limites do direito de greve no Brasil e 

em Portugal. 

 

3.3 Doutrina da OIT 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) jamais obteve consenso 

quanto ao tema da greve, o que justifica a ausência de Convenção ou Recomendação sobre 

o tema. Aparecendo o termo greve apenas de forma incidental em alguns documentos, tais 

como a Convenção n. 105 de 1957 sobre a abolição de trabalhos forçados, a 

Recomendação n. 92 de 1952, sobre conciliação e arbitragem voluntárias, a Convenção n. 

160 e a Recomendação n. 175, ambas de 1985, que estipulam formas de estatísticas 

trabalhistas, fazendo constar a necessidade de contabilização de todos os conflitos laborais, 

dentre os quais a greve, e a Recomendação n. 176 de 1985 que prevê uma indenização pelo 

desemprego involuntário, a não ser confundido com simples paralisação grevista. 

Segundo Hodges-Aeberhard e Odero de Dios (1987, p. 511), em várias 

ocasiões, sobretudo entre 1947 e 1950 e novamente em 1978, a Conferência Internacional 

do Trabalho examinou o direito de greve em seus trabalhos preparatórios, mas tais esforços 

não foram suficientes para dar origem a normas internacionais. 

H. Silva (2010, p. 256) explica que isso se deu porque até recentemente não 

havia consenso quanto à natureza jurídica da greve como um direito, permanecendo tal 

figura como delito em grande parte dos países da antiga Cortina de Ferro, que a tomavam 

como um comportamento nocivo à sociedade. 

Todavia, isso não significou uma abstenção da OIT na análise da greve e dos 

meios destinados a proteger seu exercício, ainda que os países socialistas bloqueassem as 

votações de normas internacionais sobre o tema no seio da organização, eis que através dos 

trabalhos dos dois principais órgãos de controle da OIT – a Comissão de Peritos na 

Aplicação de Convenções e Recomendações e o Comitê de Liberdade Sindical – foi 

possível a formação de uma “jurisprudência de decisões” em matéria de greve.  

Ressalte-se que a experiência adquirida pelo Comitê no exame de queixas 
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referentes a violações ao princípio da liberdade sindical, consagrado pelas Convenções n. 

87 e 98 da OIT, foi objeto de sistematização por tal órgão, dando origem ao documento 

denominado Recopilação de Decisões e Princípios do Comitê de Liberdade Sindical, que 

atualmente encontra-se em sua 5ª edição, publicada em 2006, e cujos parágrafos 520 a 676 

tratam especificamente do direito de greve. 

O parágrafo 521 da 5ª edição da Recopilação traz o princípio básico em 

matéria de greve, formulado pelo Comitê já em sua segunda reunião ocorrida em 1952 

(GERNIGON; ODERO; GUIDO, 1998, p. 475), e do qual deriva toda a jurisprudência 

sobre o tema.  

Prevê o referido dispositivo: “O Comitê tem sempre reconhecido o direito de 

greve como um direito legítimo a que podem recorrer os trabalhadores e suas 

organizações na defesa de seus interesses econômicos e sociais”.  

Tendo discutido sobre os interesses que poderiam ser defendidos por meio da 

greve, ou seja, quais as finalidades do movimento paredista, o Comitê chegou à conclusão 

de que os interesses profissionais e econômicos que os trabalhadores defendem mediante o 

direito de greve abrangem não apenas a obtenção de melhores condições de trabalho ou 

reivindicações coletivas de ordem profissional, mas também compreendem a busca de 

soluções para questões de política econômica e social e para problemas que se apresentem 

na empresa e que interessam diretamente aos trabalhadores22.  

Contudo, é na questão relativa aos limites ao exercício do direito de greve que 

se destaca o trabalhado realizado pelo Comitê.  

Entendendo que o direito de greve não possa ser considerado um direito 

absoluto, são admitidas restrições e até mesmo proibições, em determinados casos, 

compatíveis com o princípio da liberdade sindical.  

Assim, o parágrafo 576 da Recopilação ao dispor que: 

 

O direito de greve pode ser limitado ou proibido:  
1) na função pública, apenas em caso de funcionários que exercem funções de 
autoridade em nome do Estado, ou 

                                                           
22 Parágrafo 526: “Os interesses profissionais e econômicos, que os trabalhadores defendem mediante o 
direito de greve, abrangem não só a obtenção de melhores condições de trabalho ou reivindicações coletivas 
de ordem profissional, como também envolvem a busca de soluções para questões de política econômica e 
social e para problemas que se apresentam na empresa e que interessam diretamente aos trabalhadores”. 
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2) nos serviços essenciais em sentido estrito do termo (ou seja, aqueles serviços 
cuja interrupção possa por em perigo a vida, a segurança ou a saúde de toda a 
população ou parte dela). 

 

Saliente-se, no entanto, que as restrições admitidas devem ser pautadas pela 

razoabilidade, caso contrário corre-se o risco de impossibilitar o exercício desse direito. O 

que é assinalado no parágrafo 547 da Recopilação ao prever que: “As condições exigidas 

pela legislação para que a greve seja considerada um ato lícito devem ser razoáveis e, em 

todo caso, não devem constituir uma limitação importante às possibilidades de ação das 

organizações sindicais”. 

A partir da análise dos posicionamentos da OIT acerca da greve, é possível 

identificar duas modalidades de limites ao exercício desse direito: uma refere-se aos 

trabalhadores envolvidos e outra às condições para o exercício desse direito. 

No tocante às limitações quanto aos sujeitos, uma primeira observação diz 

respeito aos membros das forças armadas e da polícia.  

O artigo 9º da Convenção n. 87 dispõe que cabe a cada Estado Membro da OIT 

determinar até que ponto as normas ali contidas se aplicam às forças armadas e à polícia23, 

sendo admitidas pela OIT restrições e até mesmo proibições do direito de associação 

sindical e de atuação sindical a esses trabalhadores. Assim, como consequência lógica, 

sendo a greve uma das modalidades de atuação coletiva para a defesa de interesses, 

também é admitida restrição ou até mesmo a proibição do exercício da greve por tais 

profissionais, neste sentido o parágrafo 224 da Recopilação24. 

Questão mais complexa diz respeito às restrições impostas à greve de 

servidores públicos.  

A Convenção n. 151 da OIT relativa à proteção do direito de organização e aos 

processos de fixação das condições de trabalho na função pública dispõe em seu artigo 8º 

                                                           
23 Artigo 9º: “1. A legislação nacional determinará o âmbito de aplicação às forças armadas e à polícia das 
garantias previstas na presente Convenção”. 
24 Parágrafo 224: “O artigo 9º, parágrafo 1º, da Convenção n. 87 dispõe que ‘a legislação nacional deverá 
determinar até que ponto se aplicarão às forças armadas e à polícia as garantias previstas por esta 
Convenção’; em virtude destes termos não resta dúvida de que a Conferência Internacional do Trabalho tece 
a intenção de deixar a cada Estado julgar até que ponto considera oportuno conceder aos membros das 
forças armadas e da polícia os direitos previstos na Convenção, ou seja, implicitamente, que os Estados que 
ratificassem a Convenção não estariam obrigados a reconhecer os direitos mencionados a essas categorias 
de pessoas”. 
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sobre as formas de resolução de conflitos, assinalando a necessidade de se buscar a 

negociação através de processos independentes e imparciais, tais como a mediação, a 

conciliação e a arbitragem. Contudo restou silente sobre a possibilidade de recurso à 

greve25. 

Em um primeiro momento os órgãos de controle da OIT admitiam que 

houvesse limitação ao exercício do direito de greve dos servidores que atuassem como 

órgãos do poder público, assim entendidos os que trabalhassem nos ministérios e demais 

organismos governamentais comparáveis.  

Já na década de 90, revendo seu entendimento anterior, passou a OIT a 

entender que uma definição demasiadamente detalhada do conceito de funcionário público 

poderia ter como resultado uma restrição muito ampla e, até mesmo, uma proibição do 

direito de greve a esses trabalhadores, passando a admitir que tão somente poderia ser 

vedado o acesso à greve para os servidores públicos que exercem função de autoridade em 

nome do Estado, resultando assim nos parágrafos 574 e 575 da Recopilação26. 

Também se concebe, no âmbito da OIT, que os trabalhadores em serviços 

essenciais em sentido estrito, tenham seu direito de greve limitado.  

Hodges-Aeberhard e Odero de Dios (1987, p. 520) afirmam que a definição de 

serviços essenciais depende em grande medida das circunstâncias particulares de cada país. 

Todavia, em razão de certa recorrência de queixas sobre limitação à greve em 

determinados setores, foi possível ao Comitê indicar alguns serviços que geralmente são 

considerados essenciais.  

Segundo o parágrafo 585 da Recopilação de Decisões e Princípios do Comitê 

de Liberdade Sindical, podem ser considerados como serviços essenciais: o setor 

hospitalar, os serviços de eletricidade, os serviços de abastecimento de água, os serviços 

telefônicos, a polícia e as forças armadas, os serviços de bombeiros, os serviços 

                                                           
25 Artigo 8º: “A resolução dos conflitos surgidos a propósito da fixação das condições de trabalho será 
procurada de maneira adequada às condições nacionais, através da negociação entre as partes interessadas 
ou por um processo que dê garantias de independência e imparcialidade, tal como a mediação, a 
conciliação ou a arbitragem, instituído de modo que inspire confiança às partes interessadas”. 
26 Parágrafo 574: “O direito de greve pode ser limitado ou proibido na função pública só no caso de 
funcionários que exercem funções de autoridade em nome do Estado”. 
Parágrafo 575: “Uma definição demasiada detalhada do conceito de funcionário público poderia ter como 
resultado uma restrição muito ampla, e inclusive uma proibição do direito de greve desses trabalhadores. A 
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penitenciários públicos e privados, o fornecimento de alimentos a alunos em idade escolar 

e a limpeza dos estabelecimentos escolares e o controle de tráfego aéreo. 

Da mesma forma, o parágrafo 587 da Recopilação traz exemplos de serviços 

que o Comitê não considerou como essenciais em sentido estrito ao apreciar os casos a ele 

submetidos, dentre eles os serviços de rádio e televisão, o setor petroleiro, o setor 

portuário, o setor bancário, os transportes em geral, os serviços de correios, as atividades 

agrícolas, o abastecimento e distribuição de produtos alimentícios e o setor de ensino27. 

Não obstante, a OIT acabou for firmar o entendimento de que um serviço a 

princípio não essencial pode vir a se tornar essencial se a greve que o afeta se estender 

mais de determinado tempo ou âmbito, de modo a por em perigo a vida, a segurança ou a 

saúde de toda ou parte da população (HODGES-AEBERHARD; ODERO DE DIOS, 1987, 

p. 520). 

Ao admitir que determinadas categorias de trabalhadores possam ser limitadas 

em seu direito de greve diante das atividades por eles desenvolvidas, afirma o Comitê de 

Liberdade Sindical que lhes seja devida alguma forma de garantia compensatória28, como, 

por exemplo, a proibição de lockout29 e o estabelecimento de procedimentos de conciliação 

ou mediação, que, se infrutíferos, possam dar lugar a um procedimento de arbitragem que 

goze da confiança dos interessados, seja imparcial e rápido, possibilite a participação em 

todas as etapas e cujos laudos emitidos sejam aplicados integral e rapidamente30. 

O Comitê também tem se manifestado frequentemente sobre os requisitos 

exigidos pelas legislações nacionais para o legítimo exercício do direito de greve, pois, 

                                                                                                                                                                                

proibição do direito de greve na função pública deve se limitar aos funcionários que exercem funções de 
autoridade em nome do Estado”. 
27 Ainda que a educação não seja considerada como um serviço essencial em sentido estrito, é previsto no 
parágrafo 588 da Recopilação a possibilidade de restrição ou proibição de greve para diretores e subdiretores. 
28 Parágrafo 595: “Quando o direito de greve for limitado ou suprimido em empresas ou serviços 
considerados essenciais, os trabalhadores devem gozar de uma proteção adequada, pela qual se compensem 
as restrições impostas a sua liberdade de ação durante os conflitos que possam surgir nas empresas ou 
serviços”. 
29 Parágrafo 600: “Empregados privados do direito de greve porque executam serviços essenciais devem ser 
beneficiados com garantias apropriadas, com vista a salvaguardar seus interesses: por exemplo, proibição 
do direito patronal de fechamento, estabelecimento de processo paritário de conciliação e, quando a 
conciliação não alcançar sua finalidade, a criação de um sistema paritário de arbitragem”. 
30 Parágrafo 596: “Quanto à natureza das ‘garantias adequadas’, em caso de restrição do direito de greve 
nos serviços essenciais e na função pública, a limitação da greve deve vir acompanhada de adequados 
procedimentos de conciliação e arbitragem, imparciais e rápidos, nos quais os interessados possam 
participar em todas as etapas e nos quais os laudos emitidos deveriam ser aplicados integral e 
rapidamente”. 
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segundo afirmam Gerningon, Odero e Guido (1998, p. 486), o tema envolve cerca de 15% 

das queixas que chegam para sua apreciação. 

