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-E nessa difl.cil, -ma s noces.s a r1.a t a refa , : .cumpre-lhe motivo.r ~:; f :; -

- cili tnr .,_ prÓvin ncgocinção dirot n da s cnt·ego:ria s por meio dns 
convenções colet~~ns de tra ba lho, bom como a tender no preceitua 
do nos demais dispositivos ~ue constroem 'q sistemn~ constituciond 
brâsileir_ o e tir~~1::a:m · -~ cc;rntet c :-'.S fin::::}:d,-~n- dos sociD.is do nor;so 
ordenam :nto pol1. l.CQ-JUrl.dico. . · · . , · -- · - -

~ . ' . . . : ' . . . ' ' . : . : ' .. ~- '.· ~ . . ' . . . . :. . ' 

- . · - .:.. Isto posto, afi gura-so-nos que o· Congr,es~o deva aprova r 
resoluça o ~comondn.:u.ÇQ: · . 

.•. -~ 

' · 

I) a ~~acÚç. t a r ogulrunentnç&o do éxerc:Í~io do dire i to 
·de _ greve;· substituindo o atua :]_ Dec:r-~to - le~ 'nQ 
90'lO, de 1946 por um diplómp. siste:ma tiqo· ·que: 

a) /considero os meios e instr'Uli.1ontos adequados ?-_ 
prevenção en solução _ dos . co~litos cblétivos do 
trabnlho; b) concil:Í: ; o clisposto .no . nrt. 1?.3 da 
Constituição FGdera l, .que a tribui Ct Jus tiça do 
Trnbo.lho a competência pa r a resolver definitiva
mG~tte os conflitos--c-ole tivos do tr2.bo.lho, . com o 
est

1

a tuido no a rt. 158, qu2 a sseguro. o o~:erc.Ício 
do dire ito · c1G greve nos t e r mos em quo 2. lGi o r,g 
gulnr; c) r e speite 'OS dircü to.~ · individuais G so-

- cinis consa·gra~o~ na Ço.rto.. "' M:;tgna ; d) pro:pi~:Íe a 
. ·- defeso. dos l og1.t1J11os 1.nterosses d a coletl.Vl.da de, 

. IIl· ::to:~r;~~i~o d:e ,; ::~~::;á c n;:!~~~~r a nego c i n-
çno diret O. , que constitui -o m.:;io mais eficaz p::-

. r _â ·l.n: prevençã o dns gr eves e a . compos içã o dos A in
téiJesses da s corresponden tos categorio.:p . ~-~conomi-

- ca s ·.e profissionc..is, devo . o. mesmo. lei rever o q 
t o-~ar o Titulo VI da ConsolidnçD.o das Leis ·· do 
Tr(. bc.lho sÔbr e· os contra tos coletivos _de tro..b o..lho. 

SÕ.o Pc.ulo,;? J.. d~ j an eiro. de -1963 

:::; ) Arna l do .Suss ekind 
Rela tor 

ornm a provndn s ·pór uno.nimida d'e :::-. s du2. s rosolu 
çõcs _.do Rel a tor Po..rcio.. l -tendo se abf·tidó de -
ota r o . Sr. Delegn.do Paulo Leite Rib:.: iro. 

' t. 
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· § · '"' Q ;. A l c;i espociftcnr~ os c o.so~ ·. om que as decisões, 
nos dissÍdios coletiv.os ;· poderão osto..bolGcor normas 
c condições dG trabalho. 

Destarte, continuou o.. Justfçu do Traba lho com o PQ 
dGr de dirimir os conflitos coletivos dG trabalho, não ~olucionu
dos pela negociaçC.o direto.. dos representantes ~Ggais do..s ca tego
rias interes so..das; e, par a resolv8~las, poder~ editar normas 
criadora s de dirGi tos ou de r evisão das condi_ções contra t u<.:.is ~ e 
se tornar am. inj.ustas (Poder normativo). Ao o:~ercer Gssa prerroga
tiva , a Magistra turo.. do Trabalho se c6nv~rte, no di znr d~ 
~lnman~~' numa jurisdiçfio do 2guid9de , na qi,a l os .prolatores 
da sentença constitutivo.. de direito suo, a un1 so tempo, juizes e 
legisladorGs de um ca so concreto. 

D ~ ~ogo, releva pondera r quo SO do Ulll l ado nfio fL-: 

pode vedar o exercício do direito do grGVG ~ art. 158), não menos 
corto Ó quo a loi quo o regulruuent a r não poder& limitar ~ comp : 
tência da Justiça do Trabalho par a resolver os dissÍdios coleti
vos configurados pol a greve( 11rt.1::3), Outrossim ni:í.o é possivel 
considerar a gr ev e como 1..un dir ei to absoluto, visto r:uo a delegação 

1 . 1 d d. " . ul ~ . t' . ao eg1.s a q_r o r 1.nar1.o !?ar e. . r og a r o ~ eu :é;:qrc1.c1.o, con em ·. 1..!!1 
pl!citn c l ógica conclusao do que a l ei poderã estabel ecer condi
ções par a suó. cclOSQO, para sua validade _e dura1-ão o par o. o seu 
término ( Cf" Ge1á;l_do B81e~a · de Menç:: es - Diss1.dios Coletivos c: 
Direito do Greve, _;g edo po.gs. 1) 6 a 1::;8; Car,los MazimiUano . .. 
ComentQrios a Consti tuiç5.o de 1946 Vol. Ill, pags • . ?.07i :; 205 • : 
Cnr~~-J1cd~iros~ 8~lY~- Alguns Problema s Br asileiros, pjg.7l). 
Por s eu turno, cumpre nao esquecer c_ue o Estado t em o dever de 

· Q..~Zar, e não desintegr ar, a ordem economica 11 conformo os 
princfPiõs da Just~çn Social, conciliando a lib~rdtde de inic~ati 
vn com c. vclori:'.aÇ2.o do trabc..lho hur:1ano" (art . JL:.S). Todos os f ato 

~ -ros da produçao devem .s er coordenados em proveito do bem comum, 
poi ~ u o trc..bnlho é obrigação social:t (Par ágrafo único do artigo 
145) e a União pode intervir no dÓminio econÔmico, tendo !I por ba 
s e o inter~: ss o pÚblico · e por liúli te ós direi tos fundamentais c-.s s ·.; 
gurndos nesta Constituição ( art.146)~ 

· Antes mos111o do prom:ulgo..da ...,_ Consti tuiçno vigente , 
:foi expedido o Decreto-lei nQ 9.070, de 15 do Harço de 1946, pos 
sibilitando, com algum~. s restrições que se nf1. o n ·ustnm Õ. norma 
constitucional, o exercÍcio do direito de grove ~; scnbo , s em dÚ
vida , no âmbito deste Congresso o.. o..nÚli ~e do cc eto-lei citado 
:::, do.. s deci :1 Õos quq_, de modo controvertidot vem interprota.ndo :-·.~ 
~: ucts r egr a s. Notória , entretanto, é sua ~nobservância por diver
~.;a s ó.utoridades pÚblicas f cdernis , o CJ.Ue oco..rrota , na pr~ ti c a , o.. 
inexistência de uma regulamentaç~o sÔbre o assunto. e a incortesa 
f!.Uanto aos direi tos e obri go..çõos que lh~: s2o pertinentes. 

A:.: gr eves, POfis so mesmo, têm sido, · uasi SQmpr -::.- , 
deflagrado..s sem o.. tcndimonto as normas e condições estipulada s no 
r ef erido diplomo.. l ego..l com graves preju~?os par a a ordem ~urÍdi 
ca , .·. ec2nomi a nctcionai o a paz socio.. llt !S~ ~ assim, in ·u ostionavel 
:-. pr00edcncia da afi~r.mç 5.o s egundo a qu c:. l J..lr._g~~ rQ&_u.J...runE~.J:JI~J1r ,_ por 
meio do lei, ·o GX<jrc1.cio do direi to de gr eve provisto no artigo 
158 do Estatuto Basico. 

. Advirtc.-s ::; porón.l que r egularrientar o direito de 
greve com supressão da intorvonçno_dn Justiça do Trabal ho .consu
bstanciará inconstitucionalidade dB i gual porto da qQe r osulto..ria 
de uma lei disciplinadora da compet ência dos friPunais . do Trabalho 
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b ) Bolfvia" Birmânin ~ C:tnadá , ColÔmbia . Cost2. Rico. , Rc 
,. ~ " ~ ' o ~~"' publ r-ca Dominicnna~ Guatemala.:~ Ha i t i, Libano~ Panll1a, 

Rcinr, Uni do, Tail ândia c Venc.zucla p:roibem grovos de 
soli~uri. edaae~ de fins nffo sindicais 3 sem objetivos 
de m~lhor·ia cconÔr,licn ou social da c)-a. ss o 0':.:2. com f i na 
l ido.dcs de i mpÔr- onc2r gos indevido s à com~tnidadc; -

c) A:L'gohtina , Cuna df 9 Ccil no .., Din~marcn~ Zsto..dos Unidos • 
d 1\,j,•' i F'" ,, -.. - d . 'I '' J' l\T • r : 1 ° S • a ·1._~r sa J, ~ l.r~an l él ;t r ~ll t.:l, .L~ oruego.l >~Ja va agr ~ t UJ.Ç~ 
e UnJ..a o ouJ .. A.frH! o..no. p:ro1bem grev e s '"l obro ma terJ.a r e~ 
gul2.cb em convcnç5.Q cole tivo. vigente ou intcrprcto..ç5.o 
das rospoctivo.s clnusule.s ~ 

d) Argohtina~ AtL·tráli.s. ,, B ·~lgi co. 1 BolÍvia.~ Ca nadn ( ~ueb<:::c) 
Ccilê.o 9 Chinn~ Cos to. Rica . Gubn q RonÚbl 'ica Domini cana 1 
~ a1 

• E " t. F' " '1~ d " J G ~ ' r~ t ~ H ·t· f cua ~r', 1 ~l c; _, l~- ~~1. :;-a J r;:c1a t _. i ua- em?-? a ~ aJ. 1 ~ 
Hon~~r~s, IndJ. ,~ ' .~rl~..,nd"' ' ~ap~o .1 _.cc'-'l~~n~, . .u.~..bJ.a2. Nova 
·Jcl apdJ.a , Pa ~~uJ.stélo ~ Panan1~.._1. j .reru, l'J.llpl nc.s, oo.l vador, 
S . c<·· u ·" c 1 A"" ' p · u·d " td UlÇt ~ ol J.1 l a 1 n laO u"L1...... l. rlC C.nél' .uOJ.llO lll .O' ,s 2. .OS 
Unid s d o.. Amor :Lca (algun s Estc,dos) , Urllgua i ~ · Vene7.u .. .üa 
e Vi t ·~Nara p.:::-oiboE1 gi·ov o.s em c crt c.s cqt cgorlas, os po ,. 
cial~1 - ente nos f)crviço . d o utilidade pública? 

) ~ 

e nua s· todos os pa:L s os pr oíbem gr ev es de ~ c:rvidoros do 
-iist..., lo · J:.J '-' • ? 

f) cuas · todos os p :-o.i ses de t c rmi.nLl.m expros s cuilontc <'. ili ~ 
c i tudo da grev e por inobs erv;ânci2. dos proc ~. · dimontos 
le&a~s es t a tuidos ( o..v i s o pr ':vio, autorizo.ç5.o sindical~ 
prsv· c. tontativo. do concilia çno ,ct c c) · 

.... ale acrescentar c::u o a l e i norte -amcric2.na 
Taft-Hartley facu t a ao Podm:- Z.x:c)cutivo r enuorer ao Judiciario o 
embargo da greve por 80 dic.s' f_:lW.ndo :S,Ôr SUSceptivel do '"compronL~ 
tor ~ segurança nr.cional ou a sa~do publicaH , sondo Quo a jurisprll 
dência, ao fixetr r- o~:: :::; ges e da proci t o.d.·a l e i , . tc_m 2._ .ssinalo.do rue os 
grevisto..s n5.o poderão organi zai' J2:::(I'LloJ q,.e~~<:1.ec .G.Q<?,~[i..q2 mas, simples ... 
mente, de informo.G~Õos ( Cf 3 Rov .,.Intorn , del 1'retb<J. joJ Julho~Agosto 
de 1961 7 pagolOO) c .. 

o Br o..sil, a gr0vo e o t < l ock~cut 11 fo-r o.n consido .. 
rados recursos i-soTêTâ:Cs pel a Consti tui ç ô:o do 1937, a Qua l , om 
seu texto, imt>w: . a criaç5.o do.. Justiç?. do Tra balho com os pode -· 
res ~-::" ::.;q::L;.:.::;n:, a so ução dos diss:fdios colotj.. vos de trabo..lho .. E os 
diplomas lega is d 1939 o 1943, a ti.nontos ó. organi za ção da Jus ti·~ 
ça do Trabalho o · Consolida çã o da s Leis do Tro.ba lho, respectiva 
menta, mantiveram, lÓgican1ont e , o principio da proibiçG.o das gre~· 
ves e o da soluç5. dos conflitos coletivos do tro.balho~ qu~ndo 
não conciliádos.. or meio do s entença normo.tiva do. jurlsdiç2o .; s ~, 
pecializada~ · · 

. ~ Constituiç5o do 19~6, todavia~ conceituou o. 
~~--QSfEl.~ •. ,.}Jll.l =c!.:iJ:~ c_it.s:b os .tipu1G.n~o1 _n~ó obsto.nte 7 . qu e o, s ou o:::or -
CJ.ClO s orla regul .do por Je l. ( nrt c • .L58J e. E~ conforme ponaerqu 
Orlc.ndo ..QQm§.~4' t} .l ro conJ.1.E1c:Lmcmt o li como . direi to _foi, em ú.l t ima 
~ia , ur.a.a re~. ção . diLLl ó t ~<;n c ol;t-r:~ ·a di sposiç5.o da Carto. de :57 , 
que a r c;putav a Ul1 l"'ecurso 8.n-d.~socJ.c.l· · '1 

Ocorre~ porÓDs · quo o nie sr,1o cl. i plcma constituc i onal 
t t . t 4···- . ' cs a UlU ~ no sei ar ·:· . L ) 2 que ~ · 

H Corunª t o '& Ju:3ti~~n do Tr a bc.l ho conciliar e julgar os 



J ' 

Rol: A~Sú.ss Gkind 
Pé.g" ~: 

~ ~ / N 

lvhs nao u so t Como -....... Gvo~. "- o •~z- cci tado documento: o~tra s condiçoos 
são estipuladas co1n o <.-:-bj c tivÔ do rostrlngir tomporo.riamcnto .~: 
oclos~o da~ grovos: 

· :; .' ·.) Obl"igaçao do c:J:1endcr Ul11 p:.. ~-aviso do greve ou nlock-out"; 

b) .: bri~F1.çC.o do obs or;..J.l" V.It1 pcr:Íodo de espora [llJ. tos do recor
I'Ol" 2. gr·ovo ou. ao · loclc·-o,.ltii Q 

c )ebrig~Gão d u esporar as conclusões do uma comissão de in -
vestigQçno untos de decretar uma suspensã o coletiva do 
trabalho; 

d) obrigação das partos so submoteror1 a uma tonta ti v a de 
concili.::~çêio :-~ abstondo-.;,;n dv toda greve ou ;rlock out '' du -
ranto o procedimen to; 

e )obrigação de procodel"' ~ qoJ.1~ul tn pr8viet dos ~:ró.balho.doros 7 
. antes de do c-rc t ~1.r umo.. g~-.;vo · 1 

( I nformo c i t "po.g o 51) o 

Com n unive:t."' s o..li zaç5.o do Direi to do Tro.balho J. é evidente 
que as greves não mais- pol Ol'imll col"rcspondcr á u elet a.ç6o l'07oluci..º
nária· de conq_uistu do.s mo..is rud:íment.:tros no:crims de protcça o .:to t. rp,., 
balhador, aue co.ractori : .a.~ o.r.1 as lutas .s ocia:Ls do sÓculo XIX ·. do 
inicio do ~osso s6culo, 2 por .... 'u o o Diroi to .do T:rabalho viso. a coEl<eo 
1~ intorôsscs ai1.tagÔn5.cos em proveito do .. bo1:1 estar social c inf::;:: 
grar o trabalhador na comunidcqc a ~uo pertence; cr i ou novos in~ ~ 
trumentos ju:r:Ídi.COS 5 QU O lho, SQO peculiares:; para a sol1.:l.ÇÔ:O das CO.ll 
trov6rsias colotiv.J.s c discíplinaç~o dos dire itos o obrigo.ções dos 
empregadores e cmpTcsados ~ 

a) - ~~ _q_O)l.V.Q.P.S.~l9-~o.l __ e~t}.;y;9:, 1 com a c:u o.l as p::.·ÓpJ:-ins .c.:tt ·:go:;:-ins 
intcrvss.::tdas c.s t o.buluccm ·". :J.Uto -~regulamonto..çho das :-mas 
condiç àos do tra bnlho; 

b) - ·. ::o.~t._ep._Ç._~ ,.n.o.:-c•lil<J.et.1v..~-::,~ com ". rua.l os :t;r_:ll?RUflts~..Q.o._J;r:ap,.g.
.J:.hg__. o dor.mis orgaos du fil:~i_t_r:g,g_qg ~o_b~rk~q_t,Ól"..:!-.a. constí -
tucm o direi to~ cri ando nov.:J.s normo.s ou o.l torahdo as 
condições do t}:-c.'Oalho vigorantes, no. soluç5,o dos confl.~ 
tos coletivos oconôniéos ou do intcrÔs ;, e entro emprega
dores e tJ:'abalha.dorcs. 

l't corto quo diversos pa:fses não ado t a rnJtl o segundo d:';;--: -
scs instrumentos ju~Ídicú s, proferindo assegurar as partos litig~ 
tos, ~unndo não r esolverem por n egociação diréta os rospetivos con 
flit~s coletivos :do Índslo econÔBica, o. L~~u~q~d~ de os submete 
r em a Q;i-:>bi:~r_Q.,.g,oJl1 o. Convom, a ssina l e:.r cue, mesmo nossos iZsta.dos , 
porouo o direito do indivlduo ou do grupo deve .supordin.:tr ... so ao 
intorêsse sociQl, n l oi i mpõe algumo.s limituçõos a greve, seja En
ra presGrvur o direi to das cornu..'1.idados D. tingidas _pela paralizaçao 
coletivr:. do c oi'tns atividades. ou serv:i.ços ~ s o ja ow defesa da SL:gu
r ança na ciona.l, 

Em opo:ct un'.l pos. _ui ': o. sÔbre a l ogislnç5.o ccmpa.ro.da rola -
tiva ao instituto da g1 ,wu, r-ovo lo.. a O.L gani7.o.çâo Intori1Llcion2.l do 
Trabnlho que, don·c:;~ G ou:'~ ~·.-2.~~ ~ s5.o adotadas as scgnintcs r cstriçõon 

· ( Cf. Boletim Oficia.l~ J.95fl! nº 9 )t 

) P t l T . -- . . . s 1 1\ f ' , ' . ') a or ug:J. . ur-~1.na c UnJ_,_w 1 u .. .~....,.. J.'J..cann ', par.:t os 1 a .... lvos . 
prolbem r:ua.l · UGr ti-JO do g;~:crl7't~ 2 Cl... ·-c.o..nto .as ]_egislaÇQeS 
d U ·"" .d r ~'tl~ <:.! • - • ' '" • ' • • B "' " · a 11.1.20 2.S -' ' · lYü. ~ lf~ClS \...iOe l [:Üls·cas uO 'lJ. :;.1.CG.8 9 UJ.garl.:t ~ 

Ch - "' ' H . -- l ~ . P 1 .. . . "' t "' -ccO S.J.. O'\.'a --nlo..~ 1.U.lgrJ.tl. :J lugos c.V.!..D. r; o onJ.n nno con ora 
- -J--· -' - -- - .. .... ___ ........... ~t1 ..... .;- ..f-., ~ -..,..... 'V'Ir'\ ,....on l;r1!"1 
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Releva ponderar , pOI' o~ortuno, c~ue o eminente juris
t a Sampa i.o DÓria , 1.a tes e--alusiva a s . nReformas Constitucionais 
pa r a :·tts · Ref oi·mas de ·Base 11 .i (Docc1incnto ·nº ·18 Y; di s trihui da -~. Comis 
são n º 1 dês te Co· clave,, .. pro;pê) e a a l t e;t."'o.çã:o do art. 158 da Cons': 
ti tuição Feder al , q rp:m ·de -limitc.r ·o exerci cio da gr eve , seg1.mdo 
o CO;}C ei to r~ue pr~ ~l~ceAno di~eito eomparado , e de 9pôr-lhe r e.§. 
triçoes em nome·do · ln ~, eresse publico. ·pa r a- t anto, sugere a s eguin 
t e redação para o 1Gncionado. preceito da Cart a 1-lagna : 

. ' 

·n Art. 58 • · ~ 'r e con.h ocido · o direito de ce ssa ção co1Q 
:t;iva do .. trabalho _po;e emp~eeados contra enpre ~a~ores , 
para :G3 i vindica r _ ~d ir.e i tos , ~ ou pl(ütee..1~ benef lc:J.os • 

-§ 'lº • . Úã:o ser~ .permitido: gre\Te : . 
~ ' ! ' 

.. . 'pj de coa çü·o a.o.!i poderes pÚblicos , 
· p ) c'OJ).trCJ. o dir.eitb :de trabp.l llar, 
. c) ' nos serviços· pÚb!icos cohc :Jdidos ou não • 

.§ 
. . .. . ,J ~ • A I 

- . ? Q • A ·l e i r eg_')-llament a r a à exerclclo d,·, s t e direi to . 1 

' . ' 

.. . 
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Relo.t~rio apresent ado pelo 
Dr . Arnal do Susselcind. 

Tendo em vista a s eonside:raç~e s aduzidas e a s conelu
s~es propos t as s~brc os conflit~s coletivos de trabal ho e , c spe -
cial mente , a regul nrnent açã.o do direi to' de. greve , contida s nas te
ses a present a du.s pelos congres.sistas Dr s. Filson de Souza Camp~s 
Bat alha· e Jos~ Rotta1 resolveu a L~a Comiss~o, na sua primeira sc.a 
são, que· a mat~ria f'osse objeto de mn relat~rio especi~.l • 

. ·Na tese denominada "Aspeetos do Sindicalismo Br a s1le1 
ro (Documen~o nQ 23), o em~ri to rnagistra d·o ~·alson de Sou :·;a Campos 
Eata~ha. , al em de diversas afirmações coneernen t es t espee!ficamen
te, a organi zaç~o s i ndical, form~a as seguintes suges tões, ~ue 
devem ser re r; i s tro..das nes ·ce rela~orio: 

11 7) 

11 8) 

Na r ezul amentaçã o do direito de greve é ·i nd1s
pens l vel que .deliberaçõe s a r esp.ei t o não sej eJil 
tomada s por grUpo s inorgani z.a.dos ou por · el emen• 
tos estranhos ·~ s ca tegol .. i as i nt e!'es sada s.n 

A propositura de di~s!dios coletivos de t ra.balho 
dev,e ser res erv~do. as entidades sindica i s ,. q_uan-
do existam, ou a s emprtsa s i ntere.ssadas, facul -
t ando-se, nas hipÓteses de p~rali r.ação dos traba 
lhos, a ~nstauraçüo dos dissídios ·~o,ff_k:i,Q. 11 

· · · · · · • 
1
·
111) As convenções · coletivn.s, devem ser r ef or mulada s , 

de man eira ~ ue a tendam a s necess i dades de pront a 
· . . . ·, .solução do ~roblemai se~ . os . e~baró.ços artif icia is 

· ··· consubs t nnc1a do.s pe a leJ.. v1gente. 11 

Por s E:m . turno, na tese 1nt1ttüada "Reforl~la Sindical 11 

(Docum~nto . nQ ?.7), o ilu~trado ·congressis t a Dr. Jos~ Rotto. conclui: 

. IC 4) 0 direi to .de. g;;ev:e ~deve Ser. defend i do 8. todO CU~ 
to • Entretanto; ·sua · r er;ul a.Ii1cnt c.ça o nao deve permitir o abuso de 
seu exercfeio, quer como f~rç~ coa tora ca pa z de ceroea r a liberda .. 
de de quem queira trabalha 1", (!Uel.:. como Instrumento de pre ssão pol,1 

·tica . 11 ... , ~.-

, '· 11 6) O Contra to Col~ti vo de r~6~abalho devo ser obriga-
. torio na s empr~sas onde trabalhem mais de .lOO empr egados . 11 

E, .na dissertação que precede ~. s conclusões, ap~s as
sinal a r ~ue 11 o di reito de greve, consagrado . internaciona~nente! 
tem servido. de instrumento de ameaças, pressão · e ·.eotjção no :.Br a s 1 1 

.· por ! alta de sua regulamentaç!io,". e~ <?reve o Dr. Jo~ e ·Rot~a : 
nA n2,o s er é1.ue regula.Ii1en~enios o dn·c1 to de gr eve no.o sa lvaremos n 
democracia . Da:. l e i deve r a constart como base, o seguin t e : 
1) a s greves s~ ser~o permitida s depois de decretadas pel a a ssem
bléia do Sll)dica to da r espectiva cntégoria ; .· 2 ) é vedado a os tun -
cion~rios· publicas f eder a is, estaduais e municipa i s t bem como to
dos os setores coli.s iderndos f undamenta is ( ex~ress a.L'lente enumera 
dos) ! a zerem gr eve por quai~~.uer motiyos; 3 ) e proibido i npedir a 
liberdade de trabal ho a trav es do emprego de ~ualquer recur s o eoe~ 

. ci tivo, i nclus i ve dos pi cju e t os. 
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4ª COMISSÃO - REGUL.A.HZNTAÇiK) DO DIREITO DE GREVE. 