Dessa forma, são consideradas exigências aceitáveis para a greve:  

 

(a) o dever de dar um pré-aviso: entende o Comitê – parágrafos 552 a 554 da 

Recopilação das Decisões e Princípios31 – que o dever de comunicar o 

empregador ou a sua organização patronal antes de se declarar a greve não é 

contrário à liberdade sindical e que tal exigência tem por finalidade outorgar às 

partes um prazo para reflexão, possibilitando novas negociações sem que seja 

necessário efetivamente se recorrer à greve; 

(b) o dever de se buscar previamente uma solução negociada ao conflito, 

mediante esforços de mediação, conciliação e arbitragem voluntárias: na 

medida em que a greve não é um fim em si mesmo, entende a OIT – parágrafos 

550 a 551 da Recopilação32 – que o estabelecimento de meios adequados, 

imparciais e rápidos com vistas a eliminar o conflito antes da deflagração da 

greve está de acordo com o artigo 4º da Convenção 98, segundo o qual devem 

ser tomadas medidas apropriadas às condições nacionais para estimular e 

promover a utilização de mecanismos de negociação voluntária33; 

(c) o dever de respeitar um determinado quórum e de obter o acordo de uma 

maioria: no que respeita ao quórum e à maioria exigida para decidir a 

                                                           
31 Parágrafo 552: “A obrigação de dar aviso prévio ao empregador ou à sua organização antes de declarar a 
greve, pode ser considera admissível”. 
Parágrafo 553: “O requisito de aviso prévio de vinte dias não atenta contra os princípios da liberdade 
sindical nos serviços de interesse social ou público”. 
Parágrafo 554: “A exigência legal de um período de reflexão de quarenta dias, antes da declaração de uma 
greve num serviço essencial, com a finalidade de conceder às partes prazo de reflexão, não é contrária aos 
princípios da liberdade sindical. Esta cláusula de contemporização pode permitir a ambas as partes 
entabular novas negociações e, eventualmente, chegar a um acordo sem ter que recorrer à greve”. 
32 Parágrafo 550: “Em geral, a decisão de suspender a greve por um período razoável com o fim de permitir 
às partes obter uma solução negociada mediante esforços de mediação ou conciliação não constituem em si 
uma violação aos princípios da liberdade sindical”. 
Parágrafo 551: “O Comitê tem insistido no fato de que, mesmo quando a greve possa ser momentaneamente 
limitada pela lei a que se esgotem todos os meios existentes de negociação, conciliação e arbitragem, essa 
limitação deveria vir acompanhada de procedimentos adequados de conciliação e arbitragem, imparciais e 
rápidos, nos quais os interessados pudessem participar em todas as etapas”. 
33 Artigo 4º: “Medidas apropriadas às condições nacionais serão tomadas, se necessário, para estimular e 
promover o pleno desenvolvimento e utilização de mecanismos de negociação voluntária entre 
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declaração da greve, o Comitê adotou critérios pautados pela razoabilidade em 

função das queixas que lhe foram apresentadas, tendo assinalado que a fixação, 

pelas legislações nacionais, de quóruns e maiorias qualificadas para a 

deflagração da greve pode implicar em graves restrições ao direito de greve e, 

consequentemente, em violação à liberdade sindical. A OIT prestigia a 

previsão de um quórum razoável para a deliberação sobre a greve34, eis que não 

seria legítimo um movimento deliberado apenas por alguns integrantes do 

grupo queixoso ou mesmo por um ou outro membro da cúpula da organização 

sindical, contudo não podem tais fatores servirem como obstáculos à efetivação 

do direito. Considerou o Comitê que o quórum de 2/3 dos filiados pode ser 

difícil de alcançar, particularmente quando os sindicatos têm um grande 

número de filiados e cobrem um vasto território35. Também entendeu como 

severa limitação ao direito de greve a exigência de maioria absoluta dos 

filiados de federações e confederações para deliberação da greve, bem como a 

necessidade de aprovação por dois terços da totalidade da organização ou da 

seção interessada36; 

                                                                                                                                                                                

empregadores ou organizações de empregadores e organizações de trabalhadores, com o objetivo de 
regular, mediante acordos coletivos, termos e condições de emprego”. 
34 Parágrafo 559: “É admissível a obrigação de se respeitar um determinado quórum e de decidir uma greve 
mediante votação secreta”. 
35 Parágrafo 560: “Um quórum de dois terços dos membros poderia ser difícil de alcançar, em particular 
quando os sindicatos têm um grande número de filiados ou cobrem um vasto território”. 
36 Parágrafo 555: “No que se refere à maioria exigida por uma legislação para a declaração de uma greve 
legal (dois terços dos votos da totalidade dos membros da organização ou seção), condição que, no caso de 
não ser cumprida, pode acarretar sanção por parte das autoridades administrativas, inclusive a dissolução 
do sindicato, o Comitê lembrou as conclusões da Comissão de Peritos em Aplicação de Convenções e 
Recomendações, no sentido de que a aludida disposição legal constitui intervenção das autoridades públicas 
na atividade dos sindicatos, intervenção que tende a limitar os direitos dessas organizações contrariando o 
disposto no artigo 3º da Convenção”. 
Parágrafo 556: “A exigência da decisão de mais da metade de todos os trabalhadores concernentes para a 
declaração da greve é por demais exagerada e poderia dificultar excessivamente a possibilidade de se fazer 
greve, sobretudo em grandes empresas”. 
Parágrafo 557: “A maioria absoluta de trabalhadores obrigados numa declaração de greve pode ser difícil 
de alcançar, principalmente em sindicatos que reúnem uma grande quantidade de filiados. Esta disposição 
pode envolver, pois, um risco de significativa limitação do direito de greve”. 
Parágrafo 558: “O Comitê pediu a um governo que tomasse providências para modificar requisito legal 
relativo à necessidade de que a decisão de declaração da greve fosse tomada por mais da metade dos 
trabalhadores por ela compreendidos, principalmente nas empresas em que houvesse um grande número de 
filiados”. 
Parágrafo 561: “Condicionar a declaração de greve à aprovação da maioria dos filiados nas federações e 
confederações e à aprovação por maioria absoluta dos trabalhadores da empresa pode constituir uma 
significativa limitação das possibilidades de ação das organizações sindicais”. 
Parágrafo 562: “O Comitê tem considerado, dentro dos princípios da liberdade sindical, que a decisão 
concernente à declaração de uma greve, nas seções locais de uma organização sindical, pode ser tomada 
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(d) a utilização de escrutínio secreto para decidir sobre a greve: para a OIT o 

escrutínio secreto abre a efetiva possibilidade de o trabalhador se manifestar 

sem os temores de revides e de perseguição entre seus pares, além de respeitar 

o direito de não fazer greve, tão importante quanto o direito de a promover. 

Assim, conforme parágrafo 559, 2ª parte da Recopilação do Comitê de 

Liberdade Sindical, não é considerada como violação à liberdade sindical a 

votação secreta para deliberação da greve, caso seja prevista nos ordenamentos 

jurídicos estatais; 

(e) a adoção de medidas com o objetivo de fazerem respeitar os regulamentos 

de segurança e para prevenção e acidentes: o respeito às normas de segurança e 

prevenção de acidentes durante o movimento paredista também foi objeto de 

preocupação da OIT. O parágrafo 604 da Recopilação das Decisões e 

Princípios do Comitê de Liberdade Sindical consagra o entendimento no 

sentido de que as restrições impostas ao direito de greve em certos setores com 

a finalidade de fazer respeitar regulamentos de segurança constituem restrições 

normais a esse direito37; 

(f) a manutenção de serviços mínimos em determinados casos: é considerada 

aceitável a imposição de serviços mínimos com o fim de evitar acidentes e 

garantir a segurança das pessoas e instalações38, bem como no caso dos 

serviços considerados serviços essenciais em sentido estrito – elencados no 

parágrafo 585 – e  dos serviços não essenciais, mas nos quais a greve com uma 

certa abrangência e duração possa provocar uma situação de grave crise 

nacional, de tal ordem que as condições normais de existência da população 

pudessem estar em perigo39. Nesses casos, entende a OIT que é necessária a 

participação das organizações de trabalhadores e de empregadores juntamente 

                                                                                                                                                                                

pela assembleia geral dessas seções, se o motivo da greve é de natureza local, e que, nas organizações 
sindicais de grau inferior, a decisão da declaração de greve pode ser tomada pelo comitê de direção dessas 
organizações, por maioria absoluta de votos de todos os membros do comitê”. 
37 Parágrafo 604: “As restrições impostas ao direito de greve em certos setores, com o objetivo de se fazerem 
respeitar os regulamentos de segurança, constituem restrições normais”. 
38 Parágrafo 605: “Com relação a uma legislação que obrigava às organizações profissionais de todas as 
atividades que continuassem prestando serviços o pessoal necessário à segurança das instalações e à 
prevenção de acidentes, prevendo que as divergências que pudessem surgir a respeito desse pessoal fossem 
dirimidas por um tribunal administrativo de arbitragem, o Comitê considerou admissíveis essas limitações 
do direito de greve”. 
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com as autoridades públicas para a definição de tais serviços, bem como para a 

fixação de contingentes de trabalhadores que continuarão em seus postos de 

serviço. Por fim, também é admitida a imposição de serviços mínimos para os 

serviços públicos de importância transcendental (parágrafo 606, parte final), 

pois, ainda que não sejam considerados essenciais, são dotados de especial 

importância à sociedade, de molde a justificar tal exigência, sendo exemplos os 

serviços de travessias que ligam ilhas ao continente, os serviços portuários, os 

serviços de transportes de passageiros e mercadorias e os serviços bancários40 

(parágrafos 615 a 626 da Recopilação).  

 

Um tema conexo aos limites ao direito de greve é o entendimento da OIT 

quanto à aplicação de sanções nos casos de extrapolação desses limites, eis que o princípio 

da liberdade sindical não implica em isenção de responsabilidades (parágrafo 667 da 

Recopilação)41.  

Segundo o Comitê de Liberdade Sindical, no estabelecimento das sanções a 

serem impostas em casos de desrespeito aos limites da greve as autoridades nacionais 

devem guardar a proporcionalidade com o delito ou a falta cometida, admitindo-se 

somente sanções de natureza penal para atos de violência que venham a ocorrer durante a 

greve, tal como disposto no parágrafo 668 da Recopilação42. 

                                                                                                                                                                                
39 Ressalte-se que neste último caso o serviço mínimo deve se limitar a operações estritamente necessárias 
para não comprometer a vida ou as condições normais de existência de toda a população ou parte dela. 
40 Parágrafo 615: “O serviço de travessias não constitui um serviço essencial. Todavia, dadas as dificuldades 
e incômodos que possa causar aos habitantes das ilhas ao longo da costa a interrupção dos serviços de 
travessias, pode-se impor um serviço mínimo a ser mantido em caso de greve”. 
Parágrafo 616: “Os serviços que presta a Empresa Nacional de Portos não constituem serviços essenciais, 
embora por se tratar de um importante serviço público, possa ser previsto a manutenção de um serviço 
mínimo em caso de greve”. 
Parágrafo 621: “O transporte de passageiros e de mercadorias não é um serviço essencial no sentido estrito 
do termo; não obstante, trata-se de um serviço público de importância transcendental no país e, no caso de 
greve, pode justificar-se a imposição de um serviço mínimo”. 
Parágrafo 622: “Nos serviços de correios pode-se prever a manutenção de um serviço mínimo”. 
Parágrafo 624: “O Banco Central, os bancos, os transportes e os setores de petróleo são setores onde se 
poderia negociar um serviço mínimo a se manter em caso de greve para garantir que se satisfaçam as 
necessidades essenciais dos consumidores”. 
41 Parágrafo 667: “Os princípio da liberdade sindical não protegem excessos no exercício do direito de greve 
que constituem em ações de caráter delituoso”. 
42 Parágrafo 668: “Sanções penais não deveriam ser impostas por atos de greve, a não ser nos casos em que 
não se respeitassem as proibições relativas à greve, que estivessem em conformidade com os princípios da 
liberdade sindical. Qualquer sanção imposta por atividade ilegítimas relacionadas com greves deveria ser 
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Dessa forma, observa-se a formação de uma verdadeira doutrina da 

Organização Internacional do Trabalho sobre os limites do direito de greve a partir da 

análise de queixas de violação dos princípios por ela consagrados, especialmente a 

liberdade sindical, e assim passam a atuar como parâmetros aos ordenamentos jurídicos 

nacionais no tocante ao tratamento destinado pela legislação e jurisprudência à greve. 

 

3.4 Ordenamento Jurídico Brasileiro  

 

Verificamos no primeiro capítulo que, após longo caminho de idas e vindas, a 

greve é atualmente reconhecida no Brasil como um direito tendo seu lugar reservado na 

Constituição Federal de 1988: artigo 9º para os trabalhadores do setor privado e artigo 37, 

VII, 1ª parte, para trabalhadores do setor público civil: 

 

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. 
 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: 
[...] 
VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei 
específica. 

 

Contudo, a própria Constituição preocupou-se em regular o exercício desse 

direito nos parágrafos do artigo 9º, bem como na parte final do inciso VII do artigo 37, de 

modo que a utilização da greve como legítimo meio de defesa dos interesses dos 

trabalhadores implica também na observância de alguns deveres, pois não se trata de um 

direito absoluto, mas de um direito repleto de limites a serem observados, dos quais alguns 

estão previstos em textos legais. (MARTINS, 2009, pp. 840-841; NASCIMENTO, 2009, 

pp. 595-597; AZEVEDO, 1994, p. 455). 

                                                                                                                                                                                

proporcional ao delito ou falta cometida, e as autoridades deveriam excluir o recurso, a medida, de 
encarceramento contra quem organiza uma greve pacífica ou dela participa”. 
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A partir de uma rápida leitura dos dispositivos constitucionais referentes ao 

tema, podemos identificar dois principais limites ao direito de greve: o atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade e o exercício do direito dentro de suas finalidades 

econômicas e sociais, com respeito à boa-fé e aos bons costumes, o que se depreende pela 

previsão de punição aos abusos.  

A regulamentação específica desses limites ficou a cargo da legislação 

infraconstitucional, que para o setor privado consiste na lei n. 7.783/1989, a qual também 

se aplica, no que for compatível, ao setor público civil em razão da inexistência de 

legislação específica, como já abordado no capítulo primeiro. 

Pode-se falar então que os limites do direito de greve estão associados a pelo 

menos dois momentos distintos: o anterior à deflagração da greve e o posterior, que 

consiste na recusa de trabalho, a greve propriamente dita.  

Antes da deflagração identificamos a necessidade de prévia negociação 

coletiva, a exigência de realização de assembléia para definição das reivindicações e 

deflagração da greve, e a necessidade de aviso prévio.  

Após a deflagração tem-se a necessidade de se assegurar a prestação dos 

serviços inadiáveis à comunidade e daqueles cuja paralisação resulte prejuízos irreparáveis 

à empresa.  

Também verificamos que há um dever que perpassa todos os momentos da 

greve, que é o dever de não utilização de meios violentos ou que constranjam direitos e 

garantias fundamentais de outrem.  

A lei de greve para o setor privado trata de maneira adequada das questões 

relativas ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade e abuso do direito de 

greve. Contudo, a norma legal não restringe todas as hipóteses de violação de limites do 

direito de greve, cabendo caso a caso ao julgador analisar se foram observadas as 

finalidades econômicas e sociais, a boa-fé e os bons costumes, mesmo que aparentemente 

não tenha sido violado nenhum dispositivo legal. 

 

3.4.1 Limites previstos na lei n. 7.783/1989  
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3.4.1.1 Prévia negociação coletiva ou impossibilidade de recursos a via arbitral 

 

O dever das partes de buscarem a negociação coletiva antes da deflagração do 

movimento paredista está disposto no artigo 3º da lei n. 7.783/1989: “Frustrada a 

negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a 

cessação coletiva do trabalho”. 

A razão deste dispositivo está ligada à finalidade social da greve, pois antes de 

se utilizar de um mecanismo de autotutela, o ordenamento exige que as partes tentem a 

solução do seu litígio de outra maneira, caso não seja possível permite-se a utilização da 

greve.  

É nesse sentido, da greve como meio para que as partes cheguem a uma 

solução negociada, a colocação de Esquival (In NASCIMENTO; VIDAL NETO, 1984, p. 

125) de que: 

 

[...] o direito à greve deve ser considerado essencial para a liberdade das 
negociações, na medida em que constitui um instrumento de pressão do 
trabalhador, na luta por reivindicações. Não é um objeto primeiro, mas uma 
arma, na medida em que não houve um entendimento entre as partes 
(destaques no original). 

 

Deve-se observar que a limitação refere-se a uma a prévia tentativa de 

negociação, mas não de que as partes firmem efetivamente um acordo ou convenção 

coletiva de trabalho. Se assim o fosse, a greve perderia sua natureza de mecanismo de 

autotutela, de pressão dos trabalhadores.  

H. Silva tece algumas considerações a respeito do esgotamento da negociação 

coletiva e de sua comprovação. Assinala o autor que: 

 

[...] é necessário que o sindicato responsável pelo movimento se muna de 
comprovações em torno das mesas redondas e trocas de correspondências com a 
entidade patronal ou com os empregadores diretamente. Mera exortação à 
negociação coletiva ou escoamento de prazos em silencio não são formas válidas 
de esgotamento da via negocial. 
No sistema brasileiro, que pode ser considerado rígido, há diversas formas de 
aferir se a via negocial foi ou não esgotada. Por exemplo, convencionou-se fixar 
uma data anual, chamada data-base, para que a negociação seja ultimada, 
esperando-se que as partes comecem as tratativas com antecedência razoável – 
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sessenta dias, no parâmetro do art. 616 da Consolidação das Leis do Trabalho 
(H. SILVA, 2010, pp. 260-261). 

 

A necessidade de efetivas soluções para os conflitos coletivos de trabalho, que, 

pela possibilidade de gerarem sérias consequências à comunidade, poderia legitimar, 

inclusive, o recurso imediato à Justiça do Trabalho, com vistas a colocar fim ao conflito 

entre as partes por meio de uma decisão judicial.  

Contudo não tem sido esta a opção dos legisladores que cada vez mais 

reconhecem o papel da negociação coletiva como o mecanismo por excelência para 

solução de conflitos coletivos, sendo que, para tal fim, possa a greve ser utilizada como um 

mecanismo de pressão dos trabalhadores com vistas a obter a solução negociada.  

Entretanto, a greve não é o único meio de as partes chegarem a um acordo 

quando frustradas as primeiras negociações direitas, vez que há a possibilidade de 

recorrerem a mecanismos alternativos de solução de conflitos tais como a conciliação, a 

mediação ou até mesmo a arbitragem. 

Ressalte-se que neste sentido de preterição do poder normativo da Justiça do 

Trabalho é que se coloca a alteração do parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição Federal 

por meio da Emenda Constitucional n. 45/2004. Já que com a nova redação do referido 

dispositivo privilegia-se o entendimento direito das partes ao impor a necessidade de 

comum acordo para o ajuizamento do dissídio coletivo. 

Também pela preferência da via negocial como meio adequado à solução de 

conflitos coletivos trabalhistas, a Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do 

Trabalho firmou jurisprudência quanto à necessidade da etapa negocial prévia à greve, 

consubstanciada na Orientação Jurisprudencial n. 11, in verbis: 

 

GREVE. IMPRESCINDIBILIDADE DE TENTATIVA DIRETA E PACÍFICA 
DA SOLUÇÃO DO CONFLITO. ETAPA NEGOCIAL PRÉVIA. É abusiva a 
greve levada a efeito sem que as partes hajam tentado, direta e pacificamente, 
solucionar o conflito que lhe constitui o objeto. 

 

Ainda no tocante à negociação coletiva devemos fazer referência à disposição 

da segunda parte do caput do artigo 14 da lei n. 7.783/1989 que proíbe a greve ou sua 
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manutenção após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho43.  

Esta norma é decorrência lógica da pacificação do conflito, ou seja, se já se 

obteve para um determinado fato conflituoso uma solução seja ela negociada pelas partes 

(acordos ou convenções coletivas) ou imposta pela Justiça do Trabalho não há mais que se 

falar em conflito pendente de solução para o qual a greve funcionaria como mecanismo de 

autotutela na defesa dos interesses trabalhistas.  

Contudo não há de excluir a possibilidade de o empregador descumprir o 

acordado ou decidido, ou até mesmo que surjam novos fatos conflitivos, de modo que a 

greve ao ser utilizada como protesto a esse descumprimento ou ao novo conflito é 

considerada legítima. É o que se extrai da leitura do parágrafo único e seus incisos do 

artigo 14 da lei n. 7.783/1989: 

 

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 fato novo ou acontecimento imprevisto 
que modifique substancialmente a relação de trabalho. 

 

3.4.1.2 Assembléia geral para deliberação sobre a paralisação 

 

O caput do artigo 4º da lei 7.783 dispõe sobre a exigência de realização de 

assembléia geral extraordinária para a deflagração da greve: “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”. 

H. Silva (2010, p. 270) observa que o legislador brasileiro se absteve de fixar 

quórum mínimo, procedimentos de votação, formas de publicidade, dentre outros 

elementos democratizantes do pleito, o que é até mesmo admitido pela Organização 

Internacional do Trabalho, tendo optado o legislador pátrio por deixar tais questões à esfera 

                                                           
43 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”. 
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de liberdade dos sindicatos através de seus estatutos44. 

A exigência de realização de uma assembléia geral dos trabalhadores para 

decisão sobre utilização do recurso da greve é inerente à natureza da greve como um 

direito de exercício coletivo. E cabe ao sindicato, como entidade representante da categoria 

dos trabalhadores, a responsabilidade pela convocação da assembléia vez que a greve e a 

negociação coletiva são intimamente interligadas, sendo que pelo artigo 8º, VI, da 

Constituição Federal: “é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações 

coletivas de trabalho”. 

Entretanto, pode ocorrer de a categoria não estar constituída em um sindicato 

ou há até mesmos casos em que o próprio sindicato pode boicotar o movimento dos 

grevistas, seja por questões corporativas, paroquiais, estratégicas ou simplesmente 

peleguismo (H. SILVA, 2010, p. 267), mas nem por isso esses trabalhadores deixam de ter 

direito de greve ou deixam de poder exercer esse direito, donde a previsão do parágrafo 2º 

do artigo 4º da lei n. 7.783/1989, pela qual é possível a formação de uma comissão de 

trabalhadores líderes do movimento quando a entidade sindical for negligente45: “Na falta 

de entidade sindical, a assembléia geral dos trabalhadores interessados deliberará para 

os fins previstos no ‘caput’, constituindo comissão de negociação”. 

 

3.4.1.3 Necessidade de aviso prévio 

 

Conforme previsão no parágrafo único do artigo 3º e artigo 13 da lei n. 

7.783/1989 exige-se que a entidade sindical ou comissão de greve, após deliberação da 

assembléia pela suspensão das atividades para greve, comunique a decisão à entidade 

patronal ou ao empregador no prazo de 48 horas ou 72 horas, em se tratando de atividades 

gerais ou essenciais, respectivamente, antes de se efetivar a paralisação. No caso dos 

serviços ou atividades essenciais – definidas no artigo 10 da lei n. 7.783/1989 – também é 

                                                           
44 O que pode ser considerado como um avanço em termos do tratamento jurídico da greve no Brasil, vez que 
a lei anterior (lei 4.330/1964) era extremamente rigorosa em tais questões, especialmente quanto ao quórum 
exigido de “um terço da categoria” para validade da greve, o que funcionava como obstáculo instransponível 
para que as greves fossem consideradas lícitas durante sua vigência. 
45 H. Silva (2010, p. 268) entende que, por coerência, deve-se admitir que tal comissão também subscreva o 
acordo coletivo que colocará fim à greve ou, ainda, possa ser parte de dissídio coletivo perante a Justiça do 
Trabalho. 
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necessária a comunicação à comunidade no mesmo prazo de 72 horas: 

 

Art. 3º. Parágrafo único: A entidade patronal correspondente ou os empregadores 
diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas, da paralisação. 
 
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. 

 

Esse dever de pré-aviso é decorrente do princípio da boa-fé. Assim, 

verificamos no texto legal a materialização da vedação de abusos prevista na Constituição.  

Segundo Palma Ramalho: 

 

[...] subjacente à obrigação de pré-aviso parecem estar três interesses: o interesse, 
comum às partes, de evitar a greve, através de uma resolução antecipada do 
diferendo subjacente; o interesse do empregador em diminuir, tanto quanto 
possível, os prejuízos que a greve lhe possa vir a causar (sustendo recebimentos 
ou apressando remessas de mercadorias perecíveis, actuando junto de terceiros 
seus clientes, ou dentro dos estritos parâmetros permitidos pela lei, 
reorganizando as prestações de trabalho no sector abrangido); e o interesse geral 
de assegurar uma continuidade mínima na satisfação de necessidades vitais da 
comunidade (PALMA RAMALHO, 1994, pp. 33-34). 

 

Ruprecht (1979, p. 115) valoriza a exigência do pré-aviso à parte patronal, bem 

como à comunidade quando se tratam de serviços e atividades essenciais. Para o autor, a 

partir da comunicação prévia da intenção de se paralisarem os serviços, é dada a 

oportunidade de retomarem as conversações com tempo hábil a possibilitar uma 

composição antes mesmo da parada, da mesma forma que permite ao empregador tomar 

algumas medidas para evitar prejuízos à sua produtividade. 

Poder-se-ia questionar, entretanto, quanto a necessidade de fixação por lei dos 

prazos de pré-aviso. Segundo H. Silva (2010, p. 264) a Organização Internacional do 

Trabalho entende ser possível tal fixação através das legislações nacionais, bem como 

considera razoável a sua fixação entre 1 a 5 dias, de modo que os prazos previstos nos 

artigos 3º e 13 da lei n. 7.783/1989 estão em sintonia com os ditames da entidade. 

Interessante observação acerca de eventual não atendimento dos prazos de pré-
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aviso nos casos de graves deflagradas em razão de descumprimento de acordos coletivos 

anteriormente firmados ou até mesmo de descumprimento de obrigações contratuais é feita 

por H. Silva (2010, p. 265). Assevera o autor que se deve distinguir entre as greves que 

objetivam melhores condições de trabalho e melhores reajustes salariais daquelas greves 

que objetivam apenas o cumprimento das condições legais ou das condições anteriormente 

pactuadas: 

 

[...] se o empregador não paga salários no quinto dia útil do mês subsequente, 
não tem respeito nem moral para exigir que os empregados avisem com 
antecedência sua insatisfação. Tampouco poderá alegar ter sido pego de surpresa 
com a paralisação coletiva dos trabalhos. Os trabalhadores podem facilmente 
evocar a exceção do contrato não cumprido, ou seja, a parte contrária não pode 
exigir o cumprimento de uma determinação legal (dação do aviso-prévio) antes 
que ela própria tenha cumprido outra determinação legal, que, alias, é 
cronologicamente anterior (quitação do salário). 
A exceção do contrato não cumprido também pode ser evocada pelos 
empregados naquele caso de greve pós-greve [...] após o término da negociação 
coletiva, lavrando-se instrumento normativo, para, ato contínuo, ser 
desrespeitado pelo empregador, que não implementa nenhuma das condições 
pactuadas. 
Há grande semelhança entre esse cenário e aquele acima, em que o empregador 
deixa de pagar salários no quinto dia útil, com a única diferença de que, nesta 
segunda hipótese, o empregador deixa de cumprir cláusulas variadas, como as 
matérias sociais, a adoção de plano de saúde, participação nos lucros e 
resultados, efetivação de promoções, compensação de horas paradas sem 
dedução salarial e assim por diante (H. SILVA, 2010, pp. 265-266). 

 

3.4.1.4 Manutenção dos serviços essenciais internos da empresa cuja paralisação 

resultará em prejuízos irreparáveis 

 

O artigo 9º da lei n. 7.783/1989 determina que o sindicato ou a comissão de 

negociação deverão manter em atividade equipes de empregados para assegurar a 

manutenção das atividades mínimas essenciais ao funcionamento da empresa: 

 

Art. 9º. Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante 
acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em 
atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja 
paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela deterioração irreversível de 
bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à 
retomada das atividades da empresa quando da cessação do movimento. 
Parágrafo único. Não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto 
perdurar a greve, o direito de contratar diretamente os serviços necessários a que 
se refere este artigo. 
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H. Silva (2010, p. 277) assinala que não se deve confundir a greve em serviços 

essenciais de que trata o artigo 10 da lei de greve com a manutenção dos serviços 

essenciais internos de uma empresa, vez que os serviços essenciais dizem respeito à 

sociedade como um todo, tal como a greve nos transportes coletivos ou serviços funerários: 

 

[...] ao passo que a manutenção de atividades mínimas dentro de uma empresa 
assume um leque extremamente variado, como o alto-forno que nunca pode ser 
desligado, o núcleo da central de processamento de dados ou a alimentação do 
rebanho. O art. 9º cuida exclusivamente da manutenção dos patamares mínimos, 
em atividades essenciais ou não essenciais, nos serviços públicos ou privados, 
nas greves duradouras ou fugazes (H. SILVA, 2010, p. 277). 