CONCLUSOES DO PROFESSOR CZSARINO JUNIOR 
~--....-.---- ~_, - -= -~--- ....._ 

COHO SUBSIDIO À REOULAHENTA.Q,.."tü_ JlO. DIREITO DE GR~ 

A greve devo ser rcconhecid::-. como direi to 2.. ser 0~wrcido tô:o 
somente nD. defGSC. de r eivindiCO.ÇÕGS ligad:'..S QOS interêSSGS 
da co.to~orin representnda pelos sindicntos, autorizo.dos em 
:->_ssemblein gerc.l, rruc.nto tts condições de trabnlho e nô:o com 
o caráter polÍtico ou do solid2.riodade. 

2 . - O exerci cio do direi to de grGve dependo do. observância pr;~ ... 
via dos Aeguintes requisitos: 

n. ) t entativa de soluç:to do dissÍdio através da concilia
çno obtida diroto.mente pelas partos; 

b) em caso de falhar a conciliaç~o, nova tentativa. de 
soluçfio com a mediaçô:o do Iviinisterio do Trc..balho; 

3) em caso de falhnr a modic.ção, a gravo poder~ ser de 
flagrado., sujeitando-se o respetiV9 dissídio n decis~o 
da Justiçn do Trc.balho, que dever~ pronLlUcio.r-so den
tro de prazo razoável fixado em lei; 

4) sendo a decisão do. Justiçn do Trnbo.lho favorável aos 
empregq.dos, nã.o lho der o empregador cumprimentá no 
prazo nela fixado, poderá ser realizc.dn a greve. 

SALA DAS SESSOES, EM 21 DE J.iW EIRO DE 1963 

As conclusões do Prof. Cesarino foram aprovnclas contra o 
voto do deputndo Forrari. 
ri.Uanto ao I i tem 3 - foi podido dostac:~ue C a votação foi .:i 
seguinte : 10 o. favor do destaque e 8 contra o dostnc:uo • 
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! GREVE !! !.Q!! CONSTITUIÇÃO BRASILEIF.A 
. ,, 

I-DISPOSIÇÔES 
• 

C-Contradigão .com 
o --Participação no 

balho da mulher 
... .. teçao face a au 

D-Fundame~to=mandad 

52,LXXII). 

E-Aplicação normas 

"" 

de eficácia imediata - Normas de eficácia contida 
ias fundam.entaia têm aplicacãp imediata" (Art. 5º, §1 º) 

o II "Dos direi tos e garantias fundamentais'' 
i~· normas dos Direitos Sociais? 
lucros,aviso prévio proporcional,incentivos ao tra

adicionais noturno,insalubre,penoso e perigoso,pro
ção etc. 

de injunção:regulamentação em casos concretos (Art. -
, 

eficacia contida: 
1 ~.~. ... c:wuv+.~.tação legal 

A-Bpasil=direito 
ores da Adminis 

(Art.43,§ 52). 

de injunção. 

em res Jlrivadas(Art.92);restrito p/ servi
-o l?Ública(Art •. 38,VII) e proibido para militares 

B-Argentina-Es Itá.lia-México-Portugal-Uruguai-Venezuela (~nexo ' 
C=Não contêm dispos çÕes s/ greve :lüemanha(Rep.Fed.) , China,Cuba, Estados 

Bretanha,Japão,URSS etc. 
-

III-HIERARQUIA ~::.;.~~~· ,p/ solução de conflitos entre eles 
A-Critério 

~-

-critérios não 

titularidade=indi~!duo,grupo familiar.eomunidade 

' ' , ' ' a vida,a saude,a segurança e a 

udentes um do outro (combinação de ambos). 

~:....:..;..;;;;.;;;:;.;::::-pela C~nstituinte {!!~:R'#;reve - -Q!Xarta~@ 

I-ALCANCE QUANTO ÀS - __, __ 
nrf~AR .. R privadas(Art.92):::direitO a.mp10,p0rém nãO ir-A-Empregados de 

restrito 
E-Servidores 

(. ' 
pÚblica,direta,~fundaeional,de 

, 
direito de greve sera exerci@ê~~os termos e 

nos limites de ..lo.4,.~~.uvs em lei complementar" (Art. 38, VII) 

corpos de bomb 
4,§ 52). 

--~- ----------

1-0IT 394 a ..... 
2-:F'ra.nça (pro i be 

(Lei Taft-Hart 

s militares (forças armadas 
1 
polÍcias militares ~) e 

de qualquer esfera de poder=proibida(Art. 

grupos.;..Mon:Ís-69); EEUU (proibe! federais e 40 Estados 
7 e Landrum Griffin-59). 

/ 
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DO PROCEDIMENTO DA GREVE (Caput) 

1A•-•u!I!!T~r111a .. a111lha-· •d_o .. res" ou süs sindicatos ? Estes:"defesa dos direitos e in-

teresses coletivrstt(Art.82,III) 
-Categoria ou prpfissão inorganizadas=federação ou confederação cor
respondente ao grupo ou ao ramo(analogia até lei regulamentar). 

B-F considera selva em e proibida a greve s o sindicato(Mon!s-69) 
al=P.rerro ativa do sindicato,salvo nas empresas onde a maioria 

~na_.o .. f
1
or .. sindieali~ada,quando assembléia pode ser convocada por 20% ou 

200 empregados p/ deliberar c/ voto secreto e elegar comissão(Art.22 

Lei 65/77) 

III-OFORTUNIDADE E OBJ TO (caput) .--
A-ArbÍtrio do sindibato - faculdade absurda que afronta os princÍpios 

...-r . . , 
gerais de Direito:suJeito ativo e parte,não cabendo disciplinar o e-
xercÍcio e a dimensão do direi to· 'ª" ~%:?;::-crç;:.,: •. ::;~-- , 1-Lei nao podera restringir - -2-Greves de soliaariedade,pol!ticas etc. -~ B-Greves ol!ticas (Direito comparado): 

- = 364 e 372 .... 
2-Alemanha (Rep.Fed.)=não é adequada (Trib.Fed.do Trab .) 
3-Fran a ~ão está amparada (Corte de Cassação) 
4-~=não admit~da-multa e prisão dos dirigentes (Monís-77) 
5-Portugal=il!ci a,em determinadas situações(Mon!s-105) • 

..:tiíii•ilíjiill•ie (Direito comparado): 
a de solidariedade ezterna 

, 
quando ha comunidade de interesses 

( § 1 Q) 

-Previsão de lei rbgulamentar (ordinária) -1-Conceito relação dos serviços e atividades essenciais 
2-Não pode proib r a greve nas respectivas empresas,mas apenas de- . 

terminar_! ~ 1!!l~· · . to dos serviços que atend.em a ''necessidades 
inadiáveis da romunidaden . 

3TForma de atend!mento,responsabilidade pelo não-atendimento e nena-
~~ lização pela paralização desses serviços. 
\f ~E-Direito com a : 

1-~ - 394 (2a parte) e Resolução da Com.de Peritos{Mon!s-26 e Anexo) 
2-0NU - Art.8Qndb Pacto 
~ I . , 

3-.u~:" ualquer Feve que "possa colocar em perigo a saude ou a segu-
rança nacional'-mandada judicial p/interrupção por 60 dias-multa p/ 
greve i*egal (função pÚblica) ou e/ordem de suspensão (Controlado
res de vôo:JS$ ~ 00 mil por hora). 
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4-Es~anha=Consti uição manda lei assegurar funcionamento dos "~ervi

ços essenciais d.a eomunidade"(.A.rt.28,§ 2º).Lei de 1980 e partes so

breviventes do DLde 1977 a/relações de trabalho:são essem.üa.is "os 

serviços pÚblifos e o: de reconhecida e inadiável . necessida~e,quan-
do ocorrerem ctrcunstancias de especial gravidade .. ,cabendo a auto

' rida:de govern ental*'decidir s/ as medidas p/ assegurar o fu.nciona
ços'' .Têm sido enquadrados os serviços pÚblicos hos

pitalares,o tr nsporte ferroviário urbano e suburbano,o aéreo,a te

levisão,os pos os de gazolina etc. 
5.Itália=Projeto ap.Senado manda preservar,durante a greve,os servi

ços essenciais indispensáveis relacionados c/ a higiene e assistên
cia sanitária, s transportes pÚblicos,energia elétrica,~~a e bens 
de primeira ne essidade,serviços de socorro em caso de catás~rofe, 
seeor judiciár , o~)) correios, telecomunicações e jornais da televisão 
estatal,pro:fes de pagamento de aposentadorias,coleta.-

de lixo e 

os essencias:"empresas ou estabelecimentos que se 
sestinem à sat sfação de necessidades socias impreter!veis"(Art.8Q 
da Lei 65/77), aos sindicatos e/ou trabalhadores a obrigação 

, de "assegurar, a greve,a prestação dos serviços mÍnimos in-

dispensáveis p ra acorrer a satisfação daquelas neeessidadesn e, 
, " -bem assim,"os erviços neeessarios a segurança e manutençao do e-

quipamento e · stalações"(.Art.8º e§ 12).Em caso de desrespeito, 
istros pode requisitar pessoal necessário-Desobedi-

... ' 

encia:penas di!cip:inares pelo empregador ou,cf.o caso,penas does-
tatuto da funçto publica,do regulamento de disciplina militar ou do 
regime erimina militar. Relação dos serviços (Mon!s-111) 

, > V-ABUSOS l]N-ii· íiirfilliiMEII· r~s ... 
- % , A 

A-Lei re lamentar. te essa lei,vigencia arts.27 a 29 da Lei 4330/64, 
no que for compat vel com a nova Constituição (Interpretação autori

.. dadas administrat vas e tribunais). 
B-Abusos:ocu a. ão e tabeleeimentos,agressões,dani:fiea ão do estabeleci

. 
~iíiiiiil...-llliiiiiiiiiíl .... 

1-0IT - 433 

obstativos etc • 

2-EEUU=poss:Í vel / !e;@mportamento pacÍfico" , sem "ex.ercer coação ou in

timidar outros trabaJ.hadores no exercÍcio dos seus direitos'' (Mon!s-
81/82) 



~ . 

... 
r 

pl qu:t:s-consistem em"desenvolver atividades tenden-
' tes a persuadif os trabalhadores a aderirem a greve,por meios pa-

eificos,sem prbju:Ízo da liberdade de trabalho dos não aderentes" 

Art.42 da Lei ~5/77) - Jurisprudenoia:''o uso da violência fÍsica 
ou da simples ameaça tem conotação penal,exeluindo-se do âmbito 
da conduta lÍc~ta do piquete de greve"(Monis-110). 

VI-SlWIO 
A-Direitos comparad =greve suspende contrato de trabalho:nem pre.stação 

, 
de trabalho,nem s

1

lario. _ , 
B- EEUU =fundo de ev~e cerca de 3 e meio milhoes de dolares 
C-Portugal -indevid s(art.72 da lei cit.) 

VII~OUTROS ASPECTOS 
L-Aviso ~révio=com no direito conparado.Port a :48 hs.em geral e 5 

' dias nas serviços[ essenciais,destinado a entidade patronal e ao MTb., 
c/ todas as informações s/ dia,hora , duração,alvance et~.(Art.5~ ) 

B-Proibição a~iti~ novos emp:egados.Portugal admite p~ntrata9ão de mã6-
de-obra autonoma (Rurisprudencia) 

VII;-CONCLUSOES 
direito comparado s/ greve,sobretudo lei portuguesa (dis

posiçÕes constit cionais similares) 
, . , ( B-Ate le~ re a entar,absolutamente urgente e necessaria resistencia --- ... 

1-Tribunais 
movimento sindicj l),a lica ão normas dependerá: 

2-Aut oridades ad inistrativas federais e estadua· (policia) 
C-ProibiçÕes e res ri Ões não são acatadas atualaante (Art.162 Const . __ ....., __ _ 

e DL-1632/68Jem ,irtude da inoperância e covardia cÍvica das autori
~ades governament~is 

1 -1987 =~ ~ Il eves nos servi os .PÚblicos, c/ 2. 346. 540 servidores 
paralizados 

2-Piquetes a e sivos não são punidos (salvo Min.Comunicações) 
, " 3- Servidores em greve os salarios,salvo exceçoes. 

D-A ezar da amplit direito de greve do art.9º da Constituição,se 
, --cumprido,sera me hor do ue atualaante,dada a falta de autoridade go~ 

yernamental,que , ooncorre para implodir a ordem jurÍdica • 

.. 
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SUSSEKIND ~ ••• !,_ -= " --: - ~ -~ -:.1 

O DIREI :QL ~ !. .§.El@ LIIviiTES !!_ CONSTITUIÇtO - B Lt9S8 (art. 92) ----, ' .... (Seminari ·; de Direi to Sindical a luz da Consti tuiçao 

de 1988 ~~naus - 10 a 12 de outubro de 1989) 

I - GREVE I 

A-Instrvmento re~o1ugionário ou de insubordinação concertada 
, ,- ( f 

-Fato soc1o-pol~tico,extra-jur~dico. 

H-Procedimento :fnegociaci o coletiva 
a)meio e nã~ fim=pressão p/negociar de boa fé 

b)regulameftação especÍfica por lei 
c)auto-re~amentação e/ normas gerais na Constituição,na lei , e 

em trjtados internacionais ratificados. 
-Cont~ole jurisprudencial. 

II - REGULAMENTACÃO - A-Importa sempre em limitaçÕes.Posição dos sindicatos. 

B-!Lierargui a ~~ dir;it~ na = ordem jurÍdica~super-direitos ou direi
tos naturais. 

C-PLÁ:"se não h, direitos absolutos,a greve deve ser regulamentada~ 

D-~lamentaçã4 completa ou pareial:sujeit~ ativo,alcanee,aviso pré
vio,servi~os es~enciais,abusos,mediaçao e arbitragem(faculta

tiva ou o~rigatoria). 

III - SUPERDIREITOS ou DIREITOS NATURAIS CONSAGRADOS PELA CARTA DE 88 
~-1 -. --.-

A-Titulo I (Dos ~rincÍpios fundamentais) e Til.II (Dos dieritos e 
garantias fund mentais) ;no que interessa ao tema: 

a)dignida e da pessoa humana (art.12,III); 
b)valores sociais do trabalho (art.12,IV); 
c)direito à vida,à liberdade,à igualdade,à segurança e à pro

prieda1e (art.5º,caput); 
d)princ:ÍpTo da ligalidade (art.52,II); 
e)não sofrer tratamento degradante ou desumana (art.5º,III); 

I 
f)liberda1e de trabalho (art.52,XIII); 
g)liberdade de associação p/ fins 1Íeitos(art.52,XVII); 
h)direito de ação judicial em caso de lesão ou ameaça a direi-

to (art.5º,XXXV). 
l\1- B-Valor dos pri cÍ ios ~ ~s superàireitos (dirs.naturais. -C-Interpretação da Conatituição=sistemátiea (Celso Rib.Bastos:azul-3) 



- 2 -

IV -

•• r 

ARNAJL:±;;SSEIK:XND - --· 
CONSTITPI~OES E D · D! GREVE 
- A - Omis;a~lem a(Rep.Federal),China,Estados 

# • Unidos da Amer~ca, 

V - DIREITO INT~E~OQ,W,~w.r 
A - ONU=Pacto In ernacional dos Direitos EconÔmicos, Sociais e Cul--turais (NY - 1966) - ler art.Bº,s e~· 

:B - OIT: 
a)Conv.87/ 8=art.3:''organizar suas atividades e formular o 

seu pro~ama de ação"-Donstrução jurisprudencial; 

b)Recom.92r51 :=t!ei>~mi~iação e arbitragem voluntária,c/ referên

cia a grl~e a lockout. A 

c)Jurisprudencia do Comite de Liberdade Sindical=verbetes 

372-poli~icas;394-função ~{ca e serviços essenciais 

(409-hosf itais;410-abastecimento dagua;412-controladores 

de vôo,efc);434-piquetes obstativos;496-controle judiciário . 

VI - CONSTITUI ÃO BRASIL~IRA 88 
, 

A-Empresas empresas publicas e sociedades de -economia mista) ~direito amplo , mas não irrestrito(art$.9º e 173,§12): 
a)limitaçÕes explÍcitas no art.92=atendimento às necessidades 

... $L , 
inadiaveis da comunidade nos serviços e atividades essenci-

ição dos abusos; 

--=;;.;;;;.,;;.-....-..-s decorrentes dos princfoios e normas lfundagps·c nas - ,....--_ - ' 

sobredi eitos ou direitos naturais (direitos humanos funda-

mentais). 

E-Administração J.::..;.;õiiiiill-

da lei . 
C-Mi~ares = 

A-Adequaa!:a,com ~imitações resultantes,explicita ou implicitamente, 
do texto cons~itucional,à luz da interpretação sistemática. 

B-Interesses ~~efender=os capazes de serem objeto de çonvenção,acor
do coletiio,arbitragem ou decisão normativa(arts.5Q e 8Q), 

C-Sujei~o ativ~1e~tidade sindic~l (~indicato,federação ou confedera-
çao).Com~jsao de negociaçao,so na sua falta(art.42) . 
-S±àdicãto é parte obrigatÓria na negociação coletiva(Cônst.art. 
8º, VI) ,n1 . es.colha. de árbitro (art. 114, § 1 Q) e no dissÍdio cole-

tivo (arl .114,§ 2º). 



N ~ D-Quo&HID=estatutl da entidade sindical(art.4º,§ 
, , . 

E-Av.:iJso preyJ.o: 
a)serviços e senciais=72 hs.(art.13); 

b)outros serviços=48 hs.(art.3Q,§ u.). 

VIII 

F-Aliciamento~ari.6º): 
a)livre colera de fundos e divulgação; 
b)piquetes pacificas de propaganda,~/constranger direitos e 

garantias lfundamentais de outrem. 
( I N 

G-PrejuJ.zo irre ravel ~ empresa=manutençao,por acordo ou çontrata-.. 
ção pelo mpregador,dos serviços necessários(art~9º). 

H-Serviços e ati es assenciais=relação:art.10 e ref.art.92,§120ónst. -----.. .. -a)6onceito (irt.10,§u.). 
b)Funcioname~to dos indispensáveis às necessidades inad~áve~s 

da com:ridade=obrig~ção das partes em conflito(art.11). 
c)Intervençaf. ~ Poder Público,quando paralizadas tais serviços 

ou atividades (art~12). 

!)Suspensão à9 c~d~~.e não resoisão,salvo ato faltosoCarts.7e15). 
-Halários,recuperação dos dias parados etc=acordo,laudo ou de

cisão da JT (art.72) 

J-Solu~ão:arbitr gem facultativa(arts.114,§ 12,C9nst.e 3º Lei) ou - acordo ou de isão normativa da JT,em dis.col.provocado (arts. 

114,§ 22,da r onst.e 8Q da Lei). 
K)Abusos(ref.art.92,§ 2Q,Const.): 

a)~mpregador constranger empregado ~trabalhar ou adotar meios 
p 

p/ frus~a divulgação da greve(art .6Q,§ 22); 
b)grevista tln edir .2_ acesso de pessoas ao ~rabalho ou ameaçar ou 

causar d o à propriedade ou pessoa(art.62,§32); 

c)fazer ~ev na vigência de acordo,convenção ou decisão da JT 
(Cláusula ~ ~) , sal v o (art. 1 4, § u. ) : 

+)p/forçar o cumprimento de cláusula ou condição do instru-
mento em vigor; . 

2)"rebus ic stamtibus". 

d)Responsabi idades ~or ilicitos ~ crimes=reg~ncia da legisla
ção trabal1 ista,civil 01,1 penal {art.15). 

L) "LockouJ;" =pro ir ido (art. 1 7) • 

- .!_ GREVE ~ ~ ~M JUR:fDICA E Nrf- ~~EffC..tjJIJpe t'Rff5llbt[l.r:/ 
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III CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL DO 
I 

TRABALHO <São Paulor julho de '1991) 

I 
I 

1~ Painel: Critér lios judiciais para a declaraç:ão da abusividade 

da gre~o~e 

I 

I 
Jnterv

1
enc;:ãcl ele Arnaldo Sussekind <Ministro aposentado 
I 

do TST e membro da Academia Brasileira de Letras Ju-
1 

rídic~s) 

I -- I t-JTR ODUÇÃO 
I 
I 
I 

A greve~ um direito, mas não constitui um direito _. --- _. 

abso-lut,JJ. Por isto, no confronto com outros direitos, a greve 
I 

deve sofrer restric;:ies impostas pela necessidade de serem pre-

servados os supe~direitos. Estes atendem a exigincias supraesta-

tais, devendo Sfr deduzidos dos princípios fundamentais cansa-
I 

grados pela orde~ Juridica constitucional e, para muitos, tamb~m 

dos direitos naturais. 

I 
I 

, 
I: E 'b l . o ~to que a greve, como instrumento de pressão 

acionado com a finalidade de solucionar conflitm de interesses 

referentes 

pode ser; 

a con~ ic;:ies de emprego ou ambientais de trabalho, 

e~·,erc l i do contra a ordem Jurídica, que compr(~ende ----
instituic;:ies estatais. 

não -
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a Assembliia Geral das NaçSes Unidas, ao regu-

lamentar a Decla~a~io Universal dos Direitos do Homem que apro-

vara em 1948, proclamou que o direito de greve deve ser uexerci-

do de conformid.de com as leis de cada pa{su, que podem prever 
I 

limita~~es uno interesse da segurança nacional ou da ordem p~-

1 

bl ica, ou para r prote~io dos direitos e 1 iberdades de outremu 
I 

<art. 89, al{nea rc e d, do Pacto Internacional dos Direitos Eco-
/ -

nBmicos Sociais e Culturais - N.Y., 1966). 
I 
I 
I 

II - ~TOS ILiCITOS OU ABUSIVOS 

I 
I 

A Con!titui~io brasileira de 1988, depois de assegu-
1 

raro direito d~ greve aos trabalhadores <art. 99, caput) e de-
i 

terminar que a 11e i dispusesse sobre o atendi ment C) da!:> necess i da -

des inadiiveis da comunidade em relaçio aos serviços e ativida-

eles essenciais (Ji9), precreveu que os abusos cometidos sujeitam 
I 

os r-esponsáveis /às penas da lei CJ2'!?). Mas, além dessas limita-· 

~~es ao exerc{ ~ io abusivo da gr-eve, outras decor-rem da prdpria 

ordem jur(dic• ~onst itucional, que consagra, dentr-e outros, os 

I 
princ{pios refe~ entes à dignidade humana (art. 19, III>; ao di-

reito à vida, à / liberdade, à segurança e à propriedade <art. 59, 

caput>~ ao dir ~ ito de nio sofrer tratamento desumano ou degra

dante (art. sv, 1 rii)~ à liberdade de trabalho (art. 59, XIII> e-

à fun,io social da propriedade (art. 170, III>. 

erudito 

lho, que 

Da{ te-r o Ministro MARCELO PIMENTEL asseverado, em 

voto a olhido pelo egrégio Tribunal Superior do Traba

• Cart~ Magna garantiu o direito de greve "como consec-
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I 

tário lógido da j r6pria personalidade humana•, mas •a canse i ên·-· 

c ia Jur{dica colJt iva determina que nio haJam excessos no €!·~ €'1'" .... 

c{cio de qualque~ direito". E concluiu: "há um fim social em to -

do direito, que ,xiste com o obJetivo de assegurar a e:-: i st €nc i a 

do homem em soc ~ edade com outros homens" <"Nio 

absoluto de greve", Bras{l ia, 1990, pág. 26). 

e:-:iste direito 

I 

At end~ndo a esses pres!supost os 7 a~ n ~ 7. 78~1, de 28 

de Junho de 1989
1 

que regulamentou o preceito constitucional so

bre a greve, previ alguns tipos de abusos, cuJa prática condena. 

l . · t · I ~· t · d · d · · t · d · · ats a os ou omtssoes, pra tca os, seJa por trtgen es stn 1cats 

que comandam a g J eve, seja por qualquer grevista, podem corres-

F>onder: 
I 

I 
a) ~s

1
formalidades que devem ser atendidas pela enti-

dade sindical promotora da greve; 

b) ~ ~portunidade da deflagra~io da greve; 

c) ao [objeto da greve; 

d) a atos i 1 íc i tos cometi dos na preparaç:io ou no cur ·-

so l da greve. 