 

Como efeito, é inerente à greve a causação de danos, tanto ao empregador 

quanto a terceiros, e tais danos são aceitos pelo ordenamento jurídico. Todavia, não é 

finalidade da greve ocasionar a ruína do empregador, de modo que não são admitidos 

danos excessivos que coloquem em risco a própria atividade empresarial. 

É o que os italianos denominam de danos à produtividade (GIUGNI, 1991, pp. 

197-198; GALANTINO, 1996, p. 256), os quais não são admitidos pela ordem jurídica. 

Tal limitação ao exercício do direito de greve se dá em função da proteção constitucional 

da liberdade de iniciativa econômica, a qual também é prevista pela Constituição Brasileira 

como um dos princípios fundamentais da República em seu art. 1º, IV46. 

Observa-se que o legislador no parágrafo único do artigo 9º da lei de greve 

previu a solução a ser adotada em caso de descumprimento de tal norma, autorizando, 

excepcionalmente, o empregador a contratar trabalhadores para a realização de tais tarefas, 

o que pode se dar através de uma empresa prestadora de serviços ou através da contratos de 

trabalho por prazo determinado. 

 

3.4.1.5 Garantia dos serviços inadiáveis à comunidade 

 

                                                           
46 Art. 1º: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] IV - os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa”. 
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O artigo 11 da lei n. 7.783/1989 determina que em se tratando de serviços ou 

atividades essenciais, é dever dos sindicatos, trabalhadores e empregadores garantirem a 

prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade47.  

Este dispositivo consiste na regulamentação legal do §1º do artigo 9º da 

Constituição Federal48. Contudo, deve-se ressaltar que tal limitação não pode, de maneira 

alguma, implicar na inviabilidade do exercício do direito de greve dos trabalhadores em 

tais atividades, tal como ocorria na vigência da Constituição Federal de 1967 e Emenda 

Constitucional n. 1 de 1969, cujo artigo 157, § 7º, expressamente proibia a greve em 

serviços públicos e atividades essenciais49.  

Frise-se que no Brasil a única proibição da greve refere-se somente aos 

membros das forças armadas, por expressa previsão constitucional em seu artigo 142, §3º, 

IV50. 

Infelizmente ainda é possível encontrar decisões judiciais que determinam a 

total prestação de serviços, inviabilizando o exercício do direito constitucionalmente 

assegurados aos trabalhadores51. Como se deu, por exemplo, durante a greve dos 

metroviários de São Paulo de 2007 quando uma decisão liminar do Tribunal Regional do 

Trabalho da 2ª Região determinou a manutenção de 80% dos trens funcionando em 

horários de menor movimento e 100% de funcionamento em horários de pico52. 

                                                           
47 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”. 
48 Art. 9º: “§1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade”. 
49 Art. 157: “§7º. Não será permitida greve nos serviços públicos e atividades essenciais, definidas em lei”. 
50 H. Silva (2010, p. 286) critica a falta de discernimento do legislador para promover algumas formas de 
acesso à negociação ou à arbitragem para os militares, conforme propõe a OIT aos trabalhadores que se vêem 
afastados do recurso à greve, o que tem provocado cenas das mais constrangedoras na sociedade brasileira, 
como manifestações públicas de esposas e familiares de militares pedindo melhores condições de trabalho 
para seus entes queridos ou, simplesmente, movimentos de insubordinação nos quartéis. Como exemplos 
tem-se a greve dos policiais civis, militares e bombeiros do estado do Rio de Janeiro que teve ampla 
repercussão nacional em fevereiro de 2012, as greves dos policiais federais que afetam a emissão de 
passaportes, dentre outras situações. 
51 Segundo Delgado (2006, p. 1415): “suprimir aos trabalhadores as potencialidades desse instrumento é 
tornar falacioso o princípio juscoletivo da equivalência entre os contratantes coletivos.” (destaque no 
original). 
52 Dissídio coletivo n. 20253200700002003, Rel. Des. Maria Aparecida Pelegrini, Publ. 06.07.2007. 
Disponível em: <http://gsa.trtsp.jus.br/search?q=cache:aGGSQMwU3IMJ:trtcons.trtsp.jus.br/cgi-bin/db2 
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No tocante à definição dos serviços e atividades essenciais e que, portanto, 

merecem tratamento diferenciado pelo ordenamento jurídico, a lei de greve brasileira 

apresenta em seu artigo 10 um rol com onze incisos com mais de trinta hipóteses, de modo 

que 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. 

 

H. Silva (2010, p. 279) afirma que há: “muita controvérsia sobre a natureza 

taxativa ou exemplificativa do art. 11 da Lei nº 7.783/1989, mas, para os fins a que ela se 

propõe, o elenco há de ser considerado exaustivo, sob pena de profunda insegurança no 

trato da matéria”.  

E ao comentar a adequação da legislação brasileira à doutrina da Organização 

Internacional do Trabalho cujo Comitê de Liberdade Sindical emitiu o autor parecer no 

sentido de que a essencialidade deve se concentrar em casos absolutamente restritos, cuja 

cessação afete diretamente a vida, segurança e saúde da comunidade, dentre os quais se 

concentrariam apenas cinco grandes segmentos – hospitais, manejo de água, geração e 

distribuição de eletricidade, telefonia e controle de tráfego aéreo – bem como os serviços 

denominados de “importância transcendental”, que a princípio suportam uma paralisação 

por algumas horas ou alguns dias, mas que no entanto uma paralisação duradoura tem o 

condão de deixar o campo do mero incômodo e atingir o risco à vida, nas quais se incluem 

quatorze atividades – aquelas relacionadas ao petróleo, alimentos, portos, informática, 

rádios, televisões, transporte, moeda, educação, metalurgia, frigoríficos, hotéis, 

                                                                                                                                                                                

www/iacordaos.mac/acordao%3Ftipo%3D2%26selacordao%3D2007001533%26a%3DabcR+greve+manute
n%C3%A7%C3%A3+metrovi%C3%A1rios+2007&site=Acordaos&client=trt2Acordao&lr=lang_pt&access
=p&ie=UTF-8&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=trt2Acordao&oe=UTF-&http://trtcons.trtsp.jus.br/cgi-
bin/db2www/iacordaos. mac/acordao?tipo=2&selacordao=2007001533&a=abcR>. Acesso em 01.11.2010. 
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supermercados e remessas postais. H. Silva afirma que: 

 

[...] todos os incisos do art. 10 podem, de alguma forma, ser inseridos em alguma 
das duas listas do Comitê de Liberdade Sindical, seja no conceito de risco à vida, 
saúde e segurança, seja no conceito de serviço transcendental, exceto a 
compensação de cheques, a qual, nada obstante, conseguiu seu assento na lista 
brasileira (SILVA, 2010, p. 281). 

 

Há de se ressaltar que a principal limitação à greve em tais atividades é a 

prestação de serviços mínimos que deve ser definido em comum acordo entre sindicato, 

trabalhadores e empresas, como previsto no caput do artigo 11, sendo que em caso de 

inobservância de tal determinação caberá ao Poder Público a prestação dos serviços 

inadiáveis, como se extrai da leitura do artigo 12 da lei n. 7.783/1989, o que já se verificou 

na prática, como, por exemplo, quando em agosto de 2011 a Guarda Civil Metropolitana 

foi chamada para realizar o transporte de corpos aos cemitérios para a realização dos 

sepultamentos em razão da greve dos funcionários do serviço funerário de São Paulo. 

Todavia, a manutenção dos serviços inadiáveis não é o fator que diferencia o 

tratamento jurídico das greves em serviços essenciais à coletividade. Há também 

diferenciação quanto ao acesso do dissídio coletivo de natureza econômica, vez que o 

artigo 114, §2º, da Constituição Federal traz a exigência do comum acordo para que o 

conflito coletivo seja julgado pelos tribunais do trabalho, enquanto o §3º do mesmo artigo 

não faz qualquer referência a tal exigência quando se tratar de serviços essenciais, bem 

como legitima o Ministério Público do Trabalho para o ajuizamento do dissídio. Outra 

diferença refere-se à prévia comunicação à comunidade através dos meios de comunicação, 

no mesmo prazo de 72 horas (H. SILVA, 2010, pp. 278-279, 282).  

 

3.4.1.6 Proibição de utilização de meios violentos ou que constranjam direitos e 

garantias fundamentais de outrem 

 

Trata-se da concretização do principio da incolumidade das esferas jurídicas no 

tocante ao exercício do direito de greve e está expresso nos parágrafos primeiro e terceiro 

do artigo 6º da lei n. 7.783/1989: 
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§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. 

 

Segundo o civilista alagoano Mello (2003, pp. 217-218), baseando-se nos 

ensinamentos do grande mestre Pontes de Miranda: 

 

[...] todo ordenamento jurídico, com maior ou menor intensidade, contém, como 
básico, o princípio da incolumidade das esferas jurídicas individuais, 
consideradas estas, em sentido lato, o conjunto de direitos e deveres 
mensuráveis, ou não, economicamente, relacionados a alguém. Em conseqüência 
desse princípio, concretizado na fórmula latina do neminem laedere, a ninguém é 
dado interferir, legitimamente, na esfera jurídica alheia sem o consentimento de 
seu titular ou autorização do ordenamento jurídico, donde haver um dever 
genérico, absoluto, no sentido de que cabe a todos, de não causar danos a outros. 

 

A doutrina é uníssona na vedação à utilização de meios violentos seja pelo 

sindicato, pelo dirigente sindical, pelo grevista, pelo empregador ou pela entidade patronal, 

isso porque a greve deve ser um movimento pacífico, em que pese seja inerente ao próprio 

movimento a causação de danos. 

Delgado (2006, p. 1415) observa que: “O fato, porém, de ter a greve esse 

caráter – exercício coercitivo coletivo e direto – não autoriza, porém, atos de violência 

contra empregador, seu patrimônio e colegas empregados” (destaque no original). 

Lima (2006, p. 262) revela sua preocupação com a redação do artigo 6º da lei 

de greve no tocante à coibição de atitudes discriminatórias em uma área tão delicada como 

a atividade sindical.  

Entende o autor que a legislação deveria prever mecanismos próprios voltados 

à tutela da liberdade sindical no caso da greve – seja por meio de um procedimento civil 

ágil, ou a combinação de procedimentos administrativos e judiciais para a defesa dos 

direitos ameaçados pelos atos anti-sindicais ou até mesmo através de tipificações penais – 

adaptados à realidade brasileira, apesar de já haver algumas medidas pontuais previstas no 

artigo 543 do Estatuto Consolidado que visam proteger a atividade sindical de maneira 
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mais geral contra atos de discriminação (LIMA, 2006, pp. 261-262)53. 

H. Silva (2010, p. 273) considera que o objetivo da proibição expressa no 

artigo 6º da lei de greve é direcionado, sobretudo, à prática de piquetes e invasões de 

fábricas/estabelecimentos. 

Neste sentido, Nascimento (2009, p. 571) defende a proibição de tais práticas, 

justificando que através delas haveria a violação ao direito de propriedade da empresa, bem 

como ao direito individual dos demais trabalhadores ao trabalho e de discordar da decisão 

da maioria. 

Entretanto Delgado (2006, p. 1419) e Viana (2000, p. 19) consideram a 

possibilidade de uma greve ser legítima, ainda que com a prática de piquetes ou ocupação 

do estabelecimento empresarial, desde que não haja recurso à violência. 

É especialmente pela violação deste dever que verificamos o maior campo de 

consequências jurídicas no tocante a greve, de modo que voltaremos a este tema no 

capítulo seguinte destinado às responsabilidades pelo abuso do direito de greve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Nesse sentido, veja-se que o Código do Trabalho português prevê dispositivos específicos (arts. 540 e 543) 
quanto à questão da discriminação do trabalhador em razão de sua participação na greve: 
Artigo 540: “Proibição de coacção, prejuízo ou discriminação de trabalhador. 1. É nulo o acto que implique 
coacção, prejuízo ou discriminação de trabalhador por motivo de adesão ou não a greve. 2. Constitui 
contra-ordenação muito grave o acto do empregador que implique coacção do trabalhador no sentido de 
não aderir a greve, ou que o prejudique ou discrimine por aderir ou não a greve”. 
Artigo 543: “Responsabilidade penal em matéria de greve. A violação do disposto no n.º 1 ou 2 do artigo 
535.º ou no n.º 1 do artigo 540.º é punida com pena de multa até 120 dias”. 
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4 RESPONSABILIDADES PELO ABUSO DO DIREITO DE 

GREVE 

 

Considerando-se que a violação dos limites do direito de greve importa 

diversas modalidades de respostas dos ordenamentos jurídicos, uma não excluindo a outra, 

resta-nos, no presente capítulo, desenvolver o estudo do tema das responsabilidades pelo 

abuso do direito de greve, de modo especial nas esferas trabalhista, penal, administrativa e 

civil. 

Nesse sentido, o artigo 15 da lei 7.783/89 determina 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”.  

 

4.1 Administrativas 

 

Atualmente, no Brasil, não é mais possível se falar em penalidades 

administrativas ao exercício irregular do direito de greve.  

Em épocas passadas, quando o sindicado era entendido como um ente estatal, a 

perda do reconhecimento ou a intervenção na diretoria do sindicato seriam medidas no 

sentido de preservar o interesse nacional, assim seriam sanções de natureza administrativa.  

Todavia, é prevista uma modalidade de resposta do Poder Público, portanto de 

natureza administrativa, quando há violação, por parte dos titulares do direito de greve, de 

um dever associado ao regular exercício desse direito.  

É o que dispõe o artigo 12 da lei n. 7.783/1989 para os casos de inobservância 

do dever de prestar serviços indispensáveis ao atendimento da comunidade: “No caso de 

inobservância do disposto no artigo anterior, o Poder Público assegurará a prestação dos 

serviços indispensáveis”. 

Há notícias de que a polícia militar teria sido chamada a dirigir ônibus na 

cidade do Rio de Janeiro, em razão de uma greve de motoristas. Também no Recife, houve 

uma manifestação dos motoristas do IML em que a polícia militar assumiu a condução das 
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viaturas, como relatam Accioly e Bezerra (2010).  

Tal resposta do Poder Público se dá em razão do princípio da preponderância 

do interesse público sobre o interesse particular, que segundo Medauar (2006, p. 130) rege 

toda a Administração Pública cabendo a ponderação dos interesses públicos, associados a 

toda a coletividade, com os interesses dos particulares grevistas. 

Essa foi a opção do legislador brasileiro, mas o mesmo não se verifica, por 

exemplo, em Portugal.  

Naquele país, têm-se as figuras da requisição e da mobilização civis em caso de 

greve em serviços essenciais, conforme disposição do item 3º do artigo 541 do Código do 

Trabalho: 

 

Art. 541. Efeitos de greve declarada ou executada de forma contrária à lei 
[...] 
3. Em caso de incumprimento da obrigação de prestação de serviços mínimos, o 
Governo pode determinar a requisição ou mobilização, nos termos previstos em 
legislação específica. 

 

Nascimento (2009, p. 565) cita alguns exemplos de efetivação da medida: em 

1977, na greve do pessoal de limpeza de Lisboa e, no mesmo ano, na greve dos pilotos da 

empresa Transportes Aéreos Portugueses – TAP.  

 

4.2 Penais 

 

Inicialmente devemos observar que a lei penal brasileira não mais tipifica a 

participação em greve como um ilícito, exceto no caso dos militares, para os quais a greve 

não é considerada um direito, mas um ilícito de natureza penal que se enquadra nos crimes 

de deserção e abandono de posto, previsto nos artigos 187 e 195 do Código Penal Militar 

(decreto-lei n. 1.001 de 21.10.1969) em consonância com o artigo 142, §3º, IV da 

Constituição Federal: 

 

Art. 187: Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do 
lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias:  
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Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.  
 
Art. 195: Abandonar, sem ordem superior, o pôsto ou lugar de serviço que lhe 
tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo: 
Pena - detenção, de três meses a um ano. 

 
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; 

 

O Código Penal (decreto-lei n. 2.848 de 7.12.1940) em seu Título V, ao tratar 

dos crimes contra a organização do trabalho, criminaliza condutas relacionadas ao irregular 

exercício do direito de greve, sempre destacando a inobservância ao dever de não agir 

violentamente.  

É o caso do crime de atentado contra a liberdade de trabalho, previsto no artigo 

197 do Código Penal54; do crime de paralisação de trabalho, seguida de violência ou 

perturbação da ordem, previsto no artigo 200 do Código Penal; do crime de paralisação de 

trabalho de interesse coletivo, previsto no artigo 201 do Código Penal; e do crime de 

invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola – sabotagem, previsto no 

artigo 202 do Código Penal: 

 

Art. 200: Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, praticando 
violência contra pessoa ou contra coisa:  
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa, além da pena correspondente à 
violência.  
Parágrafo único - Para que se considere coletivo o abandono de trabalho é 
indispensável o concurso de, pelo menos, três empregados. 
 
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. 
 
Art. 202: Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, 
com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, ou com o 
mesmo fim danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes ou delas 

                                                           
54 Art. 197: “Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça: I - a exercer ou não exercer arte, 
ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados 
dias: Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência; II - a abrir 
ou fechar o seu estabelecimento de trabalho, ou a participar de parede ou paralisação de atividade 
econômica: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência”. 
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dispor:  
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 

 

Na Itália, Giugni (1991, pp. 182-183) relata que as normas do Código Penal 

fascista repressivas à greve nunca foram expressamente revogadas, mesmo após a queda 

do regime e a promulgação da nova Constituição. 

Segundo o autor, bastaria a utilização dos critérios de sucessão de leis no 

tempo ou a hierarquia normativa para se afirmar sua revogação, entretanto, a Corte 

Constitucional, ante a ausência por muitos anos de uma lei que regulamentasse o exercício 

do direito de greve55, entendia que apenas o artigo 502 do Código Penal – que punia o 

lockout e a greve para fins contratuais – havia sido totalmente anulado pela nova 

Constituição, por ir contra o princípio democrático, sendo que os demais dispositivos do 

código penal passaram a ser interpretados em sintonia com os princípios da nova ordem 

constitucional (GIUGNI, 1991, p. 183). 

 

4.3 Trabalhistas 

 

Antes de nos adentrarmos à questão das responsabilidades trabalhistas 

propriamente ditas, é necessário um breve estudo acerca dos efeitos  da greve, sobretudo 

sobre os contratos individuais de trabalho. 

Ruprecht (1979, p. 125) assinala que no tocante aos contratos de trabalho: “a 

greve significa que os trabalhadores se negam a cumprir o contrato de trabalho que os 

liga com as empresas” e que muitos debates ocorreram quanto aos efeitos de tal parada, 

vez que o inadimplemento da obrigação de uma das partes do contrato poderia implicar na 

dissolução do mesmo. 

Entretanto, com o reconhecimento da greve como um direito, não é mais 

possível se admitir que a abstenção ajustada pelos trabalhadores para a tutela de seus 

interesses coletivos seja considerada mero descumprimento de obrigação contratual 

                                                           
55 Como já asseverado no capítulo anterior, a Itália apenas aprovou uma lei sobre a greve em serviços 
essenciais em 1990 (lei n. 146/1990), tendo ficado a cargo da jurisprudência italiana sua regulamentação 
desde sua previsão como direito pela Constituição de 1948. 
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(SANTORO-PASSARELLI, 1973, p. 36), de modo que durante a greve opera-se a 

suspensão do cumprimento de algumas – mas nem todas56 – obrigações do contrato de 

trabalho, especialmente a obrigação de prestar trabalho da parte dos trabalhadores e a de 

pagar a remuneração da parte dos empregadores57 (SANTORO-PASSARELLI, 1973, p. 

37; RUPRECHT, 1979, p. 129). Assim, quando encerrada a greve a relação entre as partes 

se reinicia sem interrupção de sua continuidade. 

Contudo, Ruprecht (1979, p. 127) afirma que existem duas exceções ao 

princípio da não conclusão do contrato de trabalho pela greve, a primeira consistindo na 

realização de faltas graves durante a parada e a segunda a participação de uma greve ilegal 

ou abusiva, surgindo-se então a questão se a dissolução se daria ipso facto ou se seria 

necessária uma declaração em tal sentido. 

O autor entende que ao se considerar o caráter continuativo das relações de 

trabalho, é necessário que o empregador, em caso de a greve ser declarada abusiva, intime 

seus empregados para o retorno das atividades e somente em caso de negativa é que 

poderia considerar rompido o vínculo (RUPRECHT, 1979, p. 128). 

No Brasil, a redação original da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

datada de 1943, previa em seus artigos 723 e 725 penalidades a empregados que 

participassem de greves não autorizadas e o artigo 724 previa sanções voltadas à entidade 

sindical e seus dirigentes58, o que se justificava em razão do sistema jurídico-político 

                                                           
56 Devemos observar que apesar de a 1ª parte do caput do artigo 7º da lei n. 7.783/1989 dispor que a 
participação em greve suspende o contrato de trabalho, a greve não suspende todos os direitos e deveres 
oriundos da relação jurídica de emprego, em especial os deveres acessórios decorrentes da boa-fé, como o 
dever de lealdade e sigilo. Desse modo, ainda que a deflagração da greve seja considera lícita também há que 
se verificar se o empregado grevista está exercendo seu direito de greve dentro dos limites impostos pelo 
ordenamento, dentre os quais o dever de não praticar atos violentos ou que constranjam direitos de outrem. 
Sendo verificadas tais condutas é possível ao empregador punir o empregado, seja dispensando-o com justa 
causa ou aplicando outra penalidade, em razão do seu poder disciplinar, além da haver a possibilidade de 
reparação de eventuais danos, como será analisado no tópico referente à responsabilidade civil. 
57 Uma observação relevante diz respeito ao não pagamento do salário dos dias parados, o chamado “corte do 
ponto”, que não é uma sanção de natureza trabalhista, mas decorre da própria noção de suspensão do contrato 
de trabalho. Entretanto é possível que na solução do conflito – obtida por negociação entre as partes ou 
decisão judicial – se estabeleça o pagamento dos salários dos dias parados, exigindo-se ou não a 
compensação das horas paradas. 
58 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”.  
Art. 724: “Quando a suspensão do serviço ou a desobediência às decisões dos Tribunais do Trabalho for 
ordenada por associação profissional, sindical ou não, de empregados ou de empregadores, a pena será: a) 
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corporativista então vigente no país, expressão de um ideal que afirmava a necessidade de 

colaboração entre as classes e delas com o Estado (ROMITA, 2001, p. 27), e a greve como 

conflito iria contra tais interesses (MASSONI, 2010, pp. 198-199).  

Os referidos dispositivos não foram recepcionados pela Constituição Federal 

de 1988 – aliás, já não haviam sido recepcionados pela Constituição de 1946, apesar do 

posicionamento contrário do STF –, entretanto permaneceram no texto da CLT até a 

promulgação da lei 9.842 de 07.10.1999 que revogou expressamente tais artigos. 

A lei n. 7.783/1989 prevê no parágrafo único do artigo 7º duas modalidades de 

garantias aos trabalhadores durante a greve: “É vedada a rescisão de contrato de trabalho 

durante a greve, bem como a contratação de trabalhadores substitutos, exceto na 

ocorrência das hipóteses previstas nos arts. 9º e 14”. 

Verifica-se, assim, que a primeira garantia consiste em uma estabilidade 

provisória, pois é vedado ao empregador rescindir os contratos de trabalho dos empregados 

grevistas enquanto perdurar a manifestação. 

Já a segunda garantia é voltada ao próprio movimento grevista, pois proíbe a 

contratação de substitutos para os trabalhadores grevistas. 

Ressalte-se, todavia, que tais medidas protetivas apenas subsistem nas greves 

lícitas, não abusivas. Em havendo manifesta violação aos limites do direito de greve, o 

ordenamento jurídico autoriza o empregador a dispensar os empregados grevistas, por 

desídia ou outra falta grave59, bem como autoriza a contratação de substitutos para exercer 

                                                                                                                                                                                

se a ordem for ato de Assembléia, cancelamento do registro da associação, além da multa de Cr$ 5.000,00 
(cinco mil cruzeiros), aplicada em dobro, em se tratando de serviço público; b) se a instigação ou ordem for 
ato exclusivo dos administradores, perda do cargo, sem prejuízo da pena cominada no artigo seguinte”.  
Art. 725: “Aquele que, empregado ou empregador, ou mesmo estranho às categorias em conflito, instigar a 
prática de infrações previstas neste Capítulo ou houver feito cabeça de coligação de empregadores ou de 
empregados incorrerá na pena de prisão prevista na legislação penal, sem prejuízo das demais sanções 
cominadas. § 1º. Tratando-se de serviços públicos, ou havendo violência contra pessoa ou coisa, as penas 
previstas neste artigo serão aplicadas em dobro. § 2º. O estrangeiro que incidir nas sanções deste artigo, 
depois de cumprir a respectiva penalidade será expulso do País, observados os dispositivos da legislação 
comum”. 
59 O rol das justas causas imputáveis ao empregado está previsto no artigo 482 da CLT: 
Art. 482: “Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: a) ato de 
improbidade; b) incontinência de conduta ou mau procedimento; c) negociação habitual por conta própria 
ou alheia sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual 
trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço; d) condenação criminal do empregado, passada em 
julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena; e) desídia no desempenho das respectivas 
funções; f) embriaguez habitual ou em serviço; g) violação de segredo da empresa; h) ato de indisciplina ou 
de insubordinação; i) abandono de emprego; j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço 
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as funções dos trabalhadores parados.  

Assim, no tocante às responsabilidades trabalhistas pelo exercício abusivo do 

direito de greve, temos a perda das garantias que tutelam os trabalhadores.  

Nesse sentido, o E. Tribunal Superior do Trabalho já manifestou seu 

entendimento através da Orientação Jurisprudencial n. 10 de sua Seção de Dissídios 

Coletivos do TST, cuja redação é: 

 

GREVE ABUSIVA NÃO GERA EFEITOS. 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. 

 

Observe-se, ainda que a Súmula n. 316 do E. Supremo Tribunal Federal, datada 

de 1963, expressa a regra de que: “A simples adesão à greve não constitui falta grave”.  

Tal enunciado deve ser considerado juntamente com a OJ-SDC n. 10 de modo 

que não se pode cogitar a configuração de falta grave a simples adesão à greve, quando 

esta for lícita, não abusiva. A contrario sensu, quando a greve for abusiva, ou seja, quando 

o direito de greve for exercido além de seus limites, será possível considerar a adesão do 

trabalhador ao movimento grevista como inadimplemento de seu dever de prestar trabalho 

sem causa excludente da ilicitude trabalhista. 

 

4.4 Civis 

 

4.4.1 A responsabilidade civil 

 

A responsabilidade civil é um instituto que perpassa o direito como um todo e 

se reflete sobre todos os atos das pessoas, físicas ou jurídicas, que vivem na sociedade, não 

                                                                                                                                                                                

contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria 
ou de outrem; k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e 
superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; l) prática constante de 
jogos de azar. Parágrafo único - Constitui igualmente justa causa para dispensa de empregado a prática, 
devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional”. 
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devendo comportar exceções que venham a conferir privilégios ou consagrar regalias 

(NASCIMENTO, 2009, p. 597). 

Azevedo (2004, p. 277) conceitua responsabilidade civil como: “a situação de 

indenizar o dano moral ou patrimonial, decorrente de inadimplemento culposo, de 

obrigação legal ou contratual, ou imposta por lei, ou, ainda, decorrente do risco para os 

direitos de outrem”. 

Dessa maneira, podemos sinteticamente identificar a responsabilidade civil 

como um instituto de direito que atribui o dever de indenizar quando é causado um dano 

não tolerado pelo ordenamento, que ocorre em razão de manifesta violação de deveres, 

bem como quando é exercido um direito além de seus limites. 

Devemos, portanto, identificar quando tal figura se verificará no caso do 

exercício do direito de greve, considerando-se a peculiaridade de que toda a greve – lícita 

ou ilícita, legal ou ilegal, irregular ou regular, não abusiva ou abusiva60 – provoca danos ao 

empregador, aos fornecedores do empregador e aos consumidores dos serviços e produtos, 

eis que o dano é inerente à greve, está ligado à própria natureza jurídica do direito de greve 

como um direito de autotutela.  