O des~obramento desses atos ou omiss8es ~ i 1 imitado; 

mas os principais abusos podem ser assim resumidos, com base no 

art. 69, n9 I e§§ i9 e 397 e nos arts. 99, ii e 14 da lei n9 

7. 78~3 7 de i 989: 

a) ne~ar ···s>e o si nd i cato a f i r mar acordo para a manu-
-~---- - - ---
te~~io de serviç:os cuja paralisaç:io importe em 
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prejuízo irreparável ~ empresa ou cuja presta,io 

seJa indispensável ao atendimento das necessidades 

i n ] d i áve i s da comun i dad<-:· e .!!:. empregados a pr~~st <H' 

1 --os respectivos servi,os; ---- --------------
b) o sindicato ou os grevistas utilizarem meios vio---.. 

c> 

cl) 

len tos para aliciar ou persuadir trabalhadores, 

viJlar ou constranger direitos e garantias funda

me~tais de outrem, causar amea~a ou dano a pro-

priedade ou pessoa; 

o sindicato organizar ou os trabalhadores part ici

pa~ em de piquetes s bstativos do livre acesso ao 

tr~balho ou de narrast~esn que retirem do local de 

trabalho os empregados que nio aderirem~ greve; 

c> 1 indicato OIJ os empregados manterem a greve ...:!!!.s 

a elebraçio de acordo coletivo, conven,io ou de--
ci 3io da Just i~a do Trabalho; -

e> a empresa adotar meios para constranger empregados 

:...'+!.o parti c i parem .2.:_greve ou para frustrar a di

vu~ga,io do movimento. 

o j abusos cometidos por trabalhadores durante a 

greve sio condenados pela lei brasileira, como tal nio deve ser 

considerada sua art icipa~io pacífica, ainda que a para] isa~io-

coletiva do trab lho nio tenha observado as formal idades legais. 
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A greve em si nãJ será ]{cita; mas os empregados que a ela a de·-

riram não d eVE~RJ ser penalizados <Ac. do TST, Pleno, no AG--

E-1496/87, rel. 1in. MARCO AUR~LIO DE MELLO, in uRevista LTr n9 

59", S.P., 1989, [pág. 613)" O mesmo não se ve-rificat'"á, porém, se 

o empregado se negar a participar de- turmas de emergência ou não -
ao servi~o depois de resolvido o conflito coletivo - .. -. _.. 

comparecer 

por acordo, arbi~ragem ou decisão judiciária. Como bem decidiu o 

egrégio Tribunal jRegional do Trabalho da 5a. Região, em acórdão 

da lavra do Juiz CRUZ GUIMAR~ES, 

I 
11Participa~ão pac{fica é aquela que, seJa ativa ou 

passiJa, se desenvolve sem a prática de excessos in··-

campa~ rveis com a disciplina do trabalho. Diante- dis-

so, o !fato 

~:.tal deixa 

refer Lo 

de a greve vir a ser Julgada legal ou ile-

dispositivo legal" <Rev. LTr n9 53, SP, 

III - DA RESPONSlBILIDADE TRABALHISTA E DA DECLARAÇ!O DE ABUSJ:-

V IDADE 

Sob o rprisma da responsabilidade trabalhista, os atos 

il {citas ou abu ivos concernentes~ greve devem ser analisados 

em dois planos: 

a) no da responsabilidade de dirigentes ou militantes - -
da entidade sindical pela deflagra~ão de greve, 
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peJ a pr,tica de atos i! leitos ou 

pr ~ idlncias impostas por lei; 

omissão qu<:1nto (:\ 

b) no da participação ativa de empregados na prática 
,__.- ----

de atos il (citos (piquetes obstativos, narrastão", --agressão f(sica ou moral, ocupação de local de 

trabalho, depredação de estabelecimento . 

I 

eq 1 ipamentos e outros bens etc), ou sua 

em integrar turmas de emergincia para a 

mácpJ. i na , 

negativa 

prest aç:ão - -
de serviços considerados indispensáveis pela lei" 

~ er imeiro plano, a responsab i 1 idade ~ ~ coman-

dam a -- 1 

' 

greve pres l upõe ..!.,.declaraG:ão .!!!_ abusividade pe1<.1 tr· ib•Jnal 

competente para conhecer do respectivo diss(dio coletivo; no se---. 
gundo, ainda que o ato, ou omissão, seja de responsabilidade de -quem dirige a greve, a penalização independe da declara~io judi - -.. 
cial de abusiv'dade" ~que o ato il (cito ou abusivo, cometido --
pelo trabalhador nio perde esta caracter(stica pelo fato de ter 

sido a greve deliberada e deflagrada em plena consonincia com a 

lei .. 

nesta segunda hip6tese, o empregador, es-

teiado no disciplinar, poderá suspender o empregado 

at~ trinta dias, simplesmente adverti-lo ou despedl-lo. Caber -.. 

lhe-á dosar a pe~ al idade, tendo em vista a natureza e a gravida-

de dos atos praticados; mas não deverá discriminar, isto é, 

aplicar penal ida es diversas a empregados que cometeram a mesma 

falta e cujos antecedentes não Justifiquem a diferencia~io. 
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Tratando-se, por~m, de trabalhador com direito~ es--
tabilidade no emprego, ainda que de caráter condicional, como ~ -o caso dos dirigentes sindicais, nio poderá o empregador efet i-

var sua demissio. Terá apenas a faculdade de suspender preventi-

vamente o empregado <Art. 494 da CLT> e, no prazo de trinta 

dias, requerer ~ Just i~a do Trabalho a instauraçio do i nqu~r i to 

para apurar a falta e determinar, ou nio, a resolu~io do contra-

to de trabalho <art. 543 da CLT). 

Cumpre lembrar que o parágrafo Jnico do art. 79 da 

Lei n9 7783, depois de proclamar que 

n~ vedada a rescisio de contrato de trabalho durante - -
a greve, bem como a contrata~io de trabalhadores 

!:>ubst i t ut rJr:;", 

a c r· esc en ta 

nexceto na ocorrincia das hipdteses previstas nos 

arts. 92 e 14" <Este Jlt imo artigo abrange os casos 

de abuso do direito de greve previstos nos arts. 69 e 

11> .. 

Logo apds a promulga~io da Constitui~io de 1988, 

quest: i onou-se competinci i dos tribunais do trabalho para 

deliben,,r, no diss{dio coletivo resultante de greve, 

a respeito da abu~ividade do movimento. Entretanto, os reitera
....._ -
do~:; pronunciame_nto!:; de> egrégio TST formaram, desde logo, juris--

prudincia afirma ora dessa competincia (cf. os arestos citados 
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pelo Ministro AJURICABA in Rev. LTr n9 53, SP, 1989, pág. 

267). O art. 114 da Const itui~ão fundamenta, a nosso ver, essa 

orienta~ão. 

IV - CONCLUSÕES 

, I ,., 
As q•.u::tt oes equacionadas nas duas perguntas formula-

das ao Painel, pedimos venia para oferecer cinco respostas: 

ia.) jendo a greve um conflito coletivo de trabalho,. 

i inquestionável a competincia do tribunal do - -
t lrabalho para de! i berar, no respectivo processo 

de diss{dio coletivo, sobre todos os aspectos 

:j l •~r ~d ~ cos e econômicos concernentes ao objete> do 

l1t,g1o e ~s partes nele envolvidas; 

2a.) todo ato, ou omissão, que configure abuso no 

~~a.) 

exerc{cio do direito de greve, seja pelo desres-

peito ~s formal idades e outras exigincias legais 

Ju ~oportunidade da greve, seja em rela~ão ao 

seu objeto ou~ prática de atos il {citas, deve ---h examinado preambularmente pelo tribunal~ -
I 

j 
nature=·:a !:! at ividadE~s empreendidas pela em

presa atingida pela greve não caracteriza, por 

~i s6, a abusividade do movimento; mas cumpre ~ 

i nt idade sindical respons.vel, sob pena de con-
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figurar-se o abuso, firmar acordg com a empresa -
para a manuten~io dos servi~os cuJa paral izaçio 

i~porte em preju(zo irrepar~vel ou cuja presta

çio seja indispens~vel ao atendimento das neces-

si idades i nad i óve i s d•. comunidade; 

4a.) a declara~io judicial de abusividade atinge a 

5a.) 

-
g~eve em si, como procedimento de car~ter cole-

tive, e evidencia a responsabilidade dos seus 

promotores; nio, porém, a dos trabalhadores que -
p cificamente dela participaram. Todavia a par-

t ir da declaraçio de abusividade, a part icipa~io 

d b t'~ m p r E~ g a d o , a i n d a cp..t E~ .P a c { f i c a , n a c: em t i n u i ·-· 

dlde da greve, configura sua responsabilidade --
O e· ~) atos il{citos ou abusivos, i nd i v i du<:\lmente - -----
pr aticados na prepara~io ou no curso da greve, 

ipdependem, para sua penal iza,io, da declara,io -
j1 dicial de abusividade do movimento paredista, -
p lrque podem verificar-se mesmo quando a ent ida-

de sindical haja observado todas as normas le-

sris pertinentes. 
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TERCEiro CDNGRESSO BRASILEiro DE 

DIREI'ID CX)I.El'IVO 00 TRABALHO 

(LTr. - São Paulo - Novembro de 1988) 

59 painel: A greve na nova Constituição 

01. 

Limitações ao direito de greve 

por ARNAUX) SüSSEKIND (Ministro aposenta
do do TST, MEmbro da Comissão de Expertos 
na Aplicação de Convenções e Recomenda -
ções da OIT e titular da Academia Brasi -
leira de Letras Jurídicas) . 

A nova Carta Magna brasileira, ao tratar da greve, preceitua , 

como regra geral: 

l( 

02. 

Om,t.q !:!~ assegurado o direito de greve, competindo aos 
~ trabalhadores decidir sobre a oportunidade e os 
interesses que devam por meio dele defender. 

Parágrafo 19 - A lei definirá os serviços ou a
tividades essenciais e disporá sobre o atendi -
rnento das necessidades inadiáveis da comunida -
de. 

Parágrafo 29 - Os abusos ccmetidos, sujeitam os 
r~sponsáveis às penas da lei". 

Dep~:>is, no art. 3 7, sobre a administração pública direta, ind~ 

reta (autarquias, empresas públicas e sociedades de econania mista) e funda -

cional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, estatui: 

03. 

"O direito de greve será exercido nos tennos e 
limites definidos em Lei Complementar". 

Finalmente, o art. 4 3, § 59, proíbe a greve dos servidores pú-

licos militares, enquadrando nesta categoria, tanto as forças armadas, quanto 

as polícias militares e os corpos de rombeiros, todos, de qualquer esfera de 

poder, federal, estadual ou municipal. 
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Poder-se-ia invocar a regra do art. ·173, § 19, para criticar a 

diferença de tratamento entre as empresas privadas propriamente di tas e as ~ 

presas públicas e sociedades de econania mista. NJ entanto, por que essa re

gra é excepcionada por outra norma constitucional, prevalece, no plano juríd~ 

co, a apontada distinção. 

05. Urgem, sern dúvida, · as leis referidas .. ·nos §§ 19 e 29 do art. 

99 e o inciso VII do art. 37. Até que venham, a relação de serviços essenci -

ais, constante do art. 19 do Decreto-lei n9 1.632/78, poderá ser invocada@ 

ra suprir a falta das leis de que cogitam os precitados parágrafos e inciso , 

naquilo ern que não for incornpatí vel com as disposições constitucionais. ~ que 

a nova Carta Magna assimila a legislação pretérita que não contrariar seus 

princípios e normas. Já a Lei n9 4.330/64 é ·quase· toda incompatível com o art. 

99. 

06. Nem todas as Constituições disfÕem sobre o direito de greve 

Constituições de países de grande porte, corro as da República Federal da Ale

manha, China, Estados Unidos da .Arrérica, França, Grã-Bretanha, Japão e União 

das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não têm urna. palavra sobre o terna. Ou -

tras, c:Ono as da Argentina, Espanha, Itália, México e Uruguai, tratam da greve, 

mas não disciplinam casuisticamente esse direito. 

07. A disposição constitucional que, sobre o terna, guarda semelha!!_ 

ça com a do nosso novo Estatuto é a portuguesa, cujo art. 58 estabelece: 

08. 

"1) t: garantido o direito à greve. 
2) Compete aos trabalhadores definir o âmbito de 

interesses a defender através da greve. 
3) t: proibido o lock-out". 

Para responder às duas perguntas formuladas aos integrantes des 

te Painel, parece conveniente o exame mais detido da greve nas atividades es

senciais. 

09. Com esse intento, cumpre considerar que a greve, embora reconh~ 

cida como direito nos países derrocráticos, não é um direito absoluto. Há, in -
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questionavelmente, direi tos de maior hierarquia sobre-direi tos, direi tos 

naturais ou direitos humanos fundamentais que independem de constitui 

ções ou · leis, J:X>rque são inerentes ao ser humano. Por exemplo: o direi to à v!_ 

da, à saúde e à segurança, do qual decorrem o direito à subsistência e, J:X>r -

tanto, ao traffilho. 

10. Esse foi o fundamento invocado em pronunciamento da Organiza -

çao Internacional do Traffil:OO i:OIT), de cuja elaroração tive a honra de part!_ 

cipar, no sentido de que, para efeito de proibição ou restrições ao direito de 

greve 

11. 

"a noção de servjp o essencia1 deve se limitar às 
empresas que fornecem um serviço essencial no 
sentido estrito do termo, isto é, um serviço 
cuja interruPÇão coloque em perigo, no seu con
junto, ou numa parte da PJpulação, a vida, a se 
gurança, ou a saúde da pessoa" ("Informe III -
Parte 4-A" , Conferência Internacional do Tral::E.-
1:00 de 1986, OIT, Genebra, pág.l77). 

Aduza-se que o Comitê de Liberdade Sindical da OIT o mais 

imPJrtarl.te forurn internacional dos direitos sindicais proclama o direi to 

de sindicalização do servidor público, mas não lhe estende o direito de gre -

ve, admitindo, inclusive, sua proibição (Verbete n9 394 da jurisprudência do 

Comitê, in "La Libertad Sindical", Genebra, OIT, 3a.ed., 1985, págs. 80 a 81). 

12. Pelo mesrro diapasão se rege o Pacto Internacional dos Direi 

tos Ecx:mômicos, Sociais e CUlturais da~ (N. Y., 1966), que regulamentou ~ 

t e da nova Declaração Universal dos Direitos do Homem: 

13. 

'lrt BQ... - Os Estados que são partes neste Pac
to se obrigem a assegurar: 

c) o direito que têm os sindicatos de exercerem 
livremente sua atividade sem outras limitações 
que as previstas em lei e que constituem medi -
das necessárias, numa sociedade democrática, no 
interesse da segurança nacional ou da ordem pú
blica, ou para proteger os direitos e as liber
dades de outrem". 

A futura lei };X)derá estabelecer apenas o conceito de serviço es 
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sencial, deixando que as autoridades administrativas e judiciárias nele en~ 

dren a questionada atividade, ou o que seria aconselhável relacio -

nar objetivamente as atividades essenciais. No direito comparado prevalece es 

sa segunda solução. 

14. Pondere-se, todavia, que a lei só poderá proibir a greve an en 

presa, ou instituição, que realiza atividade considerada essencial, quando se 

tratar de administração pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, n9 

VI, da Const. ) • (Uanto às danais empresas, a greve é assegurada como direi to 

dos respectivos empregados (art. 99, caput), com a única restrição de que não 

sejam interrompidos os setores destinados ao "atendimento das necessidades i

nadiáveis da ccmunidade"- (§ 19 do art. 99). A rElação das atividades essenci----"'--ais, neste caso, não poderá abranger todos os setores da organização empresa--rial, mas somente aqueles cuja paralização seja susceptível de afetar à comu-

nidade, no concernente às necessidades básicas daqueles que a integram. 

15. ~ evidente que essa lei terá de enunciar a forma de atendimen-

to desses serviços e a correspondente responsabilidade; e, demais d i sto, pre

ver a hip5tese do descumprimento dessa .obrigação, fixando as penas aplicáveis 

aos infratores .{§ 29 do art. 99 da Const.) , facultar a admissão de novos an 

pregados e impor ao órgão público competente o dever de suprir a falta. 

16. Na Espanha , a nova Constituição estatui que a lei estabeleça 

"as garantias necessar1as para assegurar a manutenção· dos serviços essenci 

ais da cormmidade" (art. 82, § 29). Ein decorrência de um I~.eal Decreto de 1980, 

tÊm sido enquadrados nesse caso os serviços públicos mspi talares, o trans -

porte ferroviário e sub.rrbano (metrô), o aéreo, a televisão e os postos de g~ 

solina, entre outros. 

17. Na Itália, corno a Constituição simplesmente dispÕe que é as --segurado o direito de greve, cujo exercício a lei regulamentará, as Confeder~ 

ções sindicais pressionaram o Congresso Nacional Italiano para não regulamen

tar esse dispositivo constitucional, pois com isso eles teriam assegurado o 

direito de greve sem nenhuma restrição. Mas os exageros foram de tal monta q..E 

o Judiciário resolveu amotar urna série de restrições, ao decidir casos concre 

tos. E foram se estabelecendo várias restrições, as quais se tomaram de tal 

vulto que as próprias Camfederações, com exceção de urna. das quatro, r e solve -
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ram aceitar a regulamentação, fX)r lei, do disfX)sitivo oonstitucional. O Senado 

Federal já aprovou o projeto de lei que regulamenta a greve, o qual se enoon -

tra agora na Câmara dos Deputados, para oonfirmação e, então, promulgação fi 

nal. Esse projeto prescreve: 

18. 

"Durante a greve, os serviços essenciais indis -
pensáveis, relacionados com a higiene e assis -
tência sanitária, os tranS:fX)rtes públioos, a e
nergia elétrica, água e bens de primei ra neces
sidade, serviços de sooorro em caso de catástr~ 
fe, correios, setor judiciário, teleoomunica 
ções, jornais da televisão estatal, professo 
res, serviços de pa.garnentos de afX)sentadoria e 
ooletagem de lixo, não fX)derão sofrer paraliza
ção". 

Ein Portugal exemplo a ser bastante invocado na regulamen~ 

ção futura da lei brasileira, dada a similaridade dos preceitos oonstitucio 

nais a Lei n9 65/77 declara que são serviços essenciais: "as empresas ou 

estabelecimentos que se destinem à -satisfação de necessidadessociais impreteri 

veis", cabendo aos sindicatos e/ou trabalhadores a obrigação de "assegurar, du 

rante a -greve, a prestação dos serviços mínimos indispensáveis para acorrer a 

satisfação daquelas necessidades e, bem assim, os serviços necessários à segu

r ança e manutenção do equipamento e das instalações" (art. 89). Ein caso de des 

respeito, o Cbnselho de Ministros fX)de requisitar o pessoal necessário. Se os 

trabalhadores requisitados desobedecerem à requisição do Cbnselho, ficarão su

jeitos, oonfonne o caso e a natureza do serviço, a penas disciplinares do em -

pregador, ou, também, a penas do Estatuto da função pública, do Regulamento de 

Disciplina Militar ou do Regimento Criminal Militar (§ 19 do art. cit.). 

19. Informa L6PEZ-MON1S que os serviços considerados essenciais em 

Portugª* sao: correios, telecomunicações, serviços rnédioos hospitalares, serv_! -ços funerários, serviços de energia e minas, abastecimento d ·'água, l:x::>rnt.eiros , 

transfX)rte, carga e descarga de animais e de gêneros alimentícios deteriorá 

veis e serviço necessário à manutenção de equipamentos e instalações ("O direi 

to de greve", S.Paulo, LTr./IBRARI', 1986, pág.lll). 

20. As limitações ao exercício do direito de greve, em nosso pa.ís , 

resultam, fX)is, do preceituado no § 19 do art. 99, no inciso VII do art. 37 e 

no § 59 do art. 43 da C?onstituição. Ma.s cumpre considerar, ainda, que os abuses 
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cometidos na pre:paração e no processamento da greve "sujeitam os responsáveis 

às penas da lei" (§ 29 do art. 99 cit.). 

21. Dentre esses abusos, ou atos ilícitos, se incluem, sem dúvida, 

a paralização de setores tidos oomo indispensáveis as necessidades inadiáveis 

da cormmidade, a agressão rroral ou física a chefes ou colegas de trabalhJ, a 

organização de piquetes obstativos do ingresso de empregado que não aderiu a 

greve e a ocupação de estabelecimento ou a danificação, r:or ação ou anissão 

cul:t:osa, das instalações ou equipamentos. 

-22. Os piquetes admitidos no curso da greve sao os de propaganda ; 

nao os que impedem o exercício do direi to de trabalhar. A respeito, a OIT tem 

entendido legítima a 

"disr:osição legal que proíbe aos piquetes de gre 
ve perturbar a ordem pública e ameaçar os trabã 
lhadores que continuam trabalhando" (Verbete 433 
do Comitê de Liberdade Sindical, ob.cit. ,pág.87) . 

-

23. Em Portugal, -~ir:tM~sos~~ ?> ~a:ci:M~ .. 

~~ a citada lei n9 65 prescreve que os piquetes devem 

"desenvolver atividades tendentes . a persuadir os 
trabalhadores a aderirem à greve, r:or meios . pa
cíficos, sem prejuízo da liberdade dos não-ade
rentes" (art.47). 

Daí afirmar a jurisprudência r:ortuguêsa que 

"o uso da violência física ou da simples ameaça 
dela tem conotação penal, excluindo-se do âmbi
to da conduta lícita do piquete de greve" (Cf . 
L0PEZ-MON1S, ob. cit~, pág.llO). 

24. Tendo em vista os quesitos atinentes a este Painel, parece -

me : que, das considerações constantes desta exr:osição, podem ser deduzidas as 

seguintes concluSÕes: 

a) nas empresas privadas, excluídas deste rol as que integram 
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a administração pública indireta, a greve não p::rle ser pro i

bi A-Q_oue nnde ser vedado é a paralização de determinados a aunu.!lXStrãÇao 
set ores das empresas, cujo funcionamento seja imprescindível 

para "o atendimento das necessidades inadiáveis da romunida-

de"; 

b) nos órgãos da administração pública direta, autarquias, fun

dações vinculadas ao p::rler públiro, empresas públicas e so -

ciedades de eronomia mista, o exercício do direito de greve 

firou rondicionado aos "tenros e limites definidos em Lei 

Complementar", que p::rlerá, em determinados serviços ou situ

ações, restringi-lo e até proibi-lo; 

c) no tocante aos servidores públiros militares a greve está 

proibi da; 

d) se o sistema constitucional possibilita proibições ou restr~ 

ções ao exercício do direito de greve, é evidente que esse 

conflito coletivo aberto p::rlerá ronfigurar ilegalidade. Se 

ele não for, por consenso das partes, sul::metido a arbitragem 

( art .114 , § 19, da Const. ) , canpetirá à Justiça do Traballx> 

julgar o respectivo processo de dissídio roletivo (art. cit., 

§ 29). Nesta hip5tese, se pedido, ela p::rlerá examinar se a 

greve violou a lei, posto que essa circunstância gera efei -

tos de relevo na execução dos rontr atos de trabalho. Pondere 

se, no entanto, que essa questão não se ronfunde rom as de -

correntes de arusos individualmente pr aticados por emprega -

dos, os quais fXX).em justificar, independentemente da declar~ 

ção de ilegalidade da greve, tanto a formalização de ação ~ 

nal, como a aplicação de penas disciplinares ou a rescisão 

do rontrato de trabalho por ato do empregador. 
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' . \-~·- I CONGRESSO ESTAD~DE D~I'O DO !RABALHO 

ILBtus - j--- - 10-12 de dezeabro de 1993 

organi~ação sindical e negociação coletiT& _____ ........ 
por ~aldo S!saekind 

I - HIST6RIA = de 4r1me a direito humano fundamental 

A- Proibição de coali,ão • Lei Qhapelitr (1791):s!ndico-sindicato 

B- Delito de conspiração= Grã Bretanha (1799),CÓdigo Penal de Na
poleão (1810) etc. 

· .. I .. - < > . < > C - Revogaçao crime e 'tolerancia = Gra Bretanha 1824 ,França 1864 etc. - .. 
1. Trate unions = 1os contratos coletivos (carpinteiros,mecani.._. 

. cos e tipÓgrafos}. . 

2. Aplicação a iodos os empregados da empresa {gentlement' s 
agreement- 1IT,"Las negociaciones colectivas",1960,págs.12/4). 

D- Direitos= Corte de Massachusets (1842)- Lei inglesa (1871)- Lei 

francesa (1884) etc- Tratado de Versailles (1919). 

E - Exp~são das convençÕes coletivas 
1, 1as leis= Hblanda {1909) e França (1919). 

I .. , ( ) 2. 1as constituiçoes = Mexico 1917 e Alemanha -------- ( 1 91 9). 

F - Direito humano fundamental 
.. i ( . ) 1, Declaraçao Universal doA Direitos do Homem ONU-1948,art.23 

2. Convenção OI~-87 (Genebra - 1948) · 
3, Comissão ONUf OIT de Investigação e Conciliação (1950) 
4.Comitê de Liberdade Sindical da OIT (1951) 
5.Pacto Interna~ional dos Direitos Econ~aicos,lociais e euJ.tu

rais (ONU - 1966 - Vigência-1976). 

II - LIBERDADE SINDICAL - ~ONCEITO E PRESSUPOSTOS 

A - COLETIVA = grupos ae empresários e de trabalhadores: 

1. iluralidade ~acultada 
2, representaç: qualitativa=categoria,profissão,empresa etc. 

3. representaçal: q~titatiya=base terr~torial. 

B - INDIVIDUAL = de cal a trabalhador ou empresario. 

C - ~ASSOCIAçlo (AU~OBOMIA) = estatuto,organização interna,ele~ções, 
programa,ativid de e filiação a entidade de grau superior. 

D - PP~SSUPOSTOS: 
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D - PRESSUPOSTOS: 

1, Liberdades c Tia c reunião,expreaaão,imprenaa,habeas corpus etc. 

2~ Objetivos a diDaia (art.10 Conv.87) . 
~. PrincÍpio da l legalidade (art.82 Conv.87 e art.82 Pacto ONU). 

- LEGISLAÇÂO IITERNACihNAL 

A - CONVENÇÃO 81,de 19ka = liberdade sindical e direito de aindicali

- zação em relaçãr aoa poderes pÚb~icoa • .!:::! arts.2~ e ,, ~ 
B -PACTO DA ONUpde 19p6 = regulamentaçao de parte da Declaraçao Uni

versal dos Dire~tos do HO.em. LER art.82. 

C - CONVENÇ10 98,de 19~9 = direito de sindicalização e de negociação .. 
coletiva = proteção dos direitos sindicais dos trabalàadores 
frente aos emprrgadores e auas organizações,garantir a indepen
dencia de todasj as organizações e fomentar a negociação coletiva. 

D - Ce!VEBÇÂO 163,de 1981 = fomento da negociação coletiva. 

-Outras convençÕes. [ ara setores espec!ficoe =rurais {149/75),admi

nistração pÚblJ:a(151/78) e territÓrios não-metropolitanos(84/47). 