Quando o direito de greve é exercido dentro dos limites impostos pelo 

ordenamento – assim falamos em greve lícita, legal, regular ou não abusiva – esses danos 

são justos, tolerados e aceitos pelo ordenamento jurídico, de modo que não há que se falar 

no surgimento do dever de indenizar. A vítima deve suportar o prejuízo causado, pois o 

direito assim determina. Vide o disposto no artigo 188, I do Código Civil: “Não 

constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um 

direito reconhecido” (sem grifos no original). 

No caso da greve são evidentes os danos causados, pois o empregador deixa de 

                                                           
60 Uma observação relevante sobre o tema em questão é quanto à distinção entre as figuras de greve ilícita, 
greve ilegal e greve abusiva. Podemos de maneira simples definir a ato ilícito como aquele que viola um 
dever jurídico, que pode estar ou não concretizado em lei; ato ilegal é aquele que viola um dever jurídico 
previsto em lei, é, portanto, uma modalidade de ato ilícito; ato abusivo é também uma modalidade de ato 
ilícito que decorre da manifesta violação de deveres inerentes ao regular exercício de um direito, que podem 
ou não estar expressos em dispositivos legais (ressalta-se a divergência doutrinária quanto a identificar o 
abuso de direito como modalidade de ilícito, entretanto após a promulgação do artigo 187 do Código Civil 
Brasileiro de 2002 é difícil sustentar no direito pátrio outra natureza do ato abusivo que não de ato ilícito). 
Diante do estudo realizado no capítulo anterior sobre os limites do direito de greve e os deveres inerentes ao 
seu regular exercício, bem como pela verificação de que há vasta regulamentação legal sobre o tema (seja em 
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contar com os empregados para o desenvolvimento de sua atividade, que certamente será 

prejudicada, bem como suas relações com clientes e fornecedores. Nesse sentido a lição de 

Nascimento, para quem:  

 

[...] há um aspecto cuja apreciação não pode ser afastada e que resulta de uma 
realidade. Toda greve traz um dano ao empregador. Com efeito, suspensa a 
produção, a empresa, diante da greve, fica impossibilitada de dar continuidade ao 
seu processo produtivo normal e sofre prejuízos. 
Não é, por conseguinte, simplesmente a ocorrência de dano a motivação da 
responsabilidade civil, mas o dano resultante de culpa ou dolo pelo abuso do 
direito. A greve em si é um ato jurídico que tem respaldo na Constituição, e do 
seu exercício não se pode concluir que o sindicato tenha de ser responsabilizado 
(NASCIMENTO, 2009, p. 598). 

 

Da mesma maneira Ribeiro defende a greve como um direito de prejudicar, em 

suas próprias palavras a greve: 

 

[...] além de ser legítima defesa do trabalhador em se insurgir contra a 
intransigência do empregador, pode ser tida como o “direito de prejudicar”, isto 
é, de infringir dano calculado ao outro parceiro e, eventualmente, à coletividade. 
Assim, compreendemos que se a greve deflagrada não causar prejuízos diretos 
ou indiretos ao empregador, o seu objetivo ficará frustrado. 
Com relação aos usuários dos serviços paralisados pela greve, fatalmente 
sofrerão também prejuízos porque, se assim não for, a paralisação temporária 
perderá o sentido, eis que a finalidade perseguida pelos trabalhadores depende 
disso para ser alcançada (RIBEIRO, 1996, p. 99). 

 

Diante dessa constatação, para se falar em dano passível de indenização 

decorrente do exercício do direito de greve, deve-se verificar um dano excepcional, não 

tolerado pelo ordenamento, um dano injusto.  

É o que ocorre quando são manifestamente extrapolados os limites do direito 

de greve, conforme prevê o artigo 187 do Código Civil. Também se deve verificar a quem 

eram destinados esses limites, ou seja, se se trata de um limite dirigido à entidade sindical 

que representa os trabalhadores coletivamente considerados, ou ao trabalhador grevista, o 

que terá importantes repercussões quanto ao destinatário do dever de reparar os danos. 

Uma observação importante a se fazer diz respeito à redação do artigo 187 do 

                                                                                                                                                                                

sede constitucional ou infraconstitucional), os termos greve ilícita, greve ilegal e greve abusiva são 
amplamente utilizados pela doutrina e jurisprudência como sinônimos. 
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Código Civil que não prevê a necessidade de dano para configurar o ato ilícito na 

modalidade abusiva.  

No âmbito da responsabilidade civil não se fala em indenização se não há 

danos, apenas haverá lugar para a indenização se do ato ilícito abusivo decorrer danos. 

Esse fato merece maior consideração quanto ao exercício do direito de greve, uma vez que 

sempre haverá danos.  

Assim, para que seja possível responsabilizar civilmente o sindicato, os 

grevistas e os dirigentes sindicais é necessário que o dano causado pela extrapolação dos 

limites do direito de greve seja um dano excepcional, ou seja, não será passível de 

indenização o dano, provocado por uma greve considerada abusiva, se o mesmo resultado 

ocorresse ainda que a greve fosse considerada lícita, não abusiva.  

Todavia a greve é abusiva em razão da extrapolação dos limites do exercício 

do direito e se deve considerar a possibilidade de o ordenamento jurídico prever outras 

respostas a esse ato ilícito, sobretudo as consequências trabalhistas. 

Outro aspecto relevante quanto à responsabilidade civil é a identificação do  

sujeito causador do dano injusto, e, em especial, a relação de causa e efeito entre o dano e a 

sua conduta, que pode ser comissiva ou omissiva, o chamado nexo de causalidade.  

Dessa forma, assevera Azevedo (1994, p. 454), quem der causa ao dano, o 

agressor, seja pessoa física – empregado ou empregador pessoa física – ou pessoa jurídica 

– sindicato profissional, sindicato patronal, empregador pessoa jurídica –, será o 

responsável pelos prejuízos que causar. 

A doutrina também discute se é necessária a apuração da culpa ou do dolo do 

agente para imposição do dever de indenizar, de modo que se estaria diante de uma 

responsabilidade extracontratual subjetiva ou se o artigo 187 do Código Civil possibilitaria 

uma responsabilização objetiva (AZEVEDO, 1994, p. 454).  

Frise-se que a apuração do dolo ou culpa não importaria para a caracterização 

do ato abusivo como ilícito, pois, como já asseverado no capítulo 2, entendemos que o ato 

abusivo de fato enquadra-se na noção de ilicitude do ato dissociada do dano e da culpa.  

A questão que se coloca neste momento é se para impor o dever de indenizar 

por danos causados por atos abusivos é necessário que tenha ocorrido dolo ou culpa. 
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Compreendemos que o artigo 187, ao prever que os limites devem ser 

manifestamente excedidos para implicar na imposição do dever de reparar danos, importa 

na verificação do elemento anímico do agente, não para sua qualificação como abusivo ou 

não, mas para sua responsabilização civil. 

A questão do titular do dever de indenizar se volta à problemática da 

identificação do causador do dano, isso porque em regra quem causa dano tem o dever de 

indenizar (AZEVEDO, 2004, pp. 286-287).  

Apenas em situações excepcionais o direito impõe o dever de indenizar a 

alguém que não causou dano, tal como ocorre nas hipóteses do artigo 932 do Código 

Civil61. 

Desse modo, no tocante à responsabilidade por abuso de direito, é necessário 

verificar quem eram os destinatários das limitações e deveres violados por culpa ou dolo. 

Com essa operação lógica será possível identificar quem tem o dever de indenizar.  

Ressaltamos, entretanto, a excepcional possibilidade de haver dever de 

indenizar por fato de terceiro, a chamada responsabilidade objetiva impura (AZEVEDO, 

2004, p. 284). 

Costa (1991, p. 56) discute a possibilidade de se configurar a responsabilidade 

objetiva impura do sindicato pelos danos causados por ações ou ordens emanadas dos 

dirigentes sindicais, enquanto representantes do sindicato, pela violação dos limites do 

direito de greve. 

O autor entende que não seria possível se falar em culpa do sindicato, apenas 

no seu dever de indenizar, apesar de ser ainda necessária a verificação da culpa do 

dirigente sindical, justificando tal raciocínio nas regras referentes ao contrato de mandato 

                                                           
61 Art. 932: “São também responsáveis pela reparação civil: I - os pais, pelos filhos menores que estiverem 
sob sua autoridade e em sua companhia; II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se 
acharem nas mesmas condições; III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e 
prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; IV - os donos de hotéis, 
hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos 
seus hóspedes, moradores e educandos; V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do 
crime, até a concorrente quantia”. 
Art. 933: “As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua 
parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos”. 
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dispostas no Código Civil62 (COSTA, 1991, p. 56). 

Diferente situação é aquela em que o dirigente ao dar causa a um dano não age 

na condição de representante da entidade, o que, segundo Almeida (1993, p. 60) e Costa 

(1991, p. 56) isentaria o sindicato de indenizar os danos por ele causados.  

No mesmo sentido a lição de Nascimento, para quem: 

 

[...] os dirigentes sindicais, como pessoas físicas, estão submetidos às mesmas 
regras que atingem toda pessoa física segundo as leis civis e penais, e, desse 
modo, a sua sujeição ao princípio da responsabilidade civil não decorre, nem 
poderia decorrer de sua condição de dirigente sindical. [...] A sua 
responsabilidade é como pessoa física nos mesmos termos fixados em função de 
cada um e de todos os membros da sociedade (NASCIMENTO, 2009, p. 
598). 

 

A maneira pela qual se deve dar a reparação dos danos – a indenização63 – 

envolve o exame da vítima do dano, ou seja, aquele que sofreu uma lesão em sua esfera 

jurídica pela prática ilícita, bem como envolve o problema da extensão dos danos, 

conforme previsão do caput do artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela 

extensão do dano”. 

No tocante às vítimas dos danos decorrentes da violação dos limites do direito 

de greve verificamos que podem figurar nessa posição os empregadores, trabalhadores não 

grevistas, entidades sindicais patronais, terceiros estranhos à relação de trabalho ou até 

mesmo a própria sociedade, em especial no caso dos serviços e atividades essenciais. Tal 

diversidade se dá em razão dos diferentes interesses tutelados pelo ordenamento. 

Diante dessas colocações e após levantamento jurisprudencial, podemos 

identificar as seguintes modalidades de reparação de danos causados pelo exercício 

irregular do direito de greve:  

 

(a) indenizações pecuniárias em favor de fundos ou entidades assistenciais, 

                                                           
62 Art. 663: “Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o 
único responsável; ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado, se agir no seu próprio nome, ainda 
que o negócio seja de conta do mandante”. 
63 A indenização pode ser pecuniária ou in natura, como, p.ex., a imposição de obrigação de fazer ou não 
fazer, sob pena de multa. 
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quando se trata de um dano cuja vítima é a própria sociedade, tal como ocorre 

quando não são prestados os serviços inadiáveis à comunidade, sem prejuízo da 

imposição de obrigações de fazer ou não fazer. Assinalando-se que o 

Ministério Público do Trabalho é a entidade legitimada para a defesa de tais 

interesses em juízo64; 

 (b) indenizações pecuniárias em favor do empregador quando são causados 

danos patrimoniais e compensação pecuniária quando causados danos morais, 

sem prejuízo de indenizações in natura, consistindo em obrigações de fazer ou 

não fazer65;  

(c) indenizações pecuniárias em favor de trabalhadores não grevistas ou 

                                                           
64 Nesse sentido o julgamento do Recurso Ordinário de Dissídio Coletivo pela Seção de Dissídios Coletivos 
de TST n. 784172-37.2001.5.02.5555 no qual a Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do 
Trabalho reformou a r. decisão de origem para condenar o sindicato suscitado ao pagamento de multa a ser 
revertida em favor do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) contra o Sindicato dos Trabalhadores nas 
Empresas de Transportes Rodoviários e Anexos (Sintetra) de sete cidades do Grande ABCD pela greve 
ocorrida em maio de 2002 que afetou os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano 
do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, vez que a greve foi declarada abusiva pelo 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por não atendida a determinação judicial de circulação mínima 
de 70% da frota em circulação em horário de pico e de 50% nos demais horários. Porém, deixou o Tribunal 
de origem de aplicar multa em razão da abusividade da paralisação, motivo que ensejou recurso do 
Ministério Público do Trabalho, obtendo a reforma da r. decisão para que o sindicato fosse condenado ao 
pagamento de multa. Segue abaixo a transcrição da ementa do voto cujo relator foi o Juiz Convocado 
Georgenor de Souza Franco Filho e foi publicada no Diário Oficial em 08.11.2002: 
“GREVE. ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS INADIÁVEIS. MULTA. 1. Recurso 
ordinário em dissídio coletivo interposto pelo Ministério Público do Trabalho contra acórdão regional que, 
a despeito de declarar a greve abusiva, não aplicou a multa diária fixada na Ordem Judicial proferida pelo 
Presidente do Tribunal a quo. 2. Quando o direito de greve é exercido no ramo dos transportes coletivos -- 
considerado atividade essencial --, tanto os sindicatos, como todos os integrantes das categorias econômica 
e profissional são obrigados a garantir a prestação dos serviços mínimos, suficientes ao atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade, enquanto durar a paralisação. Não havendo autocomposição, é 
lícito ao Tribunal, por Ordem Judicial de seu Presidente, fixar liminarmente os limites mínimos de trabalho 
a serem respeitados, sob pena de pagamento de multa diária. Inteligência dos arts. 9º, § 1º, da Constituição 
da República, 10, inc. I, da Lei nº 9.783/89, 461, §§ 4º a 6º, do CPC. 3. Sobejamente comprovado o não 
atendimento aos requisitos formais da greve, como o esgotamento da negociação coletiva prévia, e o não 
atendimento às necessidades básicas da população, declara-se abusiva a greve. Orientações 
Jurisprudenciais nºs 11 e 38 da Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho. 4. Ao 
sindicato profissional cabe exercer sua liderança para esclarecer a categoria sobre as conseqüências 
danosas que podem advir da greve, tanto para a própria categoria quanto para os usuários dos serviços. Tal 
providência visa a propiciar a moderação das manifestações e a garantia de prestação dos serviços 
inadiáveis à população, sempre com o objetivo de tornar desnecessária a intervenção da Justiça do 
Trabalho, pela boa condução do movimento paredista. 5. Verificada a omissão da entidade sindical, senão 
sua participação ativa em ações ilegais e altamente condenáveis, dá-se provimento ao recurso ordinário 
para condenar o Sindicato ao pagamento da multa fixada em Ordem Judicial pela não manutenção dos 
serviços inadiáveis, em favor do FAT -- Fundo de Amparo ao Trabalhador”. 
65 Em casos de ocupação da empresa, por se entender ser uma modalidade violadora do direito de 
propriedade ou da posse do empregador sobre seu estabelecimento, é cabível a propositura de ações 
possessórias, que serão analisadas em item separado diante de sua grande relevância.  
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terceiros, sem prejuízo de indenizações in natura66. 

 

Frise-se que tais modalidades de indenização não se excluem, podem coexistir 

sem se tratar de bis in idem, isso porque uma única prática ilícita pode gerar mais de um 

dano a diferentes sujeitos, ou até mesmo danos de diferentes naturezas (danos patrimoniais 

e danos extrapatrimoniais) podem ser infligidos a um mesmo sujeito, demandando 

diferentes indenizações. 

Também eventualmente poder-se-ia cogitar a possibilidade de um cliente ou 

fornecedor do empregador ingressar com ação indenizatória contra o sindicato em razão de 

danos extraordinários ocasionados pela abusividade no exercício do direito de greve, como 

por exemplo, um cliente de banco que não consegue pagar uma conta em razão da greve 

ilícita e por isso seu nome é incluído em cadastros restritivos de crédito (SPC/SERASA).  

Não nos parece haver nexo de causalidade direto entre o dano e o exercício 

abusivo do direito, bem como não haveria um dano extraordinário, pois ainda que a greve 

fosse exercida em observância dos deveres inerentes ao seu regular exercício, tal dano seria 

causado. 

Diferente situação é aquela em que um terceiro, que pode ser um cliente ou 

alguém totalmente estranho, tem algum objeto seu destruído em razão da manifestação dos 

trabalhadores grevistas ou tem algum direito seu violado em razão do movimento 

paredista, situação em que surge o dever de indenizar, seja pelo dano material ou moral 

eventualmente causado. 

                                                           
66 Nesse sentido o julgamento do Recurso de Revista, processo n. 333000-76.2008.5.12.0001, pela 6ª Turma 
TST, de relatoria do Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, julg. 06.05.2010: 
“RECURSO DE REVISTA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS A TERCEIROS. ATOS RELACIONADOS 
AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. CÁRCERE PRIVADO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE. DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A Justiça do Trabalho é 
competente para julgar pedido de indenização contra o Sindicato, em face dos atos que se desenrolaram 
durante o exercício do direito de greve, pela prática de ato ilícito contra terceiros que sofreram 
constrangimento ilegal e cárcere privado, impedidos de se retirar do prédio onde realizada a manifestação 
por seis horas. A competência da Justiça do Trabalho decorre da expressa dicção do inciso II do art. 114 da 
CF, que ao remeter às ‘ações que envolvem o direito de greve’, não limita àquelas relacionadas à relação 
do trabalho. Aplica-se o art. 515, §1º, do CPC, afastada a incompetência da Justiça do Trabalho, para 
julgamento imediato da causa e, diante dos fatos narrados, a retratar que se trata de matéria de direito, é de 
se verificar que os atos e condutas que norteiam o direito de greve devem seguir o que determina a norma 
legal, sendo repudiada a prática de violência ou ilícito, pelo constrangimento a terceiros, como determina os 
§§2º e 3º do art. 6º da lei 7783/89. Incumbe, assim, ao Sindicato que procedeu à conduta ilícita, reparar o 
dano causado, por força do art. 5º, V, da CF, c/c art. 927 do Código Civil c/c arts. 146 e 148 do Código 
Penal. Recurso de revista conhecido e provido”. 
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4.4.2 A proteção da posse 

 

Na doutrina civilista muito se debateu acerca da figura da posse, havendo se 

tornado famoso o embate entre as concepções subjetivista de Savigny e objetivista de 

Ihering, em especial quanto a três pontos fundamentais: a determinação dos seus elementos 

constitutivos, a explicação de sua natureza jurídica e a fundamentação da proteção 

possessória (GOMES, 2007, p. 39). 

Contudo, não cabe no presente trabalho o aprofundamento dos debates que 

envolveram tal figura, vez que fugiria do nosso tema que é o estudo da greve e as 

implicações pelas violações aos seus limites.  

Entretanto, muito se fala em proteção da posse quando, durante o exercício do 

direito de greve, ocorre a ocupação do estabelecimento empresarial ou de espaços públicos, 

ou a ameaça de tais acontecimentos, de modo que se faz necessário o estudo dos meios de 

proteção da posse no direito brasileiro. 

Gomes (2007, p. 97) afirma que “o sistema de defesa da posse costuma ser 

organizado, em suas linhas gerais, juntamente com os preceitos que lhe definem a eficácia. 

Afirma-se que um dos principais efeitos da posse é o direito aos interditos”. O que se 

expressa na previsão do artigo 1.210 do Código Civil Brasileiro, nos seguintes termos: 

 

Art. 1.210: O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, 
restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio 
de ser molestado. 
§ 1o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua 
própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não 
podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse. 
§ 2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de 
propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. 

 

O direito, portanto, assegura ao possuidor a defesa de sua posse por meio de 

ações judiciais tradicionalmente denominadas interditos, admitindo, em caráter 

excepcional, a autodefesa quando a agressão à posse se realiza em circunstâncias que 

exigem pronta, enérgica e imediata repulsa. 
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Gomes (2007, p. 98) elenca as seguintes modalidades de ações possessórias: 

 

a) de imissão de posse; 
b) de manutenção de posse; 
c) de reintegração de posse; 
d) de interdito proibitório; 
e) de nunciação de obra nova; 
f) de dano infecto;  
g) de embargos de terceiro senhor e possuidor. 

 

H. Silva (2010, p. 273) entende que o artigo 6º da lei n. 7.783/1989 ao vetar o 

uso de meios para constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem, é voltado, 

sobretudo, para a proteção da posse do empregador sobre seu estabelecimento, tutelando-o 

contra a ocorrência de piquetes e invasões de fábrica. 

Afirma o autor que intenso debate se instalou na jurisprudência quanto à 

definição da competência para apreciar e julgar ações possessórias com pedidos de 

desocupação de estabelecimentos empresariais invadidos ou de dispersão de manifestantes 

acampados em logradouros públicos, chegando-se à conclusão de que, com base no 

disposto no artigo 114, II, da Constituição Federal, após a Emenda Constitucional n. 

45/2004, a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar tais questões, por se 

tratarem de “ações que envolvam exercício do direito de greve” (H. SILVA, 2010, p. 273). 

No mesmo sentido, S. Martins (2008, p. 526) assevera que o interdito 

proibitório e outras ações decorrentes do exercício do direito de greve, como a manutenção 

e a reintegração de posse, são de competência da Justiça do Trabalho em caso de greves67. 

S. Martins ainda diferencia as ações possessórias relacionadas à greve nos 

seguintes termos: 

 

                                                           
67 Veja-se nesse sentido a ementa de acórdão de Recurso Ordinário processo n. 01528200601002006, de 
relatoria do Des. Ricardo Artur Costa e Trigueiros, julgado pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho 
da 2ª Região e publicado em 26.02.2010: 
“GREVE. AÇÕES POSSESSÓRIAS. INTERDITOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A 
Justiça do Trabalho detém a competência material para conhecer e decidir ações possessórias envolvendo o 
direito de greve. Assim, conflitos que lhe são correlatos, relativos ao ingresso dos dirigentes sindicais nos 
locais de trabalho e realização de manifestações pacíficas em frente aos estabelecimentos da base territorial 
do sindicato, e bem assim, a apreciação de todas as demandas coletivas decorrentes de paralisações, greves 
ou manifestações da categoria, e também os processos em que se controverte acerca de interdito proibitório, 
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[...] o interdito é uma das ações decorrentes do exercício do direito de greve. O 
possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, 
poderá impetrar ao juiz que o assegure da turbação ou esbulho iminente, 
mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena 
pecuniária, caso transgrida o preceito (art. 932 do CPC). 
Outras ações decorrentes do exercício do direito de greve são a manutenção e a 
reintegração de posse. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de 
turbação e reintegração no esbulho (art. 926 do CPC). Incumbe ao autor provar: 
(a) a posse; (b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (c) a data da turbação 
ou esbulho; (d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, 
a perda da posse, na ação de reintegração (art. 927 do CPC) (S. MARTINS, 
2008, p. 526). 

 

Outro aspecto a ser considerado quanto às ações possessórias é sua 

fungibilidade contemplada no artigo 920 do Código de Processo Civil Brasileiro. Marcato 

afirma que:  

 

[...] a fungibilidade das ações possessórias [...] significa a possibilidade, aberta 
ao juiz, de conhecer e decidir de pedido diverso daquele originalmente 
formulado pelo autor, concedendo-lhe a tutela legal correspondente àquela cujos 
requisitos estejam provados [...]  
Essa fungibilidade é justificável, pois o autor pleiteia, junto ao órgão 
jurisdicional, a tutela possessória pertinente e idônea, sendo irrelevante, portanto, 
uma vez demonstrada a ofensa à sua posse, tenha ele originalmente requerido 
tutela diversa daquela adequada à solução da injusta situação criada pelo réu. 
Aliás, por vezes o autor promove ação em razão de determinada conduta do réu e 
este modifica o estado de fato no curso do processo, impondo ao juiz, constatada 
tal circunstância, a concessão da tutela possessória pertinente (MARCATO, 
2007, p. 152, destaque no original). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                

devem ser julgados nesta Justiça Especializada, a teor do entendimento consubstanciado na Súmula 
Vinculante nº 23, do E. Supremo Tribunal Federal”. 
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CONCLUSÃO 

 

O surgimento da greve como instrumento de reivindicação trabalhista está 

diretamente associado à chamada “questão social” oriunda da Primeira Revolução 

Industrial, quando as condições de trabalho variavam enormemente implicando em 

constantes pioras para os trabalhadores. 

Desse modo, a análise jurídica da greve não pode estar dissociada de seu 

aspecto social, eis que corresponde a uma forma específica de manifestação dos 

trabalhadores coletivamente organizados, tendo o seu tratamento jurídico se alterado desde 

sua caracterização como ilícito penal, passando por mero ilícito civil resultante do 

inadimplemento contratual, até a sua previsão em diplomas legais como resultado do 

exercício de um direito assegurado aos trabalhadores. 

Nos últimos anos vem surgindo uma nova corrente doutrinária que visa ampliar 

o conceito jurídico tradicional que se tem de greve como a paralisação temporária da 

prestação de serviços, com o fim de pressionar o empregador a ceder diante de 

reivindicações trabalhistas. Para tais autores é necessário repensar o conceito de greve 

como expressão de conflitos coletivos de trabalho diante das transformações ocorridas na 

organização do trabalho e da produção, sobretudo a partir da segunda metade do século 

XX, com uma flexibilização dos meios de conflito diante da flexibilização da produção e 

do trabalho, propondo-se então a ampliação do conceito para abrigar figuras que se 

costumam denominar de greves atípicas, tais como greves de trabalho parcialmente 

arbitrário (operação-tartaruga, greve de zelo, greve de rendimento, dentre outras), greves 

rotativas e greves intermitentes. 

No presente trabalho optamos por utilizar o termo greve em seu sentido 

clássico. No entanto, ante a necessidade de reconhecimento jurídico da evolução das 

formas de pressão a que passaram a recorrer os trabalhadores diante das contínuas 

mudanças por que passa a sociedade, os meios de produção e as condições de trabalho, 

começamos a nos questionar se realmente não seria conveniente não uma ampliação do 

conceito de greve como querem tais autores, mas uma ampliação da tutela dos meios de 

ação garantidos aos trabalhadores, passando-se, por exemplo, a aplicar por analogia a lei de 

greve para regular outras formas de manifestação de trabalhadores, enquanto inexiste 
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legislação própria. 

Percebemos que a doutrina estrangeira, bem como a Organização Internacional 

do Trabalho, se posicionam no sentido de se buscar ampliar as garantias já reconhecidas 

aos trabalhadores grevistas para abranger também os trabalhadores que se utilizam de 

formas atípicas de greve com vistas à reivindicação de seus interesses. 

No Brasil, por ora, cabe-nos a esperança de avanços da jurisprudência, tais 

como o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da aplicação analógica da 

lei n. 7.783/1989 aos trabalhadores do setor público civil a partir do julgamento dos 

Mandados de Injunção ns. 670, 708 e 712 em 25.10.2007. 

Com vistas a melhor compreendermos os limites do direito de greve, fez-se 

necessário o estudo da teoria do abuso do direito que está diretamente associada à 

repressão de situações em que o titular de um direito excede os limites a ele peculiares 

previstos na ordem jurídica, podendo tais limites estarem expressamente previstos em 

textos legais ou serem extraídos do ordenamento por meio de construções doutrinárias e 

jurisprudenciais. 

A boa-fé, em matéria de limite ao exercício de direitos, tem papel fundamental, 

uma vez que ao ser fonte de deveres anexos como lealdade, colaboração e respeito às 

expectativas legítimas do outro sujeito da relação jurídica, limita a liberdade individual do 

destinatário desses deveres, o qual terá de exercer os direitos de que é titular circunscrito 

aos limites impostos. 

O ordenamento jurídico brasileiro acertadamente reconheceu o papel limitador 

da boa-fé no artigo 187 do Código Civil Brasileiro de 2002, cuja redação remonta à 

construção doutrinária alemã da figura do abuso do direito, estabelecendo-se a boa-fé, os 

bons costumes e os fins econômicos e sociais como limites para a atuação do titular do 

direito, sob pena de ser considerado o abusivo o ato produzido, sujeitando o agente a 

sanções. 

Verificou-se que os ordenamentos jurídicos estatais evoluíram no sentido de 

admitirem o fato social denominado greve como resultado do exercício de um direito, o 

direito de greve, o qual consiste na faculdade atribuída pela norma jurídica a um grupo 

social de suspender o trabalho, quer seja em uma empresa ou em um estabelecimento, quer 

seja em um âmbito maior, abrangendo toda uma profissão ou categoria em determinada 
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base geográfica, por exemplo, ou até mesmo várias profissões ou categorias em diversas 

localidades. 