IV -BVQLUCXO ~ LEGISLAQ!~ .§lNDit.._AL BRASILEIRA 

j - ~ = Dec.978 (R1drigues Alves) = rurais-crédito. 

B- 1907 = Dec.1637 (Afonso Pena) =liberdade e pluralidade sindical 
1.modeetos resJ:tados •,talt~ de espÍrito sindical que emana 

.de concentra9Ões operarias. 
2.uniÕes fabr!J anarquistas =greves são : Paulo,~io,Salvador e 

Recife = Lei de acidentes do trabalho de 1919. 

C - 1931 = Dec.Legislativo 19.770 (GetÚlio-Collor) =unidade sindical 
~brigatÓria,c/,liberdade de estruturação e de representação,c/ 

reconhecimento pelo Ministério (co-autores socialistas). 

D - 1934 = Dec.Legisl 24.694 = GetÚlio frustou pluralidade da Consti----tuição~}934,4 dias antes promulgação= 1/3 do grupo ••• 

E - 1939/42 = DL-14021139 e complemen~os (GetÚlio-Falcão-Oliveira Vian
na e Rego Mont~iro) = Consequencia Carta ffagna de 37: 
-unicidade s ~ical,representação l;gal da categoria ou profis-

são,enquaà. oficial,pirâmide hierarquizada em cada ramo 
da economia, econheoimento pelo MTre,imposto sindical,fiscali-
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de t:eorporar legislação da Téspera. 

G - ConstituiçÕes~ 1.2!2..!..~ = deiXaram p/ a lei ordiJuÍria. -
P - 1943 = CLT teve -
H- Constituição de 19~ =manteve os princÍpios da Carta de 37: 

-unicidade s~i~all compulsÓria por categ~ria econÔ~ica e :rofissio
nal - sistema confederativo - contribuiçao oompuleoria,alem de tri-

• , 
buto anomalo - Assegurou,porem,autonomia sindical. 

V - ,! .. .C2,liSTlTUIÇ10 ~ 1966 ~!.,~GISLAÇ!.O SINDICAL - ~eeepyão parcial. 

A - CAMPO DE APLICAÇtO - ------1 - Art.82: I 

;)empresas priv~das e seus em;pregados,inclusive sociedades de eco-
nomia mista,empresas pÚblioas,pessoas fÍsicas ou jurÍdicas equi-

, 
paradas a emp1esas,atividades rurais e empregados domesticas; 

b)trabalhadores avulsos; . 
o)t~abalhadores autônomos (liberais) • . 

2 - Art.j7.yi = servidores pÚblic9s ;!!!s,em todas as esferas geo

tráficas e de [poder pÚblico. 
3- Art.42,§ 52 = ~roibicão~/ ~servidores militares,inclusive po

lÍcias militares estaduais e corpos de bombeiros. 

B - AUTONOMIA SI~~ICAL (art.82,I) 
1.Revogou~ derrog~u todas as normas s/estatutos,organização inter

_na,eleiçÕes,gestãl financeira,fiscalização e penalidades. 
2.Extinguiu Com.Enquadramento Sindical e quarro oficial (modelEO), 

substituindo reco~ecimento por registro. 

C - REGISTRO E INVESTIDURA SINDICAL 
. - ' 

... I , -
1~Unicidade impoe registro em orgao c/ cadastro nacional. 
2.Ato administrativ~ vinculado e não interferencia indébita: - -a)Juntas 6omerciais = sociedades comerciais; 

b)OAB = socieda~es de advogados; 
c)TSE = Partidol PolÓticos,depois de escritura oartorial. 

3.~ =Votos Carlos Veloeo ~AN-I-9) e Celso Mello=~ ficha-~ 
-~~daddo de Inf. unção = LER "Suplemento LTr:101/93 

5 

4,~= Comitê de Lt berdade Sindical -Verbetes 275/8 - ~ficha- l\1 
5.Teimosia do MTb. -mais de 15.000 entidades sindicais= 

a)eaos resultan e da pluralidade de fato . (Quem é quem?) 
b)Congresao LTr nov.92 = registro no MTb.=66,20% . 



D- UNICIDADE SIIPIÇALrC:~SÓR6A (art,B~,II) • 
1. Em ~lguer~sr categoria pro!iseional ou economica,eoa ~ 

. mÍnima municipal l 

2 • . Fere a liberdade l stndical do grupo~- !N§ llaba~ 
~~eReoepoiona arte,bLT referentes conceito de categorias,sindicali

sação prefe;ente l aglutinação e desmembramento de categorias. 

- Da{ enquadramehto oficial oomo modelo - LER !apel -~~--J&tf 
4. Centrais = não iftegram o "sistema confed~i~o de #ipresentaçio 

sindical respectt1vo"{art.82,IV) -respectivo a cada raao econÔmico 
ou profissional,~ue exige unic~dade em todos os níveis (II) 
a) são associacpes giyis {art.52,XVII),sem legitimidade p/ neg, -col.,dis,col.,greve e ação de inconstitucionalidade. 

b) ~=~L;~~~~~~ 
c) Realidade X Ilegalidade. 

E - ÇONTRIBUIÇiSS COY~LSÕR!AS (Art.82,IV) 
1 ~ !'J.Bnutenção d; "ilm.posto sindical" da Cart~ de "37 

a) revogação dds arts. da CLT s/ aplicação e contrÔle 

b) ~olação da !liberdade sindical~~- Verbete 227 
c) quota de solidariedade - OIT-324 - -2. ContribuiçãÇI c2pfederatiy!, 
a) tributo anôaialo - 0:-., . ,):-~ :· 
b) em vigor - -9ontrovérsia- LER papel-H 
c) toda eategonia ? 
d) necessidade de regulação legal - lnteprojeto IAB. r. -

I - RATIFDÇlO ~ CONVENÇÍO OIT-87 ! .à2. ,!!ACTO da ONU 

l - S!nv,87 enviada Cqngresso pelo Pree.Dutra 
1~ Parecer Com JLeg.Social Câmara ap.Plenário 
2, Sustação pelo Senado Federal . 
3. Atrito c/ a lconstituição de 1988. ---- -

B- Surpreendente ratf!icação,d~Pacto ~~em 24,01.92,c/ vigência 
~cional em 24.4.92,cf.Decreto de promulgação 591,de 06.7.92. 
1. Art.5~,§ 22 jda Cone!: não torna constitucional a ratificação, 

pois a incoÍ poração dos tratados ratificados é complementar 
. doa "direitr a e garantias expressos nesta Constituição". 

2. A Convenção de Viena s / o direito dos tratados e a decisão 
do STF_!/~Representação ~Procurador Geral (Décio .Miranda, ------julgando in onstitucional arts.ou expressões da Conv,110,para 
ef eito de ~ aplicação no Brasil (Ac.do Pleno de 14.6. 74 na 
Repreeentaç o n2803,!e DJ de 04.3.78) . 



VII - NEGOCIAÇIO COLETIVA -
A - ,!.&1 ta _2 tradição erada ..E.2! dJ.tere_p.tea :tatore.t: 

1. O:ganização ~ndlc~l .. incapaz de eq.ilibrar :torças 
sociais -salvo e ceçoea; 

2, Legislação outor .ada e não con~etada; 
- o 3, Sistema legal in erveneionieta e detalhista; - -

dos atores 

4. Facilidade para 

B - ~ovo TÍtulo VI da 

nstauração de dias!dio coletivo. 

T - D.L.-229/66 (iniciativa minha): 

c 

1, Des;orporati:o~ I acordo-coletivo c/ empresas 
2~ Deposito e nao hfmologaçao pelo MTb. _ 
3, Eficacia erga o es e não extensão pelo MTb. 
4. Ins uaçao p co . issões de c()nsulta e colaboração e planos de 

participação(art.621) ---Art.623 não é meu. 

CONSTITUIÇÃO DE 19~8 = prestigiou a negociação coletiva: 

1 ~ :Flexibilizaçã~ ,=I art. 72,VI,XIII _e XIV; .. 

2. Tornou obrigatorli.a a participaçao dos sindicatos na neg.coleti-
-.. ----va (art.82,VI); --

A - - -3. Prevalencia das c
1 

ondiçoes de proteçao ao trabalho das convençoes 
• I e acordos coletiros como parametros m~nimos da sentença normativa 

(art.114,§22) - ba{ Lei 8.542/92:claÚsulas integram os contratos 

individu is e se pod~m ser supr~idas ou reduzidas ~ novo ins-
trumento a neglciaçao coletiva; , . 

4. Facultou,por conlenso,a arbitragem excludente do D.C. (art.114,§1~~. 

D- I&EXIBILIZAÇXO ~ne~ssidade de regulamentação_;,;~, 
1, enumerar casos- incluir implemento de tecnologia; 
2. fixar ... feitos,inclusive duraçao. 

VIII - CONTRATO COLETIVO D 

A - Que é ? Pacto,conv nção-marco,convenção articulada,contrato ? 

B - Termo (Leis 8419/92,8542/92 e 8630/93) 

C - ~INHAS DEDUZIDAS DI 
1. das convenções e acordos coletivos; 
2~ ~entes = Cehtra s,confederações e federações nacionais; 

, -

3. Eficacia territo ial = nacional; 
4. Efeitos jurÍdico (controvérsia): 

a)complementar a legislação imperativa; 
b)substitutiva a lei ordinária,até ~- pejus. 

c)Congresso LTr.nov.93 - SP = 79,07% cpmplementar. 
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D - NOP.E INADEQUADO = ontrato:prestações reciprocas consensualmente 
, 

estipuladas - crmutativo e s1nalagmatico. 

E - BRASIL = f!lS desi~lmente desenvolvido c/ estruturas sÓcio-eco-
A I 

nomicas ~essemethantes. _ _ 
1. Inconveniencia de l~gislaçao detalhadas e,pela mesma razao,de 

I instrumento de neg.col.nacional e geral. 

2~ Cultura Jur!dic~ l romano-germânica =prevalência da l~i. 
3. Centrais ~indicats ainda não são entidades sindicais. 

F- DISTINÇÃO~ FLEXIBILIZAÇÃO !_CONTR4TO COLETIVO 

1. Flexibilização = [alteração !a pejus episÓdica~~ preju!z~ 
sob o prisma global 

2. c~;;to coletivÓ do anteprojeto Collor = possibilidade de redu-
• , -zir nao so as clndiçoes contratuais,mas as normas legais. 

G - ~OLUÇÔES RECOMENDAlVEIS 
1. CLT 2! ;ódig& ;[ l regras~s gerais e sem regulamentações pro

fissionais,abrindo espaço p/ _a negociação coletiva. 
2~ Ampliar agentes negociadores. 
3. Admitir convençõJs de ~po de categorias ou até de ramos econô-- --~ ... ..-- -

micos;nunca gerais e nacionais,substitutivas da lei. 
4. Articulação ; corlv~Ões ~ocais ou acordos de empresas adaptariam - , 

~s aormas legais j gera:s e as de convenças su~eriores ~plicaveis 
as respectivas cl ndiçoes ou peculiaridades socio-economicas. 

---------------Num pais desigualmente desenvolvido, 
~ preciso evitar qJ e o neo-liberalismo contratual inspirado em 
ROUSSEAU transforme o laisser faire da Revolução Francesa em 

laisser mourir. 



·-r 
\ ' J ...... ~ 

~ ,_____. 

,. 
,. 

RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABUSO DO DIREITO DE GREVE 

por Arnaldo Süssekind (Ministro 

aposentado do TST, titular da Academia 

Brasileira de Letras Jurídicas e Presidente 

Honorário da Academia Nacional de 

Direito do Trabalho). 

Sumário:! - Introdução; II - Do conceito universal de 

gr+e; III - Da greve na Constituição Brasileira; IV - Da 

grerve em serviços essenciais; V - Do abuso do direito de 

gre
1
\re; VI - Da responsabilídade civil por abuso do 

direito de greve. 

I - INTRODUÇÃO 

Recente acórdão da Terceira Câmara Cível do Egrégio 

Tribunal de Justiça do E~tado de São Paulo revelou a importância da atuação do 

Ministério Público, ao bjuizar, na Comarca de Campinas, ação civil pública 

contra o Sindicato dj s Trabalhadores Rodoviários da região, visando à 

proclamação da respon, abilidade. civil dessa associação, em virtude da greve 

abusiva que importou nj paralisação total, por quatro dias, do transporte coletivo 

urbano, com notório prej 'zo para a comunidade local. 
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O Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15• Região 

havia reconhecido o ar uso do direito de greve, porque, a]ém de ter sido o 

movimento deflagrado em plena vigência de instrumento coletivo de trabalho, 

a paralisação se verfict sem o aviso prévio de 72 horas aos empregadores, 

exigido pelo art. 10, V, ~a Lei n° 7.783, de 1989, não tendo o Sindicato cogitado 

de promover o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, 

consoante o prescrito no\ art. 11. 

I 

O I Ministério Público agm em defesa dos direitos ou 

interesses difusos da cbmunidade, que, como se sabe, são transindividuais e 
I 

indivisíveis, concementJs a grupos indeterminados de pessoas. E o fez com 

fundamento no art. 5° ~ Lei n° 7.347, de 1985, que regula a ação civil de 

responsabilidade por dabos causados ao meio ambiente, ao consumidor etc. O 

voto vencedor do alu~do acórdão, da lavra do Desembargador ALFREDO 

MIGLIORE, depois de ~ssinalar que o Sindicato conduzira os seus associados 

a um movimento nitidrurlente abusivo, com 

"dt lo ou imprudência (culpa grave), e, como tal, está 

obrigado ao ressarcimento óbvio de tantos danos causados 

ao consumidor dos serviços coletivos (art. 159, do C.C.)," 

condenou o demandado, nos termos do art. 3° da Lei no 7. 734 7, de 1985, 

revertendo a indenização ao fundo criado pelo art. 13 dessa lei (Ac. na Ap. Cível 

188.695-117, in Rev. LT~. no 57, dezembro de 1993, pag. 1451/2). 

Esla oportuna decisão levou-nos a elaborar este trabalho, 

esteiado, em boa parte, J as notas utilizadas na conferência que proferimos sobre 

o tema no VI Congresso Brasileiro de Direito Coletivo do Trabalho (São Paulo -

27.11 .91). 

2 



. "' • 

11 - DO ONCEITO UNIVERSAL DE GREVE 

A greve é um direito, mas não constitui um direito 

absoluto. Por isto, no confronto com outros direitos, a greve deve sofrer 

restrições impostas pela necessidade de serem preservados os superdireitos. Estes 

atendem a exigências supra-estatais, devendo ser deduzidos dos princípios 

fundamentais consagrados pela ordem jurldica constitucional e, para muitos, 

também dos direitos na rus. 

Aliás, a Assembléia Geral das Nações Unidas, ao 

regulamentar a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que aprovara em 

1948, proclamou que o f ireito de greve deve ser "exercido de conformidade com 

as leis de cada país", qr e podem prever limitações no "interesse da segurança 

nacional ou da ordem fública, ou para proteção dos direitos e liberdades de 

outrem" (art. 8°, alíneas jc e d, do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais - N. . , 1966). 

N o é diverso o posicionamento da Igreja Católica, 

segundo o pronunciame to autorizado do PAPA JOÃO PAULO li: "quando se 

tratar de servi os essenciais para a vida da sociedade, estes devem ficar 

assegurados, inclusive, se isso for necessário, mediante apropriadas medidas 

legais. O abuso de gre pode conduzir à paralisação da vida sócio-econômica; 

isto é contrário às exig ncias do bem comum da sociedade (Laborem Exercens, 

item 20.7). Coerenteme te, o Comitê de Liberdade Sindical da OIT - o mais 

conceituado forum par a salvaguarda dos direitos sindicais - tem admitido, 
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como veremos mais tarde, limitações e até proibiç s a greves nos sernços 

essenciais, considerando como tais aqueles serviços cuja interrupção possa pôr 

em pengo a vida, a segurança ou a saúde de pes oa, em toda ou parte da 

população. 

É evidente que a greve susceptível de regulamentação legal 

(sistema heterônomo), ou auto-regulamentação (sistera autônomo) sob controle 

judiciário, é a que objetiva pressionar empresários n negociação coletiva sobre 

condições e/ou ambiente de trabalho. Os movnbentos caracterizados por 

insubordinação concertada de pessoas interligadas por interesses comuns, ainda 

que sob a forma de paralisação do trabalho, com a finalidade de modificar, 

substituir ou abolir instituições públicas e/ou sistem
1

as legais, constituem fatos 

extrajurídicos, que não podem ser objeto de regulame~tação. 

Por ser a greve, nas relações de trabalho, um meio para 

alicerçar reivindicações de natureza trabalhista - e nAo um fim em si mesma -

é evidente que não deve ser classificada como último apelo, como habitualmente 

se proclama. Ela tem o seu momento próprio, n transcurso da negociação 

coletiva, quando, já fluído o prazo do aviso prévio, o sindicato dos trabalhadores 

conclui que os empregadores, ou o seu sindicato, não querem fornecer 

informações de relevo ou se negam a deferir o que lhes é possível conceder. 

Num estado de direito, o úlJo apelo para a solução do 

conflito coletivo de trabalho há de ser a arbitragem c~nsensual ou, se for o caso, 

a decisão do tribunal competente. No Brasil, esta conclusão emana do art. 114 

da Constituição, sendo que a via da arbitragem exclui a competência da Justiça 

do Trabalho. O que não é admissível é a eclosão de !greve após a divulgação do 

laudo arbitral ou da sentença do tribunal de trabalho. 1
1'. 
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111 - DA G EVE NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 

A ]Constituição brasileira de 1988, depois de assegurar o 

direito de greve aos trabalhadores (art. g>, caput) e determinar que a lei 

dispusesse sobre o atenr.ento das necessidades inadiáveis da comunidade em 

relação aos serviços e atividades essenciais (§ 1 °), prescreveu que os abusos 

cometidos sujeitam os tesponsáveis às penas da lei (§2°). Mas, além dessas 

limitações ao exercício I abusivo da greve, outras decorrem da própria ordem 

jurídica constitucional, que consagra, dentre outros, os principio referentes à 

dignidade humana (art. I 0 , III); ao direito à vida, à liberdade, à segurança e à 

propriedade (art. 5°, caJut)~ ao direito de não sofrer tratamento desumano ou 

degradante (art. 5°, III); à liberdade de trabalho (art. 5°, XIII). 

A ILei n• 7.783, de 28 de junho de 1989, tendo em conta 

\· 

esses preceitos constituctonais, regulamentou o exercício do direito de greve; e, 

por que a Carta Magna considera a entidade sindical parte obrigatória na 

negociação coletiva (art. 8°, VI) e no processo de dissídio coletivo (art. 114, §2°), L 
estatui que, somente na I falta de sindicato da categoria profissional interessada, 

federação do correspondente grupo ou confederação do respectivo ramo, poderão 

os trabalhadores intereslados constituir "comissão de negociação" (art. 4°). A 

exceção prevista, entretanto, não se verificará, pois em nosso país todos os ramos 

profissionais já possuem [confederações. 

O ~ nosso Texto Fundamental atribui aos trabalhadores -

obviamente por intermé1io da entidade sindical que os representa - definir os 

interesses que devam set defendidos no procedimento da greve (art. 9°, caput). 

Mas a pauta de reivindic ções não pode ser arbitrariamente estabelecida. Isto por 
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que a Lei Maior prevê que os conflitos coletivos de trabalho não resolvidos por 

convenção ou acordo cr letivo sejam solucionados por arbitragem ou decisão 

judiciária. Por conseguin~e, o objeto da greve está restrito a questões que podem 5 
ser atendidas pelos empresários, por meio de convenção ou acordo coletivo, ou 

a eles impostas por laudh arbitral ou sentença normativa. Os "interesses" de que 

cogita o art. 9" da carJ Magna são os que podem ser objeto dos instrumentos_} 

jurldico-trabalhistas nela r revistos. 

Conforme reiteradamente tem decidido o Comitê de 

Liberdade Sindical da OIT, no exame de reclamações nas quais se argüi 

violação de direitos sindicais, as greves políticas 

"n~o caem no âmbito dos principias da liberdade sindical" 

cob. cit., verbete 372). 

Ni Franca, assinala HÉLENE SINA Y que a greve política 

"não está amparada" e fue a jurisprudência condenatória da Corte de Cassação, 

a partir da Lei de 11 de fevereiro de 1950, considera falta grave a participação 

individual do trabalhadr nesse tipo de greve ("La Grêve", Paris, Dalloz, 1955, 

pags. 187/91 ). E essa mesma jurista, quer escreveu sobre o tema no "Traité de 

Droit du Travail" dirigido por Camerlynck, registra que o Tribunal Federal do 

Trabalho da Alemanha f em afirmando que a greve politica "não é adequada por 

não se dirigir contra empregadores, sendo, por esse mesmo motivo, condenada 

pela jurisprudência italiaha (Ob. cit. pags. 199/201). 

D~starte, também em nosso país as greves políticas, 

mesmo quando comandadas por entidade sindical, não encontram guarida na 
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Carta Magna, porquant têm por alvo o que não pode ser atendido pelos 

empregadores, nem dete inado por laudo arbitral ou por sentença normativa dos 

tribunais do trabalho. 

IV - DA GREVE EM SERVIÇOS ESSENCIAIS 

V' sando a preservar OS maiS elementares e ]egitimos 

interesses da população, o direito comparado tem admitido restrições à greve, e 

até proibição, não apen s na função pública, mas também nos serviços privados 

considerados essenciais. 

OIT, 

Cr forme sumulou o Comitê de Liberdade Sindical da 

" direito de greve só pode ser objeto de restrições, 

in lusive proibição, na função pública, sendo funcionários 

p blicos aqueles que atuam como órgãos de poder 

p blico, ou nos serviços essenciais no sentido estrito do 

o, isto é, aqueles serviços cuja interrupção possa pôr 

perigo a vida, a segurança ou a saúde da pessoa, em 

to a ou parte da população" (Verbete 394, "La Libertad 

s· dical 11
, Genebra, OIT, 3a ed., 1985, pags. 80/81). 

N mesmo sentido manifestou-se a Comissão de Expertos 

na Aplicação de Convjnções e Recomendações, em resolução de 17.3.86, da 

qual participamos ("In orme III, Parte 4-A, da Conferência Internacional do 

Trabalho de 1986, Gen bra, OIT, pag. 177"). Com base nessa jurisprudência, o 

referido Comitê tem onsiderada legitima a proibição de greves no setor 

hospitalar, no controle o tráfego aéreo, no serviço de abastecimento d'água, etc. 

7 
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Estados Unidos da América, a greve na função 

pública é proibida no se iço federal e em quase todos os Estados. Quanto aos 

serviços essencuus, a 1 i faculta ao Governo requerer mandado judicial para 

interromper, por 60 diasr a greve que "possa colocar em perigo a saúde ou a 

segurança nacional", durante os quais as partes se submetem obrigatoriamente 

aos procedimentos de conciliação. O Juiz Federal, ao conceder o mandado, pode 

cominar multa diária pelo prosseguimento da greve em desrespeito à sua decisão. 

Na Espanha, a Constituição determina, no seu art. 28, que 

a lei assegura o funcionamento "dos serviços essenciais da comunidade", 

cabendo às autoridades overnamentais "decidir sobre as medidas para assegurar 

o funcionamento dos se ·ços". Essas medidas alcançam, dentre outros serviços, 

os hospitais, os hospitais os transportes em geral, os postos de gasolina e de gás. 

Em Portugal, a Lei n° 65, de 1977, que regulamentou o 

preceito constitucional sobre a greve, impõe aos sindicatos e aos trabalhadores 

a obrigação de assegurar a prestação dos serviços indispensáveis à satisfação das 

necessidades sociais ilnjpreteríveis (art. 8°). Em caso de desatendimento, o 

Conselho de Ministros pode requisitar os trabalhadores, os quais, se 

desobedecerem à ordem governamental, sujeitar-se-ão a severas sanções. 

N Itália, a Lei n° 146, de 1990, relacionou restrições e 

-~ 
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I 
,r, 
J 

preVIu sanções para as greves nos serVIços públicos essenciais, que são os 

destinados "a garantir o gozo dos direitos constitucionalmente tutelados da 1· 
pessoa à vida, saúde, li I erdade, segurança, circulação, assistência e previdência 

social, instrução e com ·cação" (art. 1°). Em determinadas situações o Estado 

pode intervir no confli o, mediante proposta do Presidente do Conselho de 
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Ministros ou, se for o c o, do Prefeito local, para a suspensão imediata da greve 

e acolhimento da soluçãf oferecida pela "Comissão de Guarda da Lei de Greve". 

Em caso de recusa, as esmas autoridades podem emitir a "Ordem Motivada", 

para que seja garantida proteção indispensável dos serviços, com recurso, sem 

efeito suspensivo, para o Tribunal Administrativo competente. Em geral, após 

essa ordem o conflito co etivo é submetido à arbitragem. 

A Lei no 7.783, de 1989, que regulamentou as normas _ 

constitucionais sobre a atéria, não proíbe o exercício do direito de greve em 

nenhum tipo de emp esa; mas impõe o funcionamento dos serviços ou 

atividades: 

a) indispensáveis à sobrevida da empresa ou do 

es belecimento, de CUJa paralisação possa resultar 

prfjuizo irreparável, pela deterioração irreversível de bens, 

mtquinas e equipamentos e, bem assim, da manutenção 

deltes, quando necessários à retomada das atividades ao 

ce sar a greve (art. ~); 

b) essenciais ao atendimento das necessidades inadiáveis 

d comunidade, relacionados no art. I O (água, energia 

gás e combustível; assistência médica e 

h spitalar; medicamentos e alimentos, serviços funerários; 

sporte coletivo; esgoto e lixo; telecomunicações; 

stâncias radioativas; equipamentos e materiais 

controle de tráfego aéreo; compensação 

processamento de dados ligados a qualquer 

serviços), além de outros que, se paralisados, 

9 
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pengo iminente a sobrevivência, a saúde 

segurança da população" (Parágrafo único do art. 