Contudo, ao garantirem a greve como um direito, os ordenamentos jurídicos 

também se preocuparam em estabelecer os limites para o seu exercício, uma vez que é 

inerente à greve a causação de danos. 

Ao analisarmos a experiência italiana, constatamos que a greve foi reconhecida 

como direito pelo ordenamento jurídico italiano com a Constituição de 1948, remetendo o 

constituinte a sua regulamentação à legislação ordinária, de forma semelhante a que fez o 

constituinte brasileiro em 1946 e 1988. 

Entretanto, diante da inércia legislativa italiana na promulgação da referida 

norma, ficou a cargo dos tribunais daquele país a tarefa de elaborar os contornos jurídicos 

de tal figura, sendo que num primeiro momento a jurisprudência fundando-se sobre uma 

lógica definidora, colocava a priori uma definição de greve que, na realidade, não 

encontrava fundamento no texto normativo, nem na prática das relações de trabalho, 

incluindo-se no conceito de greve diversos elementos, tais como trabalho subordinado, 

totalidade da abstenção e natureza econômica do interesse, o que impossibilitava o 

reconhecimento de inúmeras manifestações de trabalhadores, por não atendidos tais 

requisitos. 

Houve então uma evolução da jurisprudência, passando-se a entender que o 

fato de a Constituição não definir diretamente a greve implica que o significado jurídico do 

fenômeno é o mesmo que se tem na linguagem comum adotada no ambiente social.  

Apenas em 1990, o legislador italiano a aprovou a lei n. 146 de 12.06 que 

contém “normas gerais sobre o exercício do direito de greve nos serviços públicos 

essenciais e sobre a salvaguarda dos direitos da pessoa constitucionalmente tutelados”, 

cuja segunda parte trata dos limites ao exercício do direito de greve no âmbito dos serviços 

essenciais, estabelecendo obrigações aos trabalhadores e aos empregadores, tanto no que se 

refere a procedimentos, quanto no que se refere à substância. 

Um dos aspectos que mais se destacam no tratamento jurídico da greve na 

Itália é que as medidas não são pré-fixadas pelo legislador, tampouco tal tarefa fica a cargo 

dos Tribunais, mas são confiadas à negociação coletiva. 
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Neste aspecto não podemos deixar de almejar que nossa cultura sindical evolua 

ao ponto de que não seja mais necessário se recorrer aos Tribunais do Trabalho para a 

fixação dos serviços mínimos essenciais a serem prestados em caso de greve dos 

trabalhadores desses setores, vez que os interlocutores sociais são os que têm melhores 

condições para tais definições, contando com informações privilegiadas sobre o dia-a-dia 

da empresa, os serviços e seus usuários. A falta de conhecimento da realidade ou das 

práticas consagradas em empresas ou setores de atividade, por parte dos julgadores, leva 

muitas vezes a decisões liminares em sede de dissídio coletivo de greve que inviabilizam o 

próprio exercício do direito constitucionalmente assegurado aos trabalhadores. 

No tocante ao tratamento jurídico da greve em Portugal, pudemos observar 

que, diferentemente do Brasil, aquele país prevê uma determinada forma de resposta do 

Poder Público quando violados os limites do direito de greve no setor. Assim, quando não 

cumprida a obrigação de prestação de serviços mínimos nas atividades essenciais à 

comunidade, processa-se à requisição civil, que pode ser acompanhada de intervenção 

militar, enquanto no Brasil o próprio Poder Público chama para si a realização de tais 

serviços inadiáveis. 

A greve é um tema que gera intensos debates até os dias atuais, o que justifica 

a ausência de uma Convenção ou Recomendação da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) sobre o assunto, uma vez que jamais se obteve o consenso necessário para 

aprovação de tais normas. 

Todavia, isto não significou uma abstenção da OIT na análise da greve e dos 

meios destinados a proteger seu exercício, eis que por meio dos trabalhos dos dois 

principais órgãos de controle da Organização – a Comissão de Peritos na Aplicação de 

Convenções e Recomendações e o Comitê de Liberdade Sindical – foi possível a formação 

de uma verdadeira doutrina em matéria de greve, sendo o princípio básico do tema previsto 

no parágrafo 521 da 5ª edição da Recopilação de Decisões e Princípios do Comitê de 

Liberdade Sindical, nos seguintes termos: “O Comitê tem sempre reconhecido o direito de 

greve como um direito legítimo a que podem recorrer os trabalhadores e suas 

organizações na defesa de seus interesses econômicos e sociais”.  

Mas é na questão relativa aos limites ao exercício do direito de greve que se 

destaca o trabalho realizado pela Organização. Entendendo que o direito de greve não pode 
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ser considerado um direito absoluto, o Comitê de Liberdade Sindical tem admitido 

restrições e até mesmo proibições, em determinados casos, compatíveis com o princípio da 

liberdade sindical, que devem, no entanto, ser pautadas pela razoabilidade, caso contrário 

corre-se o risco de impossibilitar o exercício desse direito.  

A partir da análise da doutrina da OIT acerca da greve, foi possível identificar 

duas modalidades de limites ao exercício desse direito: uma refere-se aos trabalhadores 

envolvidos e outra às condições para o exercício desse direito. 

No tocante às limitações quanto aos sujeitos, têm-se as questões relativas aos 

membros das forças armadas e da polícia, aos servidores públicos civis e aos trabalhadores 

em serviços essenciais. 

Quanto aos requisitos exigidos pelas legislações nacionais para o legítimo 

exercício do direito de greve, o Comitê de Liberdade Sindical, em razão do amplo número 

de queixas que chegam a sua apreciação, tem entendido como aceitáveis: a exigência de 

um pré-aviso; a necessidade de se buscar previamente uma solução negociada ao conflito, 

mediante esforços de mediação, conciliação e arbitragem voluntárias; a observância de 

determinado quórum e de obter o acordo de uma maioria; a utilização de escrutínio secreto 

para decidir sobre a greve; a adoção de medidas com o objetivo de se fazerem respeitar os 

regulamentos de segurança e para prevenção e acidentes e a manutenção de serviços 

mínimos em determinados casos. 

A nosso ver, as limitações ao direito de greve que a doutrina da OIT faz 

referência são razoáveis, vez que não ferem a essência do direito de greve entendido como 

a faculdade atribuída a um grupo social – trabalhadores – de paralisar suas atividades, com 

vistas à defesa de seus interesses. 

Ao analisarmos os limites impostos pelo ordenamento jurídico brasileiro ao 

direito de greve, verificamos que de maneira geral nossa legislação atual está de acordo 

com a doutrina da Organização Internacional do Trabalho sobre o tema. 

O direito de greve assegurado pelo artigo 9º da Constituição Federal já se 

encontra limitado no próprio texto constitucional ante a previsão de que se devem atender 

as necessidades inadiáveis da comunidade, bem como exercer o direito dentro de suas 

finalidades econômicas e sociais, com respeito à boa-fé e aos bons costumes, conforme se 

depreende da previsão de punição aos abusos.  
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Em sede infraconstitucional, a regulamentação desses limites, no tocante ao 

setor privado, ficou a cargo da lei n. 7.783/1989, a qual também se aplica, no que for 

compatível, ao setor público civil em razão da inexistência de legislação específica, de 

modo que é possível concluir que os limites do direito de greve estão associados a pelo 

menos dois momentos distintos: o anterior à deflagração da greve e o posterior, que 

consiste na recusa de trabalho, a greve propriamente dita. Havendo também um limite que 

perpassa todos os momentos da greve, que é o dever de não utilização de meios violentos 

ou que constranjam direitos e garantias fundamentais de outrem.  

A lei de greve para o setor privado trata de maneira adequada das questões 

relativas ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade e abuso do direito de 

greve. Contudo, a norma legal não contempla todas as hipóteses de violação de limites do 

direito de greve, cabendo caso a caso ao julgador analisar se foram observadas as 

finalidades econômicas e sociais, a boa-fé e os bons costumes, mesmo que aparentemente 

não tenha sido violado nenhum dispositivo legal. 

No tocante à previsão de respostas dos ordenamentos jurídicos pela violação 

dos limites do direito de greve, diga-se que a Organização Internacional do Trabalho 

entende que, no estabelecimento das sanções a serem impostas em casos de desrespeito aos 

limites da greve, as autoridades nacionais devem guardar a proporcionalidade com o delito 

ou a falta cometida, admitindo-se somente sanções de natureza penal para atos de violência 

que venham a ocorrer durante a greve. 

Assim, verificamos que neste aspecto a legislação brasileira também está 

adequada às recomendações da OIT, eis que nossa lei penal não mais tipifica a participação 

em greve como um ilícito, exceto no caso dos militares, para os quais a greve não é 

considerada um direito, mas um ilícito de natureza penal que se enquadra nos crimes de 

deserção e abandono de posto, previsto nos artigos 187 e 195 do Código Penal Militar 

(decreto-lei n. 1.001 de 21.10.1969), em consonância com o artigo 142, §3º, IV da 

Constituição Federal. O Código Penal, ao tratar dos crimes contra a organização do 

trabalho, criminaliza apenas aquelas condutas relacionadas ao irregular exercício do direito 

de greve, sempre destacando a inobservância ao dever de não agir violentamente.  

No tocante às respostas administrativas pelo abuso do direito de greve, viu-se 

que no passado, quando o sindicado era entendido como um ente de natureza pública, era 
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possível se falar em perda do reconhecimento ou intervenção no sindicato como medidas 

para preservar o interesse nacional, o que não ocorre mais nos dias atuais. 

Quanto às responsabilidades trabalhistas pelo exercício abusivo do direito de 

greve, temos a perda das garantias que tutelam os trabalhadores grevistas, eis que a greve 

ao ser reconhecida como um direito deixou de ser considerada mero descumprimento de 

obrigação contratual. A lei de greve brasileira (lei n. 7.783/1989) prevê no parágrafo único 

do artigo 7º duas modalidades de garantias aos trabalhadores durante a greve: “É vedada a 

rescisão de contrato de trabalho durante a greve, bem como a contratação de 

trabalhadores substitutos, exceto na ocorrência das hipóteses previstas nos arts. 9º e 14”. 

Tem-se, assim, que a primeira garantia consiste em uma estabilidade 

provisória, pois é vedado ao empregador rescindir os contratos de trabalho dos empregados 

grevistas enquanto perdurar a manifestação. Já a segunda garantia é voltada ao próprio 

movimento grevista, pois proíbe a contratação de substitutos para os trabalhadores 

grevistas. 

Tais medidas protetivas, contudo, apenas subsistem nas greves lícitas, não 

abusivas. Em havendo manifesta violação aos limites do direito de greve, o ordenamento 

jurídico autoriza o empregador a dispensar os empregados grevistas, por desídia ou outra 

falta grave, bem como autoriza a contratação de substitutos para exercer as funções dos 

trabalhadores parados.  

Um aspecto importante da greve e que tem repercussões na questão da 

responsabilidade civil pelo abuso do direito de greve diz respeito à peculiaridade de que 

toda greve, seja ela abusiva ou não abusiva, provoca danos ao empregador, aos 

fornecedores do empregador e aos consumidores dos serviços e produtos, eis que o dano é 

inerente à greve, está ligado à própria natureza jurídica do direito de greve como um direito 

de autotutela.  

Assim, quando o direito de greve é exercido dentro dos limites impostos pelo 

ordenamento, esses danos são justos, tolerados e aceitos pelo ordenamento jurídico, de 

modo que não há que se falar no surgimento do dever de indenizar. A vítima deve suportar 

o prejuízo causado, pois o direito assim determina. Para se falar em dano passível de 

indenização decorrente do exercício do direito de greve, deve-se verificar um dano 

excepcional, não tolerado pelo ordenamento, um dano injusto. É o que ocorre quando são 
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manifestamente extrapolados os limites do direito de greve, conforme prevê o artigo 187 

do Código Civil. 

Compreendemos que o artigo 187, ao prever que os limites devem ser 

manifestamente excedidos para implicar na imposição do dever de reparar danos, importa 

na verificação do elemento anímico do agente, não para sua qualificação como abusivo ou 

não, mas para sua responsabilização civil. 

É possível identificar três modalidades de reparação de danos causados pelo 

exercício irregular do direito de greve.  

A primeira refere-se às indenizações pecuniárias em favor de fundos ou 

entidades assistenciais, quando se trata de um dano cuja vítima é a própria sociedade, tal 

como ocorre quando não são prestados os serviços inadiáveis à comunidade, sem prejuízo 

da imposição de obrigações de fazer ou não fazer. 

A segunda diz respeito a indenizações pecuniárias em favor do empregador 

quando são causados danos patrimoniais e compensação pecuniária quando causados danos 

morais, sem prejuízo de indenizações in natura, consistindo em obrigações de fazer ou não 

fazer. Aqui também há de se fazer referência à proteção da posse do empregador quando, 

durante o exercício do direito de greve, ocorre a ocupação do estabelecimento empresarial 

ou a ameaça de tal acontecimento. 

A terceira modalidade alude às indenizações pecuniárias em favor de 

trabalhadores não grevistas ou terceiros, sem prejuízo de indenizações in natura. 

Por fim, frise-se que tais respostas – penal, administrativa, civil e trabalhista – 

não se excluem, podem coexistir sem se tratar de bis in idem, isso porque uma única ação 

pode gerar resultados em mais de uma ramo do direito, tal como se dá no caso da violação 

dos limites do direito de greve. 

Desse modo, concluímos com a presente pesquisa que o fato social greve, bem 

como outras formas de manifestação dos trabalhadores coletivamente organizados, ainda 

necessitam ser mais bem estudados por parte dos operadores do direito, por justificarem as 

próprias limitações impostas pelo ordenamento jurídico ao exercício do direito. Todavia, 

devemos reconhecer os avanços já conquistados como, por exemplo, a alteração de 

posicionalmente da jurisprudência quanto à aplicação analógica da lei n. 7.783/1989 à 
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greve dos servidores públicos civis e esperar por novos progressos e uma evolução de 

nossa cultura sindical. 
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