A I manutenção desses serviços ou atividades deve ser 

objeto de acordo entre a entidade sindical representativa dos trabalhadores e a 

organização patronal o~ o respectivo empregador. Entretanto, se o acordo, 

embora obrigatório, não 
1

for celebrado, poderá o empregador, na hipótese descrita 

no item a, "contratar dketamente os serviços necessários" (parágrafo único do 

art. 9°), cabendo ao ~oder Público, em caso de necessidade inadiável da 

comunidade, assegurar "a prestação dos serviços indispensáveis" (art. 12). 

v - DI ABUSO DO DIREITO DE GREVE 

N~ abuso de direito, o seu titular o exerce sem desrespeitar 

a respectiva disposiçãol mas afronta conscientemente a sua finalidade. Na 

violação da norma o de, respeito é objetivo. Entretanto, a Lei n° 7.783, de 1989, 

ao regulamentar o direito de greve, tratou como abuso de direito atos e fatos que 

configuram violação froJtal de suas regras: 

"AJrt. 14 - Constitui abuso do direito de greve a 

in1bservância das normas contidas na presente lei, bem 

cofo a manutenção da paralisação após a celebração de 

acbrdo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho." · 
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to, o abuso do direito de greve, como tal 

conceituado por nossa le · slação, pode corresponder: 

I - a descumprimento de_formalidade essencial: 

a) deliberação da assembléia (art. 4°); 

b) aviso prévio (art. 3°, parágrafo único, e 13); 

c) tentativa de negociação (art. 3°); 

li \- à oportunidade da greve - proibida na vigência da 

co~venção ou acordo coletivo ou, ainda, de sentença 

nohnativa da Justiça do Trabalho (art. 14), salvo para: 

a) forçar o cumprimento de suas cláusulas; 

b) pleitear revisão de condição que se tomou 

injusta pela superveniência de fato novo ou 

imprevisto (parágrafo único do art. 14); 

III - ao objeto ou pretensão, quando insusceptível de 

ate dimento pelos correspondentes empregadores e, 

poFto, pelos instrumentos jurídicos previstos 

Co stituição (interpretação sistemática desta); 

IV- ao_curso da greve (arts. 6°,9° e 11°): 

na 

a) negar-se o sindicato a firmar acordo para a 

manutenção de serviços cuJa paralisação importe 

em prejuízo irreparável à empresa ou cuja 

11 
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prestação seJa indispensável ao atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade ou os 

empregados escalados não prestarem os 

respectivos serviços; 

b) o sindicato ou os grevistas utilizarem meios 

violentos para aliciar ou persuadir trabalhadores, 

violar ou constranger direitos e garantias 

fundamentais de outrem, causar ameaça ou dano 

ª-propriedade ou pessoa; 

c) o sindicato orgamzar ou os trabalhadores 

participarem de piquetes obstativos de livre acesso 

ao trabalho ou de "arrastões" que retirem do local 

de trabalho os empregados que não aderiram à 

greve e ou ocuparem o estabelecimento. 

Releva ponderar que a OIT considera legítima a 

"disposição legal que proibe aos piquetes de greve perturbar a ordem pública 

e ameaçar os trabalhadores que continuam trabalhando" (Verbete 434 do Comitê 

de Liberdade Sindical). Aliás, no direito comparado prevalece a ampla l 
condenação dos piquetes ~st:@vQ§ da liberdade do trabalhador de não aderir à 

greve decretada pelo seu Sindicato. Na Alemanha Federal constitui delito penal 

o piquete que impeça fisicamente a entrada do empregado no local de trabalho. 

Na França, a jurisprud~ncia tem enquadrado no art. 414 do Código Penal o 

piquete que, por meios violentos, atuar sobre os trabalhadores não grevistas. Na 
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Itália os tribunais considrram lícitos os piquetes, desde que se coloquem fora do 

centro de trabalho e se destinem à propaganda e controle da greve, além da 

persuasão pacífica dos não-grevistas . Em Portugal a lei estabelece que os 

piquetes devem desenvolver atividades tendentes a persuadir os trabalhadores dos 

não-aderentes" (Art. 47 da Lei no 65177). Nos Estados Unidos da América os 

piquetes são admitidos desde que tenham "comportamento pacífico", sem exercer 

coação ou intimidar outros trabalhadores no exercício dos seus direitos (LOPES

MONIS, "O Direito de greve - experiências internacionais e doutrina da OIT', 

SP, LTr - IBRART, 1986, 55, 81 e 82). 

Quanto à ocupação de estabelecimento ou algum dos seus 

setores ou locais de trabalho, CARLOS LOPES-MONIS registra a sua 

condenação pelo direito comparado "em atenção à consideração premente do 

direito de propriedade privada do empresário sobre os locais da empresa e da 

liberdade de trabalho dos não-grevistas em relação ao direito de greve. De um 

lado, qualifica-se a ocupação de atentado ao direito de propriedade porque, 

suspensa a relação de tntbalho, desaparece o título que legitima a presença dos 

trabalhadores na empresa e a ocupação não pode ser legítima sem a presença de 

um titulo legal ou convfncional. De outro lado, afirma-se que o direito de um 

só trabalhador de trabalhar é tão respeitável como o direito de outros em 

realizarem greve, devendo-se garantir, inclusive, a liberdade de trabalho com 

idêntica intensidade ao llireito da maioria de declarar-se em greve" (Ob. cit., 

pag. 51). 
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VI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABUSO DO DIREITO DE 

GREVE 

Ao tratar do direito de greve, o art. g> da Carta Magna 

proclamou, como já registramos: 

"§12° - Os abusos cometidos 

peras da lei". 

sujeitam os responsáveis às 

Destarte, recepcionou as normas legais vigentes, 

compatíveis com o caput do artigo, que penalizam atos ilícitos capazes de serem 

praticados na deflagraçãl e no curso das greves. E justificou o estatuído no art. 

15 da Lei no 7.783, em . de do qual 

"A responsabilidade pelos atos praticados, ilícitos ou 

crimes cometidos, no curso da greve, será apurada, 

co· forme o caso, segundo a legislação trabalhista, civil ou 

Parágrafo único - Deverá o Ministério Público, de officio, 

requisitar a abertura do competente inquérito e oferecer 

de! úncia quando houver indício da prática de delito". 

É evidente que a responsabilidade trabalhista e a penal são 

de caráter individual: restringem-se ao autor ou autores do ato. A 

responsabilidade civil, no entanto, pode atingir tanto o trabalhador que praticou 

o ilícito, como o síndica o que o determinou. 
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A caracterização da responsabilidade trabalhista, penal ou 

civil do trabalhador, incl1sive do dirigente sindical, e a civil da entidade sindical 

independem da declara ão de abusividade da greve por parte do tribunal 

competente para conheJer do respectivo conflito coletivo de trabalho. Ela é 

necessária somente em relação à greve em si; não com referência à atuação 

pessoal de grevistas, inclusive de dirigente sindicais, porquanto a 

responsabilidade emana do ato ilícito e independe de ser a greve abusiva~ 

Contudo, a participação no ato ilícito hâ de ser ativa, seja por ação, seja por 

omissão consciente (p.ex.: negar-se o empregado a participar de tunnas de 

emergência ou não comparecer injustificadamente ao serviço depois de resolvida 

a greve). Na simples p1cipação passiva, como decidiu o TST, não há falta do 

trabalhador susceptível de punição (Ac. do Pleno no DC-E-1.496/87, rel. Min. 

MARCO AURÉLIO DE MELLO, in revista LTr no 53, SP, 1989, pág. 613). 

Outrossim, como bem decidiu o I o Grupo de Turmas do 

egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 48 Região, a auto-composição do 

conflito pode justifirl ar o indeferimento do pedido de abusividade do 

procedimento da greve 

"quando há apenas o descumprimento de meras 

fokalidades e prazos legais", 

mas a Ação Declaratória de Abuso do direito de greve deve ser julgada 

procedente 

"qpando, além de tais inadimplementos, resultam também 

violados os §§ 1 o e 3° do artigo 6°, itens II, da Lei 

7. t 83/89" (Ac. na AD-7096/90, rei. Juiz VILSON 

RODRIGUES BILHALVA, in Rev. LTr. no 57, 1993, 

pág. 315). 
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N ) que tange especificamente à responsabilidade civil," \ 

li extra-contratual ou aquilrana, dispõe o nosso Código Civil: 

"Art. 159 - Aqu~le que por ação ou omissão voluntária, 

n9gligência ou imprudência, violar direito ou causar 

ptejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano". 

"~· 160 - Não constitue ato ilicito o praticado no 

1 

exercício regular de um direito reconhecido". 

A configuração da responsabilidade para a indenização a 

pessoa fisica ou jurídicc: prejudicada resulta, pois, da concorrência dos seguintes 

fatores: 

a ato ilícito, (natureza do ato praticado por ação ou 

omissão); 

J culpa, no seu conceito genérico (elemento 

c j dano (elemento objetivo). 

subjetivo); 

T~ndo em conta o que reza o art. 160, convém ponderar 

que os atos considerados lícitos, na hipótese em tela, são os que correspondem 

ao exercício regular do direito de greve, tal como disciplinado na lei. 

S~ndo o sindicato uma associação de pessoas, com fins 
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S~do o sindicato uma associação de pessoas, com fins 
I k 

consignados no ordenarento legal, administrado por uma diretoria, que o 

representa em Juízo e fm todos os atos da vida civil, é inquestionável que 

responde, como qualquer outra pessoa juridica de direito privado, pelos atos 

illcitos que cometer. E, conforme o caso, o sindicato pode responder 

solidariamente com o trabalhador que tiver praticado o ilícito em obediência a \ 

ordem da sua diretoria ou do comando de greve designado pela assembléia geral. 

Nlca é demais relembrar que tanto os empresários e 

trabalhadores, como suk entidades sindicais, estão sujeitos ao princípio da 

legalidade (art. 5°, II, ~a Cons.tituição) - afirmação que se sintoniza com o 

proclamado no art. 8 da ]convenção D
0 87, da OIT: 

I 

"Ao exercer os direitos que lhes são reconhecidos na 

prbsente Convenção, os trabalhadores, os empregadores e 

as respectivas organizações estão obrigados, tal como as 

demais pessoas ou coletividades organizadas, a respeitar 

a egalidade". 

Tftando-se da responsabilidade civil de sindicato, como 

bem asseverou a ilustrada Procuradora LÉLIA GUIMARÃES CARVALHO 

RIBEIRO, "não há de s~ perquerir se a responsabilidade civil refletiu no contrato 

ou não, porquanto o qÁe interessa é o reflexo nas situações definidas, mesmo 

porque só haverá respJI sabilidade se houver violação de um dever ou do direito 

e prejuízo ao terceiro 1 sado" ("Responsabilidade civil do sindicato pelo abuso 

do direito de greve", .i "Revista do Ministério Público do Trabalho" n° 02, 

Brasília, 1991, págs. 12~ e 130). 
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do 8 lição, sempre respeitada, de JOSSERAND, 8 

greve dos trabalhadores quanto "posta efetivamente a serviço dos interesses da 

profissão, sob a condi4o de que se respeite a liberdade de trabalho e não se 

cometam atos de violênlia, estará a salvo a responsabilidade dos grevistas, posto 

que permaneceram nos limites dos interesses legítimos, que constitui a pedra 

angular de toda a teoria [do abuso dos direitos. Entretanto, se sobrepassam esses 

limites, se recorrem à cbalisão por motivos extra-profissionais, saem do espírito 

da instituição e chegam a ser responsáveis pelos danos e prejuizos que, por sua 

culpa, causam ao patrão [lesado" ("El espirito de los derechos y su relatividade", 

tradução espanhola, Mé]'co, Ed. Cajicas, 1946, pág. 198). 

HUJSTER escreve que, na França, "quando no curso de 

uma greve, danos são c4metidos na matéria prima, nos produtos acabados ou no 

material, o empregador ~spõe, em principio, de um recurso contra os autores dos 

danos, pela aplicação do principio geral do art. 1382 do Código Civi1 11
• Mas 

confessa que o ressarcuhento é ilusório, "em conseqüência da modicidade dos 

recursos dos sindicatos", \o que não acontece nos Estados Unidos, Suíça e Suécia, 

onde a possibilidade de \ obter indenização adequada é um fator de respeito ao 

direito alheio ("Le droit de greve et sa régulamentation", Paris, Libraire de 

Medieis, 1952, pags. 10J(IO). No mesmo sentido HÉLENE SINA Y, ob. cit., pág. 

311). 

JE N-CLAUDE JAVILLIER lembra que, ultimamente, 

diversos empresários tem intentado ações de responsabilidade civil contra 

sindicatos, representante[ de pessoal ou os próprios grevistas. E a Cour de 

Cassation tem decidido que "os sindicatos e seus representantes só podem ser 

declarados responsáveis por sua participação na organização de uma greve 

ilícita", ressalvada a 'pótese de "participarem efetivamente de atos que 

18 



.. • • .t 

• 

constituam infrações pe ais ou fatos que não sejam inerentes ao exercício normal 

do direito de greve". E curiosa decisão, a referida Corte condeno~ o 

sindical a pagar os sal ·os dos trabalhadores que foram impedidos de ingressar 

no estabelecimento pelo piquete de greve que ele organizara ("Manuel Droit du 

Travail", Paris, LGDJ, 4. ed., 1992, págs. 538/41). 

E esclarecedor artigo sobre o tema, o magistrado paulista 

JAMIL ZANTUT res,e a lição de SÍLVIO RODRIGUES no sentido de que 

"a pessoa jurldica de feito pri.vado é a responsável direta pela reparação do 

dano, se o ato ilícito or praticado por representante dela"; mas caracterizada 

estará "sua responsab "!idade solidária, se na greve eclodida por suas <) 1 
~ 

determinações, esse d . o provocar por culpa dos membros da categoria 

profissional". E adverte que a "distinção entre responsabilidade direta ou indireta 

tem interese apenas teó ·co, face ao disposto no art. 1.522 do Código Civil e na 

Súmula 341, do Suprefo Tribunal Federal, e, atualmente, o art. 7° da Lei 

7.347/85" ("Greve em tividades essenciais: responsabilidade civil do sindicato" 

in Rev. LTr. n° 57, 199 , pág. 281). 

melhores juslaboristas brasileiros se regem pelo mesmo 

diapasão. AMAURI MASCARO NASCIMENTO sublinha que "A 

responsabilidade civil purada nos termos da legislação própria, pressupõe a 

aceitação do princípio a reparação dos danos por aquele que ilicitamente os f 

ocasionou, regra geral do Direito Civil". E conclui: "As entidades sindicais 1-. 1:J 

também estão expostas à mesma regra da responsabilidade civil, nos mesmos I 
casos das demais pessors juridicas e perante o juizo próprio, a Justiça Comum" J 

("Comentários à Lei df Greve", SP. LTr, 1989, pág. 132). Não é diverso o{/ 
magistério de EDUA O GABRIEL SAAD: "se reconhecida a ilegalidade da 

19 
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greve e provados os Jonseqüentes prejuízos da empresa, terá o sindicato 

profissional, responsável\ pela cessação coletiva de trabalho, que pagar a 

correspondente indenização" ("Constituição e Direito do Trabalho", SP, LTr, 2• 
I(; -

ed. 1989, pág. 196).\\ Para CÁSSIO DE MESQUITA BARROS a 

responsabilidade do sindil ato no processamento e comando da greve "deriva da 

prática de um ato ilícitor isto é, de um ato anti-jurídico, infrigente de norma, 

definível como comporuhnento de um sujeito de direito que lesa um direito 
I 

subjetivo de outrem, causando-lhe dano ressarcível, intencionalmente ou por 

culpa. É necessário, poisl que se reúnam os elementos subjetivo e objetivo, ou 

sejam, a culpa e o dano, ligados por um nexo causal" ("O direito de greve na 

Constituição de 1988", in \Revista LTr, no 52, SP. 1988, págs. 1341/2). 

1
1 

Vai~ anotar que a mais alta Corte do Judiciário trabalhista,' 
I 

em aresto da lavra do ~stro MARCELO PIMENTEL, já admitiu que a 

responsabilidade civil do f indicato, a ser aferida e julgada pela Justiça Comum, 

pode caracterizar -se no ci so da greve: 

, 

"A kreve abusiva, via de conseqüência, pode acarretar a ~~; 
respf nsabilidade civil de quem a decretou e dirigiu, 

quando nada por omissão vo1untária ou imprudência, ou 

pelo exercício irregular do direito de greve. Assim se 

cone iliam a Constituição e o Código Civil, não me 

paref endo sequer sensato supor que a lei Civil fosse 

inapticável aos mesmos abusos na esfera trabalhista" (Ac. 

no p.roc. DC-10.566/90, in DJ de 22.08.90). 

20 
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P r sua vez, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, como regis do no inicio deste trabalho, vem de acolher a tese da 

responsabilidade civil lo sindicato pela condução de greve abusiva: 

' O sindicato, sendo entidade de grande relevo para a 
)_ 

ategoria que representa, muito embora não possa / · 

, onstitucionalmente impedir deliberações da maioria dos 

fssociados, deve prestar obediência às disposições legais 

rue lhe são atribuídas, cabendo-lhe responder pelo 

excesso de poderes e abusos perpretados, mormente no 

aso em que tenha descumprido determinações legais. 

A referência pela Carta Magna a trabalhadores não induz 

restrição e também não impede pleito que VISe 

reconhecimento de responsabilidade civil, dirigindo-se a 

ação civil pública a proteger interesses difusos dos 

usuários ou consumidores de transporte coletivo" (Ac. cit.) 

21 



.ASJ?ECTOS DA RE· UlANEHTAQÂO DC DIREITO 

Ri~~LDO SUSSE}~ND 

(IV CONGRESSO DE DIREITO COLETIVO DO TRi~BALHO 

SÃO 30.11.89 a 02.12.89 - LTr .) 
ODUÇÃO 

I - GREVE 

A - Instp ament o ou de insubordinação concertada - --1 ) F t , i 't . t ' ' d ' ·a o soe o-po ~ J.CO, ex ra-JurJ. · J.CO 

B - negociação coletiva 
1')i<Ieio e não f' - pressão p/ negociar de boa fé 

2)Regulamentação especifica por lei 
3)N'ormas gerais da Constituição e das leis - Tratados ratificados 

- Auto-regu.la-entação ,c/ controle jurisdicional 

II - REGULAI>!ENTA ÂO ~ ijli!iiiiiiiiilllil!lt 
A - ConstituiçÕes o issas=Alemanha Ocidental,China,Estados Unidos,Fran-

= 
ça,Grã-:Breta .. ha ,Japão,URSS etc. 

B- . - , LegJ.slaçoes ord narias 

1)Minuciosas (~eterônomas)=Brasim,Portugal etc 
"'' 'l'i'l' • t . It '1· ., ' · t c. }J.<;ormas muJ. o geraJ.s= a J.a, r>lexJ.co e c. 

(,., 

C - Posição dos sin icatos=regulamentaçã.o importa sempre em limitaçÕes 
TI 

D - PLÁ RODRfGUEZ=n e não há direitos absolutos,a grev-e deve ser regula-
mentada". 

III - DIRE mo INTERNACI 

A ONU = Pacto -- A 

d9s Direitos Economicos ,Sociais e ~tu-
rais (NY - art.8Q,.E, e .s!· 

'1;:~ 

J3 - OIT 
- j 1 )Con·.r.B?/48- rt. 3º :"organizar suas atividades e formular o seu pro-

grama de açã1" - Gonstru.ção jurisprudencial 
2)Recomendaçã.o 92/51 = a.bstençã.o da greve e do lock-out dttrante o pro-

, 
cedimento da arbitragem voluntaria 

3 )Jurisprud;nci da Comissão de Per.i tos na Aplicação de ConvençÕes e 

Recomendaçõe Comitê de Liberdade Sindical (verbetes) 

BRAS I LEI 

IV - SUPERDIREITOS SUBJETIVOS (DIREI0 NATURAIS) CONSAGRADOS PELA CARTA DE 88 - -A- Dignidade da pe soa humana (art.12,III) 
B- Valores sociais do tra·baL'l-).o (art.12,IV) 

C- Direito à vida,' liberdade,à segurança e à propriedade (art.52,caput) 
D - Prino:Ípio da le alida.de (art.52,II) 
E - :bTão sofrer trat mento desumano ou degradante (art.52,III) 
F- Liberdade de tr balho (art.52,XIII) 

- I f ( ) G - Liberdade de as ociaçao Pt fins lJ.citos art .52,XVII 
H - Direito de ação judicial em caso de lesão ou a."D.eaça a direito (art.52, 

XXXV) 



v 
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I- Fur1ção propriedade (art.170,III) 

J- Defesa do meio mbiente (art.170,YI) 

K- Reduçã.o das des gua.ldades sociais e regionais (art.170,VII) 

L- Busca do pleno mprego (art.170tVIII) 
r•I - Valor dos princ pios na interpretação sistemá.tica da Constituição 

1 )CARLOS f-·1AXI~1I IA.,.'fO -Ler r1alestra azul - 3-A 
2)CELSO RIBEIRO Ler palestra azul - 3-A 

CONSTITUCIOUAIS SOBRE GREVE 

A - Empresas privad s,inclusive empresas pÚblicas e sociedades de econo

mia mista (art.173,§ 12) ::c direito amplo,ma.s não irrestrito (art.9Q) 

1)limitações ex licitas= atendimento às necessidades inadiáveis da 
comunidade n s serviços e atividades essenciais e ~imição dos abusos 

2)limitações de orresntes dos princÍpios fundados nos superdireitos 

subjetivos ireitos naturais}ou <lireitos humanos fundamentais) 

blica direta,autárqu.iea e fundaciona+ = "nos termos 

definidos em Lei Complementar" (art.37,VII) 

O - s Armadas,polÍeias militares e corpos de bombeiros 

militares) = (art.42,§ 5º) 

D - Direito compara o 
1 )~ = possive a proibição na funçio(tlpÚblica (Verb.-394) 
2) França e 6 grupos de servidores ( Lopes-r1on!s-69) 

o 
3)EEUU = proíbe servidores federais e de 40 Estados 

ASPECTOS DA LEI Nº 7.783/89 

VI - 311-EEI,t.Q 
a •w ~-ii111•u 

A - Interpretaçao = greve é me i o de pressão p/ .. êxi ~o negocia-
- ção coletiva e sindicato 

, 
e parte 

VI,Const.),n escolha de árbitro 
letivo (art.114,§ 2Q) -Logo ••• 

, 
obrigatoria na neg.col.(art.8º, 

(art.114,§ 12) e no dissÍdio co-

B - Certa a lei = 
____ .... __ . - , negoc:1açao so na falta de entidade sindical 

c 

VII -
A 

(sindicato - confederação;não central sindical) 

1 )~ = ler pal azul,pgs. 2 e 3 - B 

2 )França = selv gem e proibida. a greve sem sindicato (Mon!s-69) 
3) .Portugal = pr rrogativa do sindicato,salvo nas empresas com minoria 

sindicalizad - 20:t:: ou 220 empregados convocam assembléia p/ deli
berar c/ vot secreto e eleger comissão (art.2Q da Lei 65/77) 

objeto ~conv.,acordo col.,arbitragem ou decisão -J.T.(a.rts.52 e 8º) 

E - Impossivel arb:Í rio sindicato - Ele é parte,sujeita ao principio da 
legalidade,n o podendo disciplinar o exercÍcio e dimensionar o di-, 
reito que lh e assegt1.rado 



VI 

- -:.; -_, 

, 
c - Direit o - Greves políticas 

1 )!J;:r i Verb . 372 : ''não caem no âmbito dos princÍpios da liberdade 

2)Alemanlh& Ocid ntal="Não é adequada'' (Trib . Fed . do Trab . ) 

3)FranÇ.a="Não est ' amparada 11 (G5rte do Cassação) 

4) Portugal=il:Íci va , em determinadas situaçÕes (!--Toni s-1 05) 

D - Direito Comuarado-Greves de solidariedade 
_.-----------~--~ ---1 França = não :1 dmi te a de solidadried.ade eEterna 

• 4 

2)Itália = ite quando há comlL~hão de interesses 
, 

so a 

3)Es panha = pro: e 

E - Direito Interna ional-Licitude da greve = "na medida em que consti

tua u.m mei de defesa de seus interesses econÔmicos"(Verb-364) 

SERVIÇOS , .ATIVIDA .tS O~~u._siEíiTiliOiiRiiiíESiiít QUE I~ÃO PODEJii PARAR a • ____ ,_ ur e 
A - Preju{zo irre a avel para a emnresa (art . 9º da Lei) - .---.--

1 )I,~anutenção po 

2)Contratação p 

acordo entre empresa e sindicato 

lo empregador , na falta de acordo 

B- Servicos e ativ' dades essenciais (arts . 10 a 12) - -1)Relação e con eito =ler art.10 e§ vnico do art . 11 

2)Funcionamento 

comu...."l.idade 

3)Intervenção d 

, ' , 
dos indispensaveis as necessidades inaqiaveis da 

c -

- Obrigação das partes em conflito(art.11) 

Poder PÚblico p/ assegQTar funcionamento(art.12) 

1) ~ = Concei o:Res . Com . Peritos (tiLiieiirillliilíiíiíii• • J-"' Conave 

:g_ de Liberda 

a)Comitê- C sos concretos:hospitais (409) , abastecimento dagua 

(410) e co troladores de vôo (412) - EpisÓdio Verdier 
, 

2) EEIDI = greve colocar em perigo a saude ou a segurança -nacional":·· andado judicial p/ interrupção por 60 dias, c/ nego-

diação - Penas p/ inobservância ou greve ilegal (fun-
"' , ) , ... çao public :multa diaria e ordem de suspensao da greve . 

3) ESPANF .. .A = Co~ sti tu.ição manda lei assegurar fu...11cionamento "dos ser

viços esse ciais da comunidade"(art . 28 , § 2Q);Lei de 1980 e par-

tes sobrev·ventes do DL de 77 : sã.o ·essenciais .. ;_:. · "os servi-

ços 
, 

e os de reconhe cida e inadiavel necessidade,quando 

ocórreremc · rcu..llstâncias de especial gr ravidade" , cabendo à auto

ridade gov rnamental "decidir s/ as mediadas p/ assegurar o fun

cionamento dos serviços" . Casos concretos :hospitais , transporte 
, , -

ferroviari urbano e susurbano , transporte aereo , televisao , postos 
, 

e gas etc . 

4)ITÁLIA = içÕes decorrentes de constru.ção jurisprudencial . Proje-

~u; 
+1'-lb/qo 
f_. V,. -~5/'51'1 

to já ado JSenado manda preservar , durante a greve , os serviços 

de higiene e assist~ncia sanitária , transportes pÚblicos,energia 
elétrica , a~- •a e bens de primeira necessidade,repartiçÕes de so-



.. . 
cações,jornais 

tadorias,colet 

- 4 -
de catástrofe,setro judiciário,correio,telecomuni-

de televisão estatal,professores,pagamento de aposen

de lixo e outros. 

5)PORTUG.AL = Lei n265/77:são serviços essenciais os realizados por"emp.f!e-

sas 
.. .... 

ecimentos,que se destinem a satisfaçao de necessida-

des sociais preteriveis''(art.82),cabendo aos sindicatos e/ou jra-
balhadores a obrigação "de assegurar,durante a greve ,a prestação 
dos serviços J inimos indispensáveis para acorrer a satisfação da

quelas necess~dades" e ,bem assiin,"os ser"?"iços necessários à seguran

ça e manutenç;o do equipn!Jlento e instalações"(§ 12).Em caso de ~es
respeito,o Co selho de I\:Iinistros pode requisitar pessoal necessario. 

Desobediência:penas disciplinares pelo empregador,independentemente 
de penalidaded do Estatuto da Função PÚblica,do Regulamento de Dis
ciplina Nili tar ou do Regi.t11e Criminal T.fili tar U..ronis-111). 

IX - ABUSOS 

X -

A - Empregador =con tranger empregado a trabalhar ou adotar meios p/ frus.; 
tar divulgação da greve (art.62,§ 22) 

B - Sindicato 2 revistas i.t11pedirem o acesso de pessoas ao trabalho(~

quetes obst?tivos) ou ameaçar ou causas dano à propriedade ou pes~ 

~a (art.62.§§ 12 e 32) - OIT-434 

C -Fazer greve na J:igência de acordo,convenção ou decisão da J.T.(~ 
sula da paz), alvoEart.14,§ u.): 
~ -

1)p/ forçar o crprimento de cláusula ou condição de instrumento vi-
gente; 

2) p/ rever condição de trabalho que se tornou injusta pela superve-
.... 

niencia de fato novo ou acontecimento imprevisto(Rebus sic stam~ibus) 

D- Responãabil idad ' por~o !licito ~~ = r~gência da legislação T~a
balhista.civil ou penal,conforme o caso (art.15) 

ORDENMiiENífiO JUR:fDIC E REALIDADE NACIOUAL -------- Legalidade .!_ le, itimidade. E agora ? ... A 

B 

c 
Dirigentes sindicais que respeitam e que ignoram a lei 

- Omissão das autoridades pÚblicas --
D - Dificuldades ~ convencer trabalhador c/ baixos salários, s/ escola 

p/ os filhos,s hospitais p/ a famÍlia a respeitarem a lei. 
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VI - CON~TITU~ ÃO BRASILE~-~m , , 
A-Empresas privad s (inclusive empresas publicas e sociedades de 

';conomia mista) r direito amplo,mas não irrestrito(art&.9º e 173,§12): 
a)limitaçõe~ explÍcit~s ~R art.92=atendimento às necessidades 

inadiávei\ d; comunidade nos serviços e atividades essenci-
1 .., 

ais e pun~çao dos abusos; 

b)limitacõek decorrentes dos princiuios .,u.ormas tunda.p.os --.nes 

sobredire t~tos ou direit~s naturais (direitos humanos funda
mentais). 

B-Administração p~bl i Cél direta, autárquica e fundacional= ~~ nos . lWte$ : 
I 

da lei compf ementar (art.37,VII). 
C-Mi~ares = pr~ibida (art.42,§ 52). 

-=::::::NT:A~Ã~O ~ 
A-Adequada,com limitações resultantes,explÍcita ou implicitamente, 

do texto consti~ucional,à luz da interpretação sistemática~ 
B-Interesses a de~ender=os capazes de serem objeto de convenção,acor--do coletivo Jarbitragem ou decisão normativa(arts.52 e 82). 
C-Sujeito ativo=eJtidade sindical (sindicato,federação ou confedera

ção).Comissão de negociação,só na sua falta(art.42) 
-S±ndicáto ~ parte obrigatÓria na negociação coletiva(Cônst.art. 
82,VI),na . scolha de árbitro(art.114,§ 12) e no dissÍdio cole
tivo (art.114,§ 22). 

I: 
!I 
i: 
li 

I 
I 
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D-Quorsm=estatuto da entidade sindical(art.42,§ 1Q). 
, , 

E-Av~so preyio: \ 
a)serviços es~enc1ais=72 hs.(art.13); 

b)outros eerv~ços=48 hs.(art.32,§ u.). 

F-AliciamentoEart.62): 
a)livre coleta de fundos e divulgação; 

b)piquetes pacfficos de propaganda,~/constranger direitos e 

garantias f~damentais ~ de outrem. 
' ~ ... G-Preju~zo irrepar~vel~ empresa=manutençao,por acordo ou çontrata-

... "'" I , çao pelo empregador,dos serviços necessarios(art~9º)~ 
I . 

H-Serviço~~ ativiqades assenciais=relação:art.10 e ref.art.92,§1~Cónst. 

a)6onceito (ar1 .10,§~.). , , , 
b)Funcionamento dos Lndispensaveis as necessidades inadiaveis I . . 

da comunidade=obrigação das partes em conflito(art.11). 

c)Intervenção J o Poder PÚblico,quando paralizadas tais serviços 

ou ativida~es (art .12). 

!)Suspensão à2_ c~d~ ~.e não resaisão,salvo ato faltoso(arts. 7e15). 
-ialários,recupf ração dos dias parados etc=acordo,laudo ou de

cisão da JT \ (art.72) 

J-~olução:arbitrage' facultativa(arts.114,§ 12,Const.e 32 Lei) ou 
· acordo ou decisão .normativa da JT,em dis.col.provocado (arts. 

114,§ 22,da Çon, t.e 82 da Lei). . 

K)Abusos(ref.art.92 j § 22,Const.): · 

a)~mpregador con.s n er empregado L,_trabalhar ou adotar meios 
p/ frus~a d·vulgação da greve(art.62,§ 22); 

b)grevista imped!ir ..2.. acesso de pessoas ao ~rabal.ho ou ameaçar ou 
causar dano à propriedade ou pessoa(art.62,§32); 

I> 

I 
.l· 
" 

c)fazer ~eve na vigência de acordo,convenção ou decisão da JT 
(Cláusula ,S!~) ,salvo(art.14, § u.): 

~)p/forçar o 1umprimento de cláusula ou condição do instru- ,I 
mento em vigor; . 

2)"rebus sic J tamtibus". 

d )ResponsabilidaJ.es l!zOr il:Íci tos Jm crimes=reg~ncia da legisla-
- I çao trabalhista,civil ou penal (art.15). 

L)"Lockout,"=proibido \(art.17). 

l 

I 
\ 

I 
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SantQ A!naro da lp1peratriz /Agosto, 1985 

DA GREVE E SUAS V ARIAÇCJES -- -
O Direito de greve , t.nn dos assuntos da pauta do XV Encontro dos Empresârioo 

da Região Sul, apresentado pelo Professor e Ministro Arnaldo Sussekind,co~ 

respbndeu a todas as expectativas, coroando- se de pleno êxito . 

Examinando este Instituto do Direito Trabalhista nt.nn contexto mals amplo , 

sem se limitar aos casos concretos de greves , f atos transitórios e episÓdi_ 

cos , o Professor conseguiu, nt.nn tempo relativamente curto , pesquisar sua ~ 

rigem , projeção histórica, atualidade e irreversibilidade nas relaçÕes en

tre Capital e Trabalho . 

Resultante de uma seqllência de lutas, no seu estágio ernbrionFio apenas ~ 

beliÕes contra t.nn sistema de escravidão ou de t.nn trabalho chamado livre, 

mas aviltante à natureza ht.nnana do empregado- sem limitaçÕes de horâriose 

proteção nos locais de elevada insalubilidade ou periculosidade - a greve 

somente adquiriu fort.nn de Direito, crescente e progressivo, apÓs a Revolu

ção Industrial . 

Com suas implicaçÕes no ciclo produtivo e· o ativamento das maclças concen

trações obreiras em torno das cidades , eclodiram amplos recla:rros sociais , 

através de rnovi.JrentCB, verdadeiras revoltas, na Inglaterra (1812 ) , França 

(1831 ) e Alemanha (1844 ) , e as prirneiras · legislaçÕes e doutrinas que lhes 

davam lastro jurÍdico . 
'• 

-Enfocando- as nos tempos atuais , apos reportar- se a sua evolução , a partir 

dos países mais industrializados, às encÍclicas da igreja e ao papel pre

ponderante da OIT, emitiu duas consideraçÕes que merecem t.nn registro mais 
~ . : 

delineado: Pri.Jreira: A greve,' hoje aceita peias diversas doutrinas, Econô

micas , Cristãs e Liberai~ - ~ regul~~ntada na maioria d~s pàíses - com 
t .. • ~ 

excepção dos regi.Jres totalitários que a excluem ou a limitam a parâmetros 

inexpressivos - nnão é t.nn direito absoluto e excludente dos demais direi

tos, devendo ser regulamentada sem perder de vista os direitos dos cida

dãos, dàs comunidades e do paÍs" não obstante seja reconhecida corro t.nn rei 

........ .. ,.. 
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de pressão para que as reivindicaçÕes obreiras mereçam atenção e soluçÕes 

correspondentes. 

Segunda: Quanto à abrangência existe um grupo, mui to pequeno de 

ses ,com destaque da Itália e da França, onde não é imposta restrição 

reito de greve, inclusive no Serviço PÚblico. 

~ 

pal-

ao Di 

Un outro grupo a permite em geral, mas de seu campo exclui os Serviços PÚ 

blicos, partindo do princÍpio "de que quem se oferece para exercer. certas 

atividades o faz consciente das restriçÕes legais pré-existentes". 

E finalmente um número bem significativo de países, além das restriçÕes 

precedentes , também aí incluem os serviços essenciais , pela repercussão e 

conômica e social advinda. 

-Outro aspecto, estribado no Direi to Comparado, refere-se as f ases caracte-

rísticas da greve, que são três: 

A primeira, chamada pelos Alemães de perÍodo de espera, corresponde ao 

denominado AVISO-PRÉVIO, consagrado no âmbito da doutrina internacional,ou 

seja, o lapso de tempo compreendido entre a decisão da Assembléia do Sindi 
. ~ . 

cato - que decretou a greve - e o seu lnlClO. 

A segunda, não se encontrando solução no perÍodo de Aviso-Prévio, atr~ 

vês das negociaçÕes mantidas entre as partes, é o da instalação da própria 

greve com as suas norma1s conseqüências sociais e econômicas. 

O terceiro aspecto é o da fase da solução do conflito, que não deve e 

não pode se eternizar. 

Esta fase, variável de país para país, admite várias alternativas com des

taque da solução por abitragem, que pode ser facultativa ou compulsÓria. 

Facultativa quando as duas partes se põem de acordo em sutmeter os con 

flitos à arbitragem. Assim, não havendo consenso entre elas (neste partic~ 

lar) , a greve conJ inua. 

CompulsÓt>ia qJ ando, apÓs a greve atingir um determinado número de dias, 

prin~ipalment~ em btividades fundamentais ou essenciais sem que tivesse 

surg1do soluçao, slmnete-se, por força da lei, o caso à arbitragem, por 
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membros eleitos pelos conflitantes, sob a presidência de um componente de

signado pelo Ministério do Trabalho ou organismo pÚblico equivalente . 

Acentuando os aspectos aceitos como legais, seja sobre o ângulo formal ou 

quanto aos fins, o Professor historiou os precedentes brasileiros, canse

quentes da revolução de 1930 , constituição de 1937 e 1946 do perÍodo revo

lucionário, a partir de 1964, os denominados ante-projetos Pazzianotto, e 

sugestões da OAB , e das entidades Sindicais mais atuantes CUT, CONCLAT 

FIESP e CNI, estas Últimas das classes empresariais . 

Passando, finalmente, a apreciar o papel desempenhado pela Justiça do Tra

balho no Brasil, existente em poucos países, que se limitam ao denominado 

Poder Normativo, circunscrito ao alcance da lei aplicável, sem competência 

de legislar, o Professor completou seu pensamento com as seguintes conside 
-raçoes : 

Sem desconhecer a importância do Direito comparado e a experiência con

sagrada em diversos paí ses, não podemos simplesmente transplantá- la, por

que outras, muitas vezes bem diferentes, são as causas determinantes . 

Somos, no Brasil, uma Nação continental desigualmente desenvolvida, on

de convivem regiões ricas, pobres e miseráveis, com reclaJIDs e suporte eco 

nômico diversos . 

Estando as condiçÕes sociais presas às forças produtivas, nenhum valor 

podem ter os numerosos planos de sociedades ideais, se não se assentam nu

ma exata compreensko das causas e dos males que deseja eliminar . 

Mais cedo ou mais tarde , as leis trabalhistas e sociais , terão o refle

xo do sistema econômico de que fazem parte . 

Aqui as conclusões a que chegou o Professor Sussekind ao término de sua ~ 

lestra : 

"Primeiro a greve não é um direito absoluto e excluente dos demais di

rei tos , devendo set regulamentada sem perder de vista os direittvs dos cida

dãos, das comunidades locais e do país . Segundo cumpre evitar a erosão da 

ordem jurÍdica vigente até que outra seja organizada ." 

"O que mais temo é o jornalista perguntar, o senhor tem medo da legali-
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zação de partidos comunistas? Não, eu tenho é do caos, porque depois do 

caos nao se sabe o que vem, se é uma ditadura de direita ou de esquerda. 

só se sabe que historicamente todo país que chegou a um caos teve coiiD cor~ 

lârio subsequente uma ditadura. Terceiro e ÚltiJID, se a lei sem liberdade 

conduz ao autor i tarisiiD, a liberdade sem lei conduz ao anarquisiiD ." 
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' ' A OR~ANIZ ÇÃO SI~~ICAL E A JUSTIÇA DO TRABALHO 

NA TUR! COISTifUIÇÂO 
1988) 

I _- IBTRODUÇÂO 
• A-DisposiçÕes constitucionais: 

o 

1-Princ!pios , 
2-Normas de eficacia imediata 
3-Normas de e~icácia contida 

B-Regulamentacão por lei ordinária (regra) ou complementar -C-Mandado de in un -o (art.52,n272) - --D-Ampla intervenção nas relações de trabalho 
-E 

1-Reduz-se na razão inversa do fortalecimento dos sindicat a 

2-PaÍses com~i~tas=dirigismo integral da ~cono~ia redus eepato 
p/ a negociaçao coletiva.Sindicatos=funçoes publicas. 

I 

II - QiGAJIZAÇÃO SINDICM (Art ·9º) -A-Liberdade e altonomia sindical(Caput e ns.I,II e V) 
1-t iberdade ~andical coletiva=direito dos grupos de empresárioe 

e de trabalhadores vinculados por uma atividade comum de caa~~ 
tituirem os1 sindicatos que preferirem,com o tipo de represe&• 
tação que e~colherem - Projeto impÕe unidade sindical por ca
tegoria.Atr1ta-se com a Conv.OIT-87. 

2-Libe a e ~fndical individual=direito de cada trabalhador e .._ 
presário de filiar-se ao sindicato de sua escolha e dele deeli• 
gar-se - Projeto só admite filiação ao sindicato único da cate
goria.Atrita-se com a Conv.OIT-87. 

3-Autonomia s ndical=direito da associação ao seu livre tunciona
mento,visan o aos fins para os quais foi constituÍda - Está coa
forme a Conv.OIT-87. 

B-Objetivos sin~dicais (nºIII).Substituição proc~ss~~or lei~dado( 
- ... .. <1e o!J ança ~olet;iTo 71 

C-Estatutos=elal oraçao s/ interterencia do Poder PUb ico(n2IJ 
~~~~ internos=composição e fun~ionamento 

2)EleicÕes - ecurso p/ o Judiciário(Art.52,n236) -3)Registtp ca torial no Órgão previsto em lei.Não pode modificar • 
os estatutos,mas pode negar o registro(omissões fundamentaie, 
objetivos nio-sindicais,violação do princÍpio da legalidade) 

D-Representagãol profissional i»-econÔmica (n2II) 
o , 
1-Unidade sindical por categoria =ef quadramento previo impresc -

divel.Quem o fará ? Admin.PÚblica ? Colégio sindical ? Cada Coa
federação especifica ? Lei regulamentar necessária. -2-Base territorial=estatutos,não inferior ao MunicÍpio • .....-

3-conflitos inevitáveis sobre representação e base=Poder Judioiá
rio.Antes, Jed;açi~ Órgão administrativo ou sindica1.Lei re a
mentar necdasaria. 
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E-Contribui ão sind cal da cate oria (nQIV) ..... 
1-Poder tributá io independente da contribuição anual 

, 
compulsoria 

prevista na C nstituição e regulada em lei,sem fato gerador nem 

periodicidade 

3-Intenção=legi assistencial" ,mas ••• Direi to compa-• -. 
rado e OIT: ta de solidariedade. 

~---4-Lei terá de r gulamentar,cf.princ:Ípios do Direito Tributário. 

F-Intervenxã~ na asjociação sindical e penalização dos seus dirigentes. 

SÓ o Poder Judi iário - Jurisprudenoia da OIT. 
G-Direito do aposen ado (n2VII) 
H-Estabilidade do d rigen.te sindical=do registro até l ano (n2VIII). 

IIf- GREVE (Art.9º) 

A-Direito am:loc:sin~icato decide oportunidade e objeto (caput) 
B-Lei dispora sobre - 1-servicos .! at vidades essenciais p/ "atendimento a necessidades 

inadiáveis da comunidade"no curso da greve do respectivo serviço 
ou atividade § 1Q) 

2-~nalizacão d abuso=ocupação de estabelecimento,agressão,parali

zação de servtço inadiável~ comunidade etc(§2Q). 

3-greve do serv~dor ~Úblico civil (art.45,§ 6º). -C-Direito Internacilnal (Ob.TIT e OIT) e direito comparado. 

IV- JUSTIÇA ~ TFJffiAt HO {Arts.117 a 123) 
A-Tribunais do Trabalho=nem todos os paÍses e nem 

e +=• 
;;~ 1-Re a=sÓ conflitos jur:Ídicos,individuais ou 

declaratÓria) 

sempre no Judiciário. 

coletivos (Sentença 

2-Exeeção=confl 

va).P.ex:Bras 
tos econÔmicos ou reivindicatÓrios (Sent.constituti-

, A 

l,Australia,Nova Zelandia e México. 
E-Conciliação ou me iação dos dissÍdios individuais ... - - -""---- --- ---1-Âmbito. da emp esa=delegado sindical,delegado de fábriea,Comissão - ---......... ~--• , .. , "'* 

Pmtaria de Cjncilia~ao e orgaos assemelh.ados;prooedimentos in-
termos para .r clamaçao. 

2-âmbito admini trativo=inspetores do trabalho 

3-Projeto da Co stituição=representante dos trabalhadores,eleitos 

nas empresas I mais de 200 empregados,p/ promover entendimentos, 
in~lusive con iliando litÍgios individuais(Art.11) -Reserva sin--dicf!J.. 

C-Conciliaxão,media ão !.arbitragem ~conflitos coletivos : 
1-Negociação di eta 
2-Negaciação c/ mediação de autoridade,c/ ou s/ greve. 
3-Arbitragem fa ultativa ou compulsÓria =árbitros das partes ou Ó~

gão predeterm nado por lei. 



D-Trinartismo_~n Justiça do Trabalho brasileira - -1-TST=Colégio eleitoral da s Confederações: lista t riplice, que o ---TST encami J.S. ao Pres.da RepÚbl ica (A r t.11 7 , § 3º ) 
2-~=listas rÍplices organizadas pelas diretorias das federa

ções e sindi catos (não f ederados) da região (Art.121,n2I I I ) . 

3-Juntas=lei kisporá,cabendo a designaçã o ao Presidente do res

peet~vo tri~unal (Art.122, § único). 
E-Competencia da JT em razão da pessoa=relação de emprego em empre-_.._ _ __ -r-:- - ---:' -;--

sa privada;adml.nistraçao publica federal,estadual ,municipal e 

do D.F.,dirr ta e indiretarpessoae jurÍdicas de direito pÚblico 
externo (Art.120). 

F-Competencia d~l JT em razão da .m.a_t_é_r~ia=diss!dios coletivos,jurÍdi-----A f 
eos ou econ~micos,entre empregadores e trabalhadores;diss~dios 
individuais decorrentes de relação de emprego e,nos termos da 
lei,de rela ão de trabalho (Art.120). 

"" 
G~Abolição~~em casos de diverg~ncia jurisprudencial- Exceção 

eriticável:~~remos vários "direitos do trabalho"(Art.117, § 2 ~ ). 
H-Conflitos col tivos de trabalho: .,.. ___ _ 

haja fracas ada a neg.col. (Ar~20,§ j Q). 

1-Faculdade e~tre a arbitra ou a decisão ·cial,desde que 

2-DissÍdio co etivo=instauração da instância judiciária 
normat vo amplo,suplementando ou complementando leis 

ções aplicáreis (Art.120,§ 2Q) 

3-Aplauso manr tenção pode: normativo=eauidade social no 

das categor~as - importancia para a macro economia. 

- poder 
e conven-

conjunto 



A GRÉVE Nd 
DIREITO DO 
T RA BA L HD~ 

tf 
ARNALDO SUSSEKIND 

I - Introdução - O Direito, como ex

pressão de uma supere~trutura social, varia 

suas manifestações de conformidade com a 
estrutura sócio-econômica de cada época e 

de cada região: num f dado momento his
tórico, a diversidade de formação socioló

gica de determinados povos e dos respecti
vos regimes políticos e econômicos pode 

ensejar e justificar a desigualdade dos sis

temas jurídicos que lhes correspondem . É 

o que ocorre no pertinbnte aos direitos so

ciais do trabalhador. I 
Se as normas rel9 tivas à previdência 

social são estabelecidas, universalmente, 

por meio de leis imperativas, que tornam 

compulsório o vínculo dos trabalhadores ao 

seguro social e enumer~m os benefícios as

sistenciais e pecuniários a que têm direito, 

o mesmo não se veri~fca, entretanto, com 

os preceitos concernen~es às relações cole

tivas e individuais do trabalho . Sob êsse 

prisma, o direito comparado revela que os 

diversos sistemas jurídibos devem ser clas

sificados em três tipos ~istintos, com os se

guintes característicos: 

a) de caráter convencional, em que 

as condições d b trabalho são ajus-
t d . I d . -a as por melO e negoc1açao co-
letiva entre os sindicatos de tra
balhadores e as correspondentes 
emprêsas, limitando-se o Estado a 
assegurar o d~reito dé associaçã~ 
e a liberdade L ndical e a regular 
o processo de negociação coletiva, 

por meio do qual as emprêsas e 

os sindicatos de trabalhadores de
vem ajustar, diretamente, as res

pectivas condições de trabalho; 

b) de dirigismo total, em que as con

dições de trabalho integram o pla

no estatal da economia dirigida, 

cumprindo o Estado e aos órgãos 

incumbidos da execução dêsse pla
no, no setor do trabalho, estatuir 

todos os direitos e obrigações dos 
trabalhadores frente às respectivas 
emprêsas; 

c) de interV'encionismo básico em que 

as relações de trabalho podem ser 

objeto da livre estipulação das par

tes interessadas, desde que sejam 

observadas as condições funda-

mentais da proteção ao trabalho, 

consignadàs em disposições legais 

irrenunciáveis, cujas regras ade

rem ao dontrato de emprêgo. Ou

trossim, na existência de conven

ções coletivas que lhes sejam apli

cáveis, o trabalhador e a emprêsa 

não poderão estipular condições 
que desatendam às cláusulas dêsse 
instrumento coletivo peculiar ao 

Direito do Trabalho. 

O primeiro dos tipos mencionados pre

pondera, obviamente, nos países altamente 

industrializados e que possuem pcderosas 

organizações de trabalhadores, com cepa

cidade de anular, no uso de direitos sindi

cais, o poder econômico inerente ao capi

talismo. É o que ocorre, por exemplo, nos 
Estados Unidos da América e na Inglaterra, 
onde a fôrça dos sindicatos torna prescin

dível a intervenção do Estado através de 
leis imperativas destinadas a impor a obser
vância de condições básicas de proteção 
ao trabalho, sobretudo no que se refere à 
relação de emprêgo . O desenvolvimento 
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versidade-Indústria, com objetivos m parte 

pmalelos aos da outra entidade p ojetada. 

O interêsse denotado por tal onver
gêncla de atenções bem exprime a ansie
dade, em que se encontram os respon 'veis 

pela produção fabril nacionaL de as 
rar a continuidade de seu esfôrço e 
progresso industrial do país, mediante o u
primento de um fluxo regular de pess l 
técnico e administrativo de alto níveL me 
precJ.pua da educação para o desenvolvi 
menta. Esta preocupação é também a d 
Govêrno, como deve ser a de todos os bra
sileiros. Não pretendeu êste ensaio senão 
atrair para a momentosa questão, e nela 
focalizar, o espírito dos educadores, líderes 

I 
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universitários e empreendedores., a fim de 
que conjuguem as sua~t fôrças no sentido 
de formular um balanço geral das reais 
necessidades do país neste setor. Com base 
em tal levantamento, há de se efetuar a 

planificação, a longo prazo, das modalida
des de sua recíproca cooperação, que, sob 
a égide do poder público, e aliando aos 
recursos na7ionais os que se puderem obter 
de fontes governamentais ou privadas, 
oriundas do exterior, deverá consubstanciar 
os alicerces de uma profícua atualização da 
educação superior no Brasil, dentro do qua
dro de seu acelerado desenvolvimento eco

nômico-social. 
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industriaL nos citados países, subordinou a 
aglomeração dos operários; nas cidades e 
vilas com grande densidade de trabalhado

res e espírito de associação e de união para 
defesa dos interêsses comuns tornou-se um 
corolário; daí terem sido os seus direitos, 
desde o século passado, coJ quistados pe
las próprias entidades sindicais . 

O segundo dos tipos précitados corres
pende aos países de governos totalitários, 
que incl~em o problema do trabalho como 
um dos pontos salientes da economia pla
nificada e dirigida pelo Estqdo. É o que 
se verifica na União das Repüblicas Socia
listas Soviéticas 'e nas chamadas democra
cias populares da Europa ori~ntal. Nelas, 
segundo depõe David Morse, atual Diretor
Geral da Repartição Internaoional do Tra
balho, "as relações de trabalqo apresentam 
características especiais, dev~do, em parti
cular, à coletivização total dos meios de 

d - - d I . pro uçao e em razao e quf a economia 
está regida por planos estatais, que cons
tituem o princípio diretivo da vida econô
mica, planos que compreendem todos os 
aspectos da produção, incluindo os salá
rios dos trabalhadores, e definem em de
talhe as tarefas que se hão de cumprir e 
as condições em que devem ser efetuadas" 
(Memoria del Directo Generpl, 1955, pg . 

56). 
Finalmente, o terceiro dos mencionados 

tipos é o adotado pela gran~e maioria dos 
países, ao organizar o sistemp sócio-econô
mico de ordem pública que objetivam a 
prevalência dos princípios da Justiça Social 
e a valorização do trabalho humano . São 
garantidos os direitos sindicaif , inclusive os 
concernentes à celebração de convenções 
coletivas, cujas condições adi rem aos con
tratos individuais de trabalh9 firmados pe
las partes a que elas se apÜquem; entre-

• . 

.. 

·u 
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tanto, porque reconhecem êsses países que 
certos preceitos fundamentais da proteção 
ao trabalho não podem depender da ação 
sindicaL nem sempre capaz de conseguir 
sua adoçã.o, impõem sua ampla aplicação 
por meio de leis de caráter imperativo. 
Conseqüentemente, nas relações de traba
lho, ao lado do conteúdo contratuaL que 
é preenchido pelo acôrdo da vontade das 
partes interessadas, configura-se um con
teúdo institucional que é predeterminado 
pelo Estado em nome do interêsse social. 

É o que sucede em tôda a América Latina 

e em diversos países da Europa. 
II - A Greve Nos Diversos Tipos De 

Legislação Do Trabalho - A finalidade e a 
natureza dos preceitos legais concernentes 
à greve decorrem, de um modo geral, do 
tipo de legislação do trabalho adotado no 
respectivo país. Assim, quando a legisla

ção é do tipo: 

a) convencional, o exercício do direito 
de greve sofre raras restrições; 

b) dirigismo total, a greve é proibida 
e conceituada como delito penal; 

c) intervencionismo básico, o exercí
cio do direito de greve sofre as 
limitações resultantes do ordena
mento jurídico em vigor, a fim de 
se harmonizar com os instrumen
tos e normas com os quais o Es
tado intervém nas relações de tra
balho. 

Daí porque, conforme acentuou o do
cumento básico sôbre o assunto, prepara
do pela Repartição Internacional do Tra
balho para a Terceira Conferência do Tra
balho dos Estados da América Membros da 
OIT, "pode-se notar que as diversas formas 
de restrições, cuja análise se vai empreen-
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der, são muito mais freqüentes nos países 
da América Latina do que nos países da 
América do Norte". E adverte que os siste
mas regulamentares da greve e do "lock
out", "ao deixar uma certa liberdade às 
partes para recorrer aos meios de pressão 
coletiva enquanto duram as negociações, 
estabelecem, todavia, que a decisão que 
será finalmente pronunciada pelos organis

mos de conciliação e arbitragem obrigará 
legalmente as partes" (Informe IV, Mon
treaL 1946, pg . Sll. 

Mas não é só. Como revela o precitado 
documento, outras condições são estipula
das pela maioria das legislações latino
americanas, com o objetivo de restringir 
temporàriamente a eclosão das greves: 

"a) obrigação de conceder um pré
aviso de greve ou "lock-out"; 

b) obrigação de observar um período 
de espera antes de recorrer à gre
ve ou ao "lock-out"; 
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nicos em proveito do bem-estar social e 
integrar o trabalhador na comunidade a 
que pertence, de forma a que possa viver 
com dignidade, criou novos instrumentos 
jurídicos, que lhe são peculiares: 

a) a convenção coletiva com a qual 
as próprias categorias interessadas 
estabelecem a auto-regulamenta
ção das suas condições de traba
lho; 

b) a sentença normativa, com a qual 
os tribunais do trabalho e demais 
órgãos de arbitragem obrigatória 
constituem o direito, criando novas 
normas ou alterando as condições 
de trabalho vigorantes, na solução 
dos conflitos coletivos econômicos 
ou de interêsse entre empregado
res e trabalhadores. 

É certo que nem todos os países ado· 
tam o segundo dêsses instrumentos j urídi· 
cos, preferindo que os dissídios coletivos de 

c) obrigação de esperar as conclusões trabalho sejam resolvidos por negociação 
de uma comissão de investigação 
antes de decretar uma suspensão 

coletiva de trabalho; 
d) obrigação das partes de submete

rem a uma tentativa de conciliação 
abstendo-se de tôda greve ou 
"lock-out" durante o procedimento; 

e) obrigação de proceder à consulta 
prévia dos trabalhadores, antes de 
decretar uma greve" (Informe cit., 
pág. 51) . 

Com o advento do Direito do Trabalho, 
é evidente que as greves não mais pode
riam corresponder, nos países que o con
seguiram, àquela ação revolucionária de 
conquista das mais rudimentares normas 
de proteção ao trabalhador. Aliás, cumpre 
recordar que êsse ramo do Direito, visando 
a comp:Jr interêsses aparentemente antagô-

direta das partes interessadas, as quais 
possuem a faculdade de submeter seus li· 
tígios à arbitragem . Mas, ainda nessas le· 
gislações, porque o direito do individuo ou 
do grupo deve subordinar-se ao interêsse 
sociaL há restrições à paralização coletiva 
de serviços públicos ou de utilidade públi
c:::r, permitindo-se, em alguns casos, a in
tervenção do Estado no sentido de deter
minar o adiamento ou a suspensão da greve 
(Estados Unidos da América, Inglaterra, Ca
nadá, etc . ) . 

II1 - A Grev·e no Direito Brasileiro -
No Brasil, a greve e o "lock-out" foram 
considerados recursos anti-sociais pela 
Constituição de 1937, a qual em seu texto, 
impunha a criação da Justiça do Trabalho 
com os poderes adequados à solução dos 
dissídios coletivos de trabalho . E os diplo-
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mas legais de 1939 a 1943, atinentes à or

ganizaç5o da Justi:;a do Trabalho e à Con
solidação das Leis de Trabalho, respecti

vamente, mantiveram, logicamente, o princí
pio da proibição das greves e o da solução 
dos conflitos coletivos de trabalho, quando 
não conciliados, por meio de sentença nor

mativa da jurisdição especializada. 

A Constituição de 1946 tcdavia, concei
tuou a greve como um dir.eito, estipulando, 

não obstante, que o seu exercício seria re
gulado por lei (art. 158). Conforme pon

derou Orlando Gomes, tal reconhecimento 
"como direito, foi. em última instância, uma 

reação dialética contra a disrosição da Car
ta de 37, que a reputava um recurso anti
social". Ocorre, porém, que os constituintes 

de 1946 não procederam como os legisla
dores italianos de 1947, os quais, permitin

do o exercício da greve, acabaram com a 
Magistratura do Trabalho. Com efeito, sem 
€mbargo do preceito relativb à greve, esta
tuíram no art . 123 da Carta Magna que 
"compete à Justiça do Trabalho conciliar 

I . 
e julgar os dissídios individuais e coleti-
vos entre empregados e ep pregadores, e 
as demais controvérsias oriundas de rela
ções do trabalho regidas por legislação es

pecial. 

§ 2<:> - A lei especificará os casos em 
que as decisões nos dissídios coletivos, po

derão estabelecer normas e condições de 
trabalho". 

Antes mesmo de promulgada a Cons
tituição vigente, foi expedido o Decreto-lei 
n<:> 9 . 070, de 15 de março de 1946, possibi
litando, com restrições que não se ajustam 
à norma constitucional pertinente, o exer
cício do direito de greve. Contudo, embora 
defensáveis em tese, essas limitações têm 
justificado inúmeras ~entativas de uma no
va regulamentação, sob o pressuposto de 
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que, na regulamentação do s~u exercício, 
a lei n5:o poderá anular o direito estatuído 
no p:eceito constitucional . É êste, aliás, o 

p ensamento do emérito jurisconsulto Pontes 
de Miranda (Comentários à Constituição 
d~ 1946, P ed., vol. IV, pág . 64) . 

Um diploma constitucional sistemático, 

orgânico e com unidade filosófica não po
deria, evidentemente, consubstanciar os 
dois princípios citados, nos têrmos em que 

o fez a .Carta Magna, eis que correspon
dem a procedimentos antagônicos . Mas, se 

tal ocorreu, cumpre ao legislador ordinário 
conciliar e harmonizar os dois dispositivos 
constitucionais, com observância das dire

trizes cordiais oriundas do próprio Estatuto 
básico . 

De logo, revela ponderar que, se por 
um lado, não se pode vedar o exercício 
do direito de greve (art. 158), não menos 
certo é que a lei que o regulamentar não 

poderá limitar a competência da Justiça do 
Trabalho para resolver os dissídios coleti
vos configurados pela greve (art. 123). Ou

trossim, não é possível considerar a greve 
como um direito absoluto, visto que a de
legação ao legislador ordinário, para re
gular o seu exercício, contém a implícita 

o lógic::x conclusão de que a lei poderá 

estabelecer condições para sua eclosão, 
para sua validade e duração e para o seu 

término (V. Geraldo Bezerra de Menez·~s 

- Dissídios Coletivos e Direito de Greve, 
3 ~ Edição, pág . 136 a 138; Carlos Maximi
liano - Comentários à Constituição de 
1946, Vol. III, :r;ágs. 204 e 205; Carlos Me
deiros da Silva - Alguns Problemas Bra
sileiros, pág . 76) . Por seu turno, cumpre 

não esquecer que o Estado tem o dever 
de organizar, e não desintegrar, a ordem 
econômica "conforme os princípios da Jus
tiça Social, conciliando a liberdade de ini-
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ciativa com a valorização do trabalho hu
mano" (art. 145). Aliás, porque todos os 
fatôres da produção devem ser coordena
dos em proveito do bem comum, prescreve 
a Constituição que "o trabalho é obriga
ção social" (Parágrafo único do art. 145); 
que a União pode intervir no domínio eco
nômico, tendo "por base o interêsse público 
e por limite os direitos fundamentais asse
gurados nesta Constituição (art. 146); que 
"o uso da propriedade será condicionado 
ao bem-estar social" (art. 147), enquanto 
que "a lei reprimirá tôda e qualquer forma 

de abuso econômico" (art. 147). 

IV - O Projeto de Lei da Câmara sô
bre o Direito de Greve - Encontra-se pre
sentemente no Senado Federal o Projeto de 
Lei da Câmara n9 24, de l 958, que visa a 
regulamentar o direito de greve, oriundo 
do Substitutivo apresentado pelo deputado 
Rogê Ferreira ao projeto originário do 
deputado Aurélio Viana. Uma análise im
parcial de seu texto, à luz das considerações 
aduzidas neste estudo, revela, entretanto, 
que o Projeto já aprovado pela Câmara 
dos Deputados desatende, "data venia", ao 
disposto no art. 123 da Constituição Fe
deral, à ordem político-jurídica em vigor, 
de diretrizes fundamentais do Direito do 
Trabalho em nosso país · e ao interêsse so

cial. 
Com efeito, o referido Projeto veda a 

intervenção jurisdicional da Justiça do Tra
balho para solucionar os conflitos abertos 
do trabalho, permitindo-lhe exercer "ação 
meramente arbitral" (art. 12), quando as 
partes dissidentes concordarem em admi
ti-la como árbitro da greve. É indisfarçá
vel, por isto mesmo, a frontal violação, pelo 
Projeto, do estatuído no art. 123 da Carta 
Magna, que defere à Justiça do Trabalho 
competência para conciliar e julgar os dis-

.. 
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sídios coletivos entre empregados e empre
gadores, sejam de natureza jurídica ou eco
nômica, com o poder de estabelecer normas 
e condições de trabalho (Sentença norma
tiva ou constitutiva). 

Regulamentar o direito de greve com 
supressão da intervenção jurisdicional da 
Justiça do Trabalho consubstancia incons
titucionalidade de igual porte da que re
sultaria de uma lei proibitiva do exercício 
do direito de greve. A Constituição prevê 
aquela intervenção e o exercício da greve. 
Destarte, ao legislador ordinário cabe a di
fícil tarefa de conciliar os dois institutos e 
não suprimir a eficácia de um dos precei
tos constitucionais, sem perder de vista as 
demais normas que constroem o sistema 
constitucional brasileiro. 

Como bem ponderou o eminente jurista 
Wilson de Souza Batalha em recente estu· 
do sôbre Relações coletivas de Trabalho, 

"difícil tarefa, sem dúvida, é a de con· 
ciliar duas instituições jurídicas que 
correspondem a duas concepções fun· 
damentais divergentes; o dissídio cole· 
tivo e o direito de greve. Se êste cons• 
titui uma reminiscência da luta priva· 

da, da viscracia, aquêle representa o 
predomínio da juriscracia. Se a greve 
corresponde a uma atitude absenteísta 
do Estado ante os máximos problemas 
sociais, a competência normativa da 
Justiça do Trabalho corresponde ao in
terêsse do Estado em chamar a si a 
solução dêsses problemas, pondo miras 
no interêsse da coletividade" <Relações 
Coletivas de Trabalho, l 958, pág. 43) . 

Por isso mesmo, escreve Carlos Me
deiros da Silva: 

"É princípio corrente que os textos 

• • 
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constitucionais nao se interpretam iso
ladamente. Assim, havendo a Consti
tuição instituído a Justiça do Trabalho 
com a competência de dirimir os dissí
dios entre empregados e empregado
res, não é possível, na regulamenta
ção do direito de greve, desconhecer 
a existência dos órgãos judiciais des
tinados a pôr têrmo às controvérsias 
desta natureza . Seria ilógico que, ha

vendo uma instância aberta aos recla
mantes, fôssem êles, com a anuência 
de lei, buscar solução por meios vio
lentos, à revelia da referida jurisdiçãc(. 
(Ob. cit., pág. 76) . 

Descabe, assim, ao legislador regular 
o inciso constitucional pertinente à greve 
(art . 158), atendo-se exclusivamente à sig
nificação gramatical de que isoladamente 
nêle se dispõe. Nessa regulamentação, 
como procuramos demonstrar, hão de ser 
considerados, igualmente, os preceitos cons
tantes do art. 213, e seu § 29, do art. 145 
e seu parágrafo único, do art. 146 e do 
art. 147, os quais estabelecem os pressu
postos básicos da organização sócio-eco
nômica e da intervenção do Estado em no
me da Justiça Social e em prol do bem
estar do povo brasileiro. Daí porque o 
emérito Ministro Bezerra de Menezes, re
ferindo-se ao art. 158 alusivo ao direito de 
greve, conclui que "mau grado sua gene-

i 
ralidade, há limites implícitos no preceito 
constitucional" (Ob . cit. pág. 137). 

Contudo, o Projeto aprovado pela Câ
mara não apresenta apenas o precitado 
vício de inconstitucionalidade . Permitindo 

que o direito de greve seja exercido, sem 
restrições, quer pelo sindicato, quer por um 
grupo inorganizado de trabalhadores ou 
ainda, por parte dos de uma 
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emprêsa, estabelecimento ou secção (art. 
l '~, 29 e 3<? ), é inquestionável que subver

terá todo o sistema legal brasileiro refe
rente à organização sindical e às demais 
relações coletivas do trabalho, que confe
riram ao sindicato a prerrogativa de re
presentar os interêsses da respectiva cate
goria. E não nos parece possível que uma 
lei sôbre greves possa abandonar ou sub
verter todos os pressupostos fundamentais 
consubstanciados no sistema alusivo às re
lações coletivas do trabalho. Aliás, a re
gra adotada pelo Projeto é refutada pela 
legislação comparada e pela melhor dou
trina. Como adverte Wilson de Souza Ba

talha. 

"Se a greve tem por único objetivo 
lícito a obtenção de novas condições de 
trabalho para a categoria profissionaL não 
se compreende que alguns elementos se 
arvorem em representantes da categoria 
para a realização da greve . A categoria 
profissional é representada pela respectiva 
associação sindicaL nos têrmos do art. 159 
da Constituição" (Ob. cit. pág . 58) . 

E a prerrogativa para a representação 
da categoria, no sistema legal brasileiro, 
pertence - convém insistir - ao corres
pondente sindicato, em consonância com o 

princípio da unidade sindical . 

Por seu turno, o Projeto de Lei ora em 
curso no Senado Federal não opõe qual

quer limitação, ainda que de procedimen
to, à greve de trabalhadores integrantes 
de atividades fundamentais à vida da co
letividade ou diretamente vinculadas à se
gurança nacional (art. 19

). Assim dispon
do, tornar-se-á a projetada lei a mais revo
lucionária e desintegradora de tôdas as leis 
existentes no mundo sôbre o direito de 
greve, ainda que concernentes a países 
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que não possuem tribunais do trabalho. 
Basta que se leiam as leis norte-america
nas, canadense, italiana, inglêsa, dinamar
quesa e de outros inúmeros países, para 

se verificar que o Estado procura sempre 
preservar a prevalência do interêsse da 
coletividade e da segurança nacional não 

permitindo que a eclosão ou continuidade 
de uma greve possa pôr em perigo os altos 
interêsses da Nação. 

Cabe acentuar, outrossim, que o alu

dido Projeto considera lícitas as greves 
de reivindicações econômicas, ainda que 

não relacionadas com a atividade profis
sional dos trabalhadores grevistas, bem 
como as simbólicas e as de solidariedade 
(art. 49) . De conseguinte, adota conceito 
extravagante quanto ao direito de greve, 

inteiramente :;uperado pela legislação com
parada, tornando o seu exercício um ins
trumento desagregador de tôda a economia 

nacional. Se a organização sindical brasi
leira já apresenta exemplos típicos de união 

de sindicatos vinculados por pactos de ação 
comum, fácil será inferir-se o alcance da 

regra adotada pelo projeto ensejando a pe
riódica paralização de tôdas as atividades 

econômicas, sempre que não atendidas as 
reivindicações de uma categoria ou de um 
grupo in organizado de t:-abalhadores . Como 
recorda, em !>eu magnífico estudo, Wilson 
de Souza Bat::lha, as greV'es políticas e as 
de solidariedade são consideradas ilícitas 
pelos mais renomados estudiosos do Direito 
do Trabalho, como Carnelutti, Hubster, Tis
sembeum, Mário de la Cueva, Jean Vícent, 
Barassi, Cabanellas, etc. 

Por fim convém registrar que a pre
tendida regulamentação adotara ainda ou-
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tra::; regras inc:mve!lientes e que se não 

ajustam à3 normas a respeito consagradas 
pelo d!reib comparado: restringe o aviso 

prévio para a eclo3ão d::x greve a:J pra:::o 
exíguo de 48 horas, tornando assim quase 

iQpossível o atendimento das reivindica

ções dos t:-abalhadores antes da parc~~:a

ção c;:,letiva do trabalho (art. 59); possi· 

bilita a organização de piquetes de grevis· 
tas sem qualquer limite à respectiva ação, 

que poderá se verificar nas imediações dos 
locais de trabalho ( art . 79) , com o que 

favorecerá a coação sôbre cs operários que 

porventura desejam ingressar no estabele

cimento empregador, no e:tercício do in· 
questionável direito ao trabalho; proíbe a 

despedida por motivo grave, sem subor
dinar essa impunidade ao comportamento 

do empregado durante o conflito de tra· 

balho (art. lO), estabelecendo, por via 

oblíqua, uma nova forma de estabilidade, 

num evidente estímulo à deflagração perió· 

dica de greve; determina que tôda autori
dade policial ou administrativa, que impe· 

dir ou tentar impedir o livre exercício do 

direito de greve sará sumàriamente afasta
do do cargo (art. ll), desatendendo, as· 

sim, às garantias constitucionais atinentes 

à vitalidade e estabilidade dos funcioná

rios públicos ( art . 189 da Constituição) . 

Parece-me aconselháveL por tudo isto, 
que o Senado Federal aprove substitutivo 
integral ao Projeto em aprêço, regulando 

o exercício da greve em harmonia com os 
demais preceitos constitucionais que con

cernem, direta ou indiretamente, às rela
ções coletivas de trabalho e à organização 
da economia nacional. 
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INFORMACION DE IBERIA 
La compania I SERIA informa a todos sus usuarios que con motivo de la huelga convocada para 

el dia 31 de marzo, se producirán algunas modificaciones en los servi cios del dia 30 de marzo. 

DIA30 
MODIFICACIONES DE HORARIOS HORA DE I 

SALIDA I CANCELA ClONES 

IB- 007 I MADRID- LAS PALMAS 21,45 IB-035 SEVILLA- LAS PALMAS 
IB- 789 MILAN -BARCELONA 20,10 IB-036 LAS PALMAS- SEVILLA 

BARCELONA- MADRID 22,20 IB -412 MADRID- PALMA DE MALLORCA 
IB- 365 BARCELONA -MALAGA 21,55 IB- 319 MALAGA- TENERIFE (Sur) 
IB-751 MADRID -ALICANTE 15,55 IB- 318 TENERIFE (Sur) -MALAGA 
IB -612 ALICANTE -LONDRES 17,55 IB- 357 MADRID -MALAGA 
IB -613 LONDRES -ALICANTE 20,10 IB- 312 ALICANTE- PALMA DE MALLORCA 
IB -541 MADRID- TENERIFE (Sur) 17,10 IB-284 BARCELONA- PALMA DE MALLORCA 
IB-020 TENERIFE (Sur)- MADRID 19,50 IB-428 MADRID -VALENCIA 
IB-695 VALENCIA -SEVILLA 20,15 IB- 2300 MADRID- BARCELONA 
IB-334 SEVILLA -BARCELONA 22,05 IB -408 ALICANTE -BARCELONA 
IB-294 MADRID -BARCELONA 22,10 IB -486 MADRID- SANTIAGO DE COMPOSTELA 

CANCELA ClONES IB -335 BARCELONA- SEVILLA 
IB- 008 I LAS PALMAS- MADRID IB- 355 MADRID -MALAGA - IB- 366 MALAGA- BARCELONA IB -062 TENERIFE (Sur) -BARCELONA 

~l·-· .. ·--



DIA31 EL DIA 31 SE OPERARAN EXCLUSIVAMENTE 
LOS SIGUIENTES VUELOS: 

VUELOS QUE MODIFICAN SU HORARIO, HORA DE 
PASANCO A OPERAR EL DIA 1 DE ABRIL SALIDA VUELOS PREVISTOS PARA EL DIA 31 

IB·WY MADRID · RIO DE JANEIRO· ASUNCION 02,50 IB • 208 MADRID· PALMA DE MALLORCA 
IB-965 MADRID· MIAMI 03,00 IB · 226 MADRID -IBIZA 

VUELOS PREVISTOS PARA EL DIA 31 
IB -121 ARRECIFE· LAS PALMAS 08,55 

IB • 013 MADRID · TENERIFE (Sur) 
IB ·655 MADRID· LAS PALMAS 
IB-390 MELILLA • MALAGA 

IB -157* ARRECIFE· TENERIFE (Sur) 20,15 IB · 383 MALAGA • MELILLA 
IB · 231 BARCELONA· PALMA DE MALLORCA 07,20 IB· 764 PALMA DE MALLORCA ·BARCELONA 
IB · 055 BARCELONA· LAS PALMAS 15,25 IB · 209 PALMA DE MALLORCA · MADRID 
IB -135 FUERTEVENTURA ·LAS PALMAS 09,00 IB -146 S. CRUZ DE LA PALMA· LAS PALMAS 
IB · 161 FUERTEVENTURA • TENERIFE NORTE 15,15 IB -174* S. CRUZ DE LA PALMA · TENERIFE (Sur) 
IB • 201 IBIZA · MADRID 21,10 IB · 079 SEVILLA ·LAS PALMAS 
IB-006 LAS PALMAS· MADRID 19,25 IB -108 TENERIFE (Norte)· LAS PALMAS 
IB-080 LAS PALMAS· SEVILLA 07,55 IB -191 TENERIFE (Norte) · VALVERDE 
IB -056 LAS PALMAS · BARCELONA 10,30 IB · 164 TENERIFE (Norte) · FUERTEVENTURA 
IB -134 LAS PALMAS· FUERTEVENTURA 07,35 IB -158 TENERIFE (Sur) ·ARRECIFE 
IB -147 LAS PALMAS · S. CRUZ DE LA PALMA 18,00 IB -171* TENERIFE (Sur) ·S. CRUZ DE LA PALMA 
IB -109 LAS PALMAS · TENERIFE (Norte) 20,35 IB · 016 TENERIFE (Sur) · MADRID 
IB -122 LAS PALMAS· ARRECIFE . 07,25 IB -194 VALVERDE · TENERIFE (Norte) 

-----·-------- - -------

• las líneas IB ·171,18 -174 e IB -157 se operarán hacia y desde el aeropuerto Tenerife (Sur). 

EL RESTO DE LOS SERVICIOS DEL DIA 31 QUEDAN CANCELADOS. 

HORA DE 
SALIDA 
09,35 
20,25 
08,35 
16,35 
11,15 
10,00 
08,45 
07,30 
19,15 
09,30 
22,10 
16,45 
09,40 
11 ,50 
18,50 
08,20 
11 ,30 
10,40 

--

La companía IBERIA mantendrá sus servicios de información a través de lnforiberia a lo largo 
de las 24 horas del dia 31. 

IBERIA pide disculpas a todas aquellas personas que puedan verse afectadas por las deficiencias 
que la huelga pudiera provocar, tanto en nuestro servi cio en vuelo como en tierra. 

. / 
I SERIAl 
LINEAS AEREAS DE ESPANA 

... 



la companía AVIACO informa a todos sus usuarios que con motivo de la huelga convocada 
para el dia 31 de marzo se operarán exclusivamente los siguientes vuelos: 

DIA31 
HORA DE 
SALIDA 

AO -187 MAHON · PALMA DE MALLORCA · MADRID 20,15 A0-202 MAHON • BARCELONA 
AO -188 MADRID· PALMA DE MALLORCA · MAHON 11,15 A0-237 BARCELONA -IBIZA 
AO -194 PALMA DE MALLORCA · BARCELONA 17,15 A0-238 IBIZA • BARCELONA 
AO -195 BARCELONA· PALMA DE MALLORCA 09,50 A0-561 PALMA DE MALLORCA -IBIZA 
AO· 201 BARCELONA · MAHON 20,20 A0-562 IBIZA · PALMA DE MALLORCA 

EL RESTO DE LOS SERVICIOS DEL DIA 31 QUEDAN CANCELADOS. 

HORA DE 
SALIDA 

21,40 
07,10 
13,40 
12,40 
11,25 

AVIACO pide disculpas a todas aquellas personas que puedan verse afectadas por las deficiencias 
que la huelga pudiera provocar, tanto en nuestro servicio en vuelo como en tierra. 

2\v.~ca ~ 

11 
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D 1 O ~~::·Marzo, 1987 economíO y trabajo ~kJ?.lA 
Hov se reanudan 
las movilizaciones 
en Reinosa v 
Limpias 

EFE. Santander 
Con sendas concentracio

nes los trabajadores de Gene
mesa de Reinosa y Cunosa de 
Limpias comenzarán hoy una 
nueva ronda de movilizaciones 
con el objeto de forzar la retira
da de los expedientes de resci
sión de contratos que afectan a 
más de 300 tra]Jajadores de 
ambas empresas. 

La totalidad de la actual 
plantilla de Cunosa -330 tra
bajadores-, filial del grupo Ma
gefesa de Limpias, celebrará 
una asamblea a las seis para 
decidir el nuevo calendario de 
protesta y para solicitar el fin del 
cierre patronal decretado el pa
sado jueves con motivo de la 
retención de tres directivos de 
la empresa. 

Reunión 

Fernando Vegas, integran
te del comité de empresa por 
CC.OO., declará que esperan 
poder mantener hoy mismo una 
reunián en Bilbao con el presi
dente de Magefesa, Jorge La- 
rrumbide, para lo cual pedirán la 
mediacián del director provicial 
de trabajo, Gonzalo Burgues. 

El martes los trabajadores 
de Cunosa y los de Gursa, la 
otra filial en Cantabria y que 
acoge a 400 obreros, realizarán 
una concentracián en Santan
der frente a la sede del Gobier
no regional y solicitarán del 
consejero de industria, Angel 
Arozamena, que se aporten ras 
cantidades comprometidas por 
e! orgar:'o regional para finan-

'-

No se presentará a la secretaría general del sindicato 

López Bulia dice que la marcha de 
Camacho no creará .. orlandad en cc.oo. 

EFE. Madrid 
El secretario general de 

CC.OO. de Cataluría, José 
Luis López Bulia, dijo que en 
el sindicato no existe un «Sen
timiento de orfandad», ante el 
anuncio de Marcelino Cama
cho de dejar la secretaría 
general en el próximo con
greso. 

Lopez Bulia precisá que 
«lo que nos preocupa es pre
sentar unas tesis que sirvan 
para una discusión racional y 
positiva en e/ IV congreso y 
no alteramos por una cues
tión de nombres, sobre todo 
teniendo en cuenta que Mar
celino seguirá ofreciendo su 
apoyo y magisterio moral». 

Negó con rotundidad la 
posibilidad de que sea «elegi
ble» como nuevo secretario 
general , pese a los constan
tes rumores sobre su candi
datura a la cúpula del sindi
cato. 

«No me siento recambio 
de nadie -subrayó- ni tengo 
intención de abandonar Cata
luiia, debido, principalmente, 
a razones familiares, perso
nales y de identidad. Quiero 
seguir siendo ciudadano de 
Barcelona». 

Explicá que en CC.OO. 
no hay costumbre de que una 
persona presente su candida
tura a cualquier cargo: éste es 
propuesto por media de las 
comisiones dedicadas a tal 

Marcelino Camacho, líder de CC.OO. 

proponer, apor tanto si me lo 
insinúan, cue no creo, me 
negaría. No tengo un espíritu 
redentorista». 

Una propuesta de Lopez 
Bulia en el último consejo 
confedera! de CC.OO. derro
tá, por un solo voto y en 
tercera votacián, a otra de 
Camacho en la que se con
templaba una jornada de 
huelga general el 30 de abril. 

A juicio de López Bulia el 
resultado de dicha votación 
no ha suouesto ninauna crisis 

contra de la propuesta de 
huelga general «no significa 
la más mínima contestación a 
la figura de Camacho». 

López Bulia definió su 
propuesta como «muy cerca
na a los procesos reales y 
conretos ahora en lucha» y 
fue rotundo ai afirmar que «ni 
Marcelino se siente derrotado 
ni yo me siento vencedor 
después de esta votación, lo 
que ocurrre es que todavía en 
Espana no se han asumido 

Enresa no descarta 
instalar un depósito 
radiactivo en 
Salamanca 

EFE. Salamanca 

La Empresa Nacional de 
Residuos Radiactivos (ENRE
SA) no descarta que en el futuro 
se pueda instalar en la provincia 
de Salamanca un depósito de 
residuos radiactivos, dijo ayer 
su presidente, Juan Manuel 
Kindelan . · 

Kindelan, junto con varias 
directivos y técnicos de Enresa, 
se reunió durante la mariana de 
ayer con parlamentarios sal
mantinos y con los alcaides de 
la zona noroeste de la provincia 
en la que se proyecta estable
cer un laboratorio esperimiental 
de residuos radiactivos. 

Experimentos 

Sobre el proyecto de insta
lacián piloto experimentaJ sub
terranea (IPES) seríaló que su 
objeto final es conocer todos los 
parámetros necesarios para 
construir y operar un almacena
miento defin~ivo seguro para 
residuos radiactivos de alta acti
vidad en un macizo de granito. 

También aríadió que en 
ese lugar y en un amplio radio 
de unos diez o quince kilóme
tros no se establecerá ningún 
depósito de residuos, precisa
mente como consecuencia de 
la realizacián de los experi
mentos. 

Sin embargo, Kindelán afir
má que no podía garantizarse 
que en la provincia de Salaman-

~- _ ... _. _ __ -- - · ~ --JI. ___ _ 
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RESPON ILI ADE ~O ABUSO DA_ GRE'3 

--~~~·ARNALDO SUS SEKIND 

VI CONG~SSO BRASILEIRO~ DIRftiTO COLETiv O DO TRABALHO 
---~--~LTr.- são Paulo- 27-29 de novembro de 1991) 

I - TIPOS DE GREVE 
_.. eq I ,. 
- 1.Insubordinacão e?ncertada contra sistemas legais ou instituiçoes: 

• a)manifestação sÓcio-polÍtica revolucionária; 
) f - t' 1 b fato extra-jur~dieo nao regu.lamen ave • 

2.Pressão contra empresá.rios visando ao êxito da negociação coletiva: 
f . . . . . . , a,procedimento jur~dico-trabalhista regulamentavel; 

b)meio e não fim; [Co:netituição 
e)regulamentação por lei ou auto-regulamentação. Co•v.OIT-87 

Jurieprudê:aeia 
,!À - CONCEITO UNIVERSAL Diz,GREVJ._ 

G I , -A gneve e um direito, mas nao constitui um direito I 

absoluto . Por isto, no confronto com outros direitos, a greve 

deve sofrer restriçÕes impostas pela necessidade de serem pr~ 

servados os superdireitos. Estes atendem a exigências supra

estatais, dev j ndo ser dedu;idos dos principies fundamentais I 

consagrados p j la ordem jurídica constitucional e, para muitos, 

também dos di ] eitos naturais. 

_ Ali , s, a ~ssembléia Geral das NaçÕes Unidas, ao reg~ 

lamentar a Declaraçao Universal dos Direitos do Homemque apro

vara em 1948, proclamou que o direito de greve deve ser "exerci 

do de conform·dade com as leis de cada pais", que podem prever 

1 imitaçÕes "n interesse da segurança nacional ou da ordem 
, 

pu-

bl1.ca, ou par proteção dos direitos e - liberdades de outrem" I 

(art. 8º, ali ea c e d, do Pacto Interqacional dos Direitos Eco 

nÔmicos Socia+ e-Culturais- N.Y:, 1966). 

Não é diverso o posicionamento da Igreja CatÓlica,se

gundo o pronunciamento autorizado do PAPA JOÃO PAULO li: "quan

do se tratar de serviços essenciais para a vida da sociedade,e~ 
tes devem fic J r assegurados~ inclusive, se isso for necess~rio~ 
mediante apropriadas medidas legais . O abuso de greve pode co~ 

duzir à paralizàção da vida sÓcio-econÔmica; isto é contr~rio às 
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Coereatemente, Comite de Liberdade Sindical da OIT --e mais con-

ceituado fÓrum para a salvaguarda dos direitos sindicais -tea 

admitido limitaçÕes e até proibiçÕes a greves 

"nos serviç os essenciais no sentido estrito do termo, isto é, 

aqueles servi os cuja interrupção possa pÔr em perigo -a vida,a-

segurança ou saÚde da pessoa, em toda ou parte da população" 

("La Libertad indical - RecopilaciÓn de decisiones y princípios", 

Genebra, OIT, 1985, verbete 39~ 

llJ -.!.,. GREpt L,_C NSTITUI lO BRASILEIRA 

._A Co~stituição brasileira de 1988, depois de assegurar 

o direito de gr1eve aos trabalhadores (art. 9º, caput)e determinar 

que a lei disp lsesse sobre o atendimento das necessidades inadi~-
veis da comuni em relação aos serviços e atividades essenciais 

(§ 1º), prescre eu que os abusos cometidos sujeitam os respons~-. ... 
veis as penas lei (§ 2º). Mas, além dessas limitaÇÕes ao exe~ 

cicio abusivo da greve, outras decorrem da prÓpria ordem juridica 

constitucional, que consagra, dentre outros, os principies refe

rentes à digni~ade humana (art. 1º, 111); ao direito à vida,à li

berdade, à seg1 rança e à propriedade (art. 5', caput); ao direito 

de não sofrer t lratamento desumano ou degradante (art. 52,111); à 

liberdade de t ~abalho (art. 5º, X111),.s:::::à.,S",u~à·e'"es:::::áJ>l-d.tibWQl5P4e-,.. 

~ teJ;=l~ ----.. 

.!!..- CONÇEI$2S FUNlMJ TAIS (LEI 7. 78(/89) 
' e 

~UJEITO AT vo (interpretação sistemática) 

a)entidade sindical (Sindicato - Federação - Confederação} 

Comissão e negociação, só na falta, hoje impossível 

b)entidade indical = parte obrigatória na negociação co-

dissídio 

a)referentl 

vistos ni 

t. 8Q, VI), na arbitragem (art. 114, § 1Q) e 

oletivo {art. 114, § 2Q} 

aos instrumentos jurídico-trabalhistas pre-

Constituição 
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b)greves polittcas: 
-OIT = "não caem no âmbito dos princÍpios da liberdade ---sindical"(Verb.372 do Com.de Lib.Sind.); 

. N I , 

-FRANÇ~ =l "Nao esta :mparada"~Juris. pru.denoia oondenateria da 
Cort de Cassaçao a part~r da Lei de 11.02.50,constituin
de :falta grave individual (Hélene Sinay -"La Greven,Paris, 

1966,págs.187/91); 
-ALEMANHA != proibida por não se dirigir contra empregadores 

(H.Sinay,ob.eit.,pág.199)~Não é adequada"(Trib.Fed.do 

Trab.); 
-ItÁLIA = condenada pela jurisprudência (H.Sinay,ob.eit., 

pág.200); 

-PORTUGAL == ilÍcita em determinadas situações. 

c)greves de selidariedade: ---- ----"!~-----FRANCA = não admite a de solidariedade externa; 
" Á 

, , ,.. 
-IT LIA = so admite quando ha comunhao de interesses; 

-ESPANHA l proibe. 

3 - SERVIÇOS ESSENCIAI~ = funcionamento da empresa em greve limitado 
- , 

,•,) ao atendrmento das necessidades inadiaveis da comunidade. 

r 
( 

( 

a) serviJ os indispensáveis à vida ~mpresa ou estabe-

lecimento {Lei, art. 9Q) 

- cuj~ paralização ocasionem prejuizas irreparáveis 

necessários à retomada das atividades 

- aco1do ~ contratação de trabalhadores 

b) serviços essenciais à comunidade {Lei, arts. 10 a 12) 

- rel, ção e conceito 

acoJ do Qg providências do Poder Público {fundamento 

da Ordem Judicial do Pres. do TST) 

o) 2!! = V j rb. 394 e verba. 409, 41 O e 41 2. { 1 ) , 
d)Eim. = ~reve que "possa colocar em perigo a saude ou a se

gurança nacional''=mandad.o judicial para interrupção por 
60 dias,com negociação e mediação.Proibição fed i ra1 e em 

- I quas todos os Estados da greve na funçao publica.Senten-
,. I 

ça=s spensao da greve e multa diaria por desrespeito. 

e)ESPANHA = Constituiçãe:a lei assegurará o funeiona.meato"dos 
serv~ços essenciais da comunidade"(art.28,§22).Cabe às 
auto~idades governamentais "decidir s/ as medidas p/ as
gura:r1 o !funcionamento dos semricos. '' Casos con~ratoa !hog-
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hospitaisrtransportes em geral,postos de gazolina e de gas, 
televisã& etc. 

f)PORTUGAL = obrigação dos sindicatos e/ou trabalhadores de asse-.. , "' . ,. 
gurar a pfestaçao dos serviços indispensaveis ~ sat~sfaçao 
das necessidades sociais impreter!veis (art.8º da Lei 65/77) • 

. - 1 I Requis~çao de pessoal pelo Conselho de Ministros,c severas -sançoes. 

g)ITÁLIA = Lei 146/90:restriçÕes e sanções às geeves nos serviços 
pÚblicos essenciais,que são os destinados "a gara:mtir o gozo 

' dos direitos constitucionalmente tutelados da pessoa a vida, 
, I #IW . • .... 

saude,liberdade,segurança,oireulaçao,assistencia e previden-
cia sociaÍ.,instrução e comunieação"(art.1º).Proposta da "Co
missão de Guarda da Lei de Greve".Não aceita,"Ordem Motivada" 
do Presidente do Conselho de Ministros e arbitragem por espe-

( cialistas escolhisdos pelos Presidentes do Senado e da câmara 
r dos Deputt dos. 

V =t tBtJSOS&; .~ (A'cyS IL!CITOS ~ -.. L 

1-FORM.ALIDADES: 
a)decisão da assembléia{art.42); 
b)aviso prévio{arts.3e,§ ú,e l3); 
c)tentativa de negociaçãoCart.3º)• 

2-0PORTUNIDADE:greve na vigência de conv.ac.col.ou sent.normativa,salvo: 
a)para forçar yumprimento de suas cláusulas; 
b)pleitear revisão de condição que se tornou injusta pela superve

niência de fato nove ou imprevisto(art.14). 

3-0BJETO:insuscept!vel de ser atendido pelos correspondentes emprega
dores e,portanto,pelos instrumentos jur!dicos previstos em 

lei para r al fia~greves polÍticas ou de solidariedade. 

4-CURSO DA GREVE (I rts.6º,9º e 11) - .....- .... __ 
a) negar-se sindicato a firmar acordo para a manuten---ção de serviços cuja paralisação importe em prejuizo -~ __ .. ___ 

irreparável à empresa ou cuja prestação seja indispen 

sável ao l tendimento das necessidades inadiáveis da-
·r ~ ~ ~~ 

comunidade ~ empregad~p presta~s respec-tivos/ 

serviços; l 

b) o sindica o ou os grevistas utilizarem meios violen-

tos para aliciar ou persuadir trabalhadores, violar 
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soa; 
a 

c) o sindicato organizar ou os trabalhadores párticipa

rem de piquetes obstativos de livre acesso ao traba
os 

lho ou d e "arrastÕes" que retiram do local de t1~aba~ 

lho os empregados que não aderirem à greve/ e/ .. ..u
s e 

garea ~estabelecimento~ ·"' 

d)Piquetes obatativos -~considera legÍtima a ''disposição 

( 

l~gal que pro!be aos piquetes de greve perturbar a ordea 
publica e ameaçar os trabalhadores que contiauam traba

lhando"(Verb.434 do Com.de Lib.Siad.) -- ~ 
e )Piquetes - Legislação estrangeira -~FICHA. - :l._ 
f)Piquetes e ocupaçio do estabelecimento - Doutrina - LER 

FICHAb - 3 ~'f .,..~~(\)r~~ ( 
5 - CONCEITO ~ @USO Jli GREVE 

Na s:intese de ORLANDO TEIXEIRA DA COSTA, ''O abuso de - . I 

direito na gfeve consiste, pois, no exercicio imoderado, indevi-

do, irregular ou anormal de qualquer direito, que importe no ul

trapassamento dos limites impostos pela boa fé, pelos bons costu 

mes ou pelo fim social ou econÔmico do mesmo ou na geração de da 

nos injustos ou despropositados. Pode vir a ser praticado pelo 

trabalhador, pelo empregador, pelas entidades ou coalização que 

os representam, na ocorrência de quaisquer das açÕes ou omissÕes 

que foram leiJ?bradas" ("Do abuso de dire~to na greve", in "Revis-

. -- 11 -O 54 s p l"'"" _:__ 'ISQ-:1\ -c éi L J. .l " . ! '- ' • • ' ::J ::JV ' ~ 0.5. ~ 7.., I • 

VI RESPONSABILIDADES POR ABUSOS 

1 - TEORIA ~ AWSO ~ DIREITO = Com.sagração expl!ci ta pele art. 1~ 
da Lei 7.783/89. 

2 - RESPONSABILIDAUE: -a)trabalhista ou pemal = individual do autor do ato; 

b)eivil = sindicato e/ou trabalhador. 
A . , ' 

; - DECLARACAO~E ABUSIYIDADR = necessaria somente quanto ~ ~e~ 
~i;não quanto à atuação Ressoal dos grevistas,inclusive di

rigentes. 

4 - PARTICIPACÂO lld ATO ILtCITO: ... 
a)atal!,por aç~o ou omissão,em greve co•siderada,ou não,abusiva; 
b)pas8~~!~ greve declarada abusiva (Não há falta do trabalhador 
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Aurélio,Rey.LTr.n253,SP,1989,pág.613); 
• c)ativa,~ omissão = negar-se a participar de turmas de emerge~-

cia,não cUI'lprir "Ordem Judicial"de retorao ao seeviço ou nao 
coaparecer ao sefviço depois de resolvida a greve. 

d)Ordem Judicial (Pres.de TST e do TRTs da 2a e 5a RegiÕes) =art ] ~ 

12 da Lei 7.783/89 e arts.722,a,e 724,a,da CLT (apemas derr•
gados). 

e )Lição de ORLANDO TEIXEIRA DA COSTA (LER FICHA- S'" ) 
-· 4 -------"""""""'-

VII - RESPONSABI ADE TRfBALHISTA E PENAL 

1 - ~R DISCIPLI~ ~EMPREGADOR: 
A 

a)advertencia; 
b)suspensão até 30 dias; 
c)despedida,inclusive no eurso da greve (art.~2,~.únieo da lei); 
d)dosar penalidade em face da natureaa e gravidade da falta,sea dia-

criminação; 
-.._ 

e)despedida de estável = suspensão p/ inquérito judicial. 

2- CÓDIGO PENAL (TÍtulo IV): 

a) art. 1197- atentado contra a liberdade de trabalho; -
b) art. 200 - paralisação de trabalho,seguida de violên -cia ou perturb~ão da ordem; 

,_ -
c) art. 202 - invasão de estabelecimento industrial,co--mercial ou agricola ou sabotagem. 

I ~~r seu turno, o art. 330 comina pena de detenção, inde 

pendent., de multa, a quem "Desobedecer a ordem de funcionário pÚ-
1 ----- ......... blico", - que pode ser aplicada em caso de ordem judicial para I 

pôr te~mo a greve ~licita ou abusiva. Dai ter proclamado o .e::líl}~ 

~ egrégio TST! 

"Pela mesma recusa de cumprir ordem judicial de fazer I 

cessar a greve devem responder criminalmente os dirige~ 

tes sindicais, nos termos do art. 3Jo do CÓdigo Penal I 

Brasileiro, se não ocorrer também desacato '(art. 331, CP). 

A paralisação do trabalho com violência ou perturbação 

da ordem está sancionada no a~tigo 200 do CÓdigo Penal, 

asaia eoao,no art.202,a invasão ou ocupação do esta 1 -

cimento da empresa"(Ae.do TST,SDC,no DC-10.566/90,rel.Xh. 
Marcelo Piaentel.D.T ifA ::>?.FLQO)I_..-7 
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VIII - RESPONSABILIDAD CIVIL 

1 - SINDICATO = PE SOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO:associaÇão de 
pessoas cJm fias consignados em lei,administrado por uaa 
diretoria que o representa em Juizo e em todos os atos da 
vida civil. 

I . 
a) PrineÍp~o da le<alidade (LER ART.8 da CONV,87) ., -
'b) Responde isolado Gu ca a solidariedade dos trabal.haderea - . 

que participaram culposamente de atos ilÍcitos eoa daaos 
I . 

a tereeirj s. 

2- RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRA-CON4RATUAL~ AQUILIANAi 
p . ·- . 

, ,. #!W 

Art,159 do ~odi~o CivU:"Aquele que por açao ou omissao vo-
, A A . 

luntaria,negligencia ou imprudeJacia,violar direite ou cau-
\ a) 

-

sar prejufzo a outrém,fica abrigado a reparar o dano", 

b) Art.160=D.ão constitue ato il:Ícito o praticado ao exerc!cio re
gular de "lÜ!f direito reconhecido (greve e atuação conforme a 
lei). 

e) Configuração da responsabilidade para a indenização ae ter
ceiro prejudicado: 
-~ ilÍcito (natureza do ato) 
-eulpa,no lseu conceito genérico (elemento subjetivo) 

• -dano (elemento objetivo). 

I 
3 -DOmRIJA ! JURISPRUD!_ ~ &--

~~. JOSSER41D ( ) ,HULSTER <f.> e IffiLENE SIIA;Y ( €> - Referir es-
tudo de J ,C,JAVILLTD ( ''ReflexiÓnes sobre algu:aos aspectos 

de la huet ga en el dereeb.o comparado":ill Rev."Dereche Labo
ral",Montevideo,abril/junho de 1982,pags.294 e segs,) 

b) WJlRIJt sJn (' ) ,~LI.t, GUIMARÃES CARVALHO RIBEIRO +10> e 
ÇÁSSID ~ IMESQU;tTA :BARROS <i1.>. 

e) Ae.do TST,Sr J,no DC-10.566/90 - Rel:MIB.J9R!)Ell!l PIME!!TEL <(~ 

~PENA QUE AS-1;;~~;-~~;;~~~;;-;~CIO-ECONÔMICAS BRASILEIRAS,GE-
1 .,( . 

RANDO INCESSANTE DECR~SOIMO DO PODER AQUISITIVO DOS TRABALHADO-
RES?DESEMPREGO E FOME,VENBAM MOTIVANDO O REITERADO DESRESPEITO 

- ---
AO SISTEMA LEG L VIGENTE; COM GREVES QUE AFRONTAM OS SUPERDI-

TOS DA POPULAÇ 0, 



H. 

distintos: 

RESPONSABILIDADE PELO ABUSO DO DIREITO 

DE GREVE 

por Arnaldo Süssekind 

(Ministro aposentado do TST, membro da Aca

demia de Letras Juridicas e Presidente Mono 
, 

rario da Academia Nacional de Direito do 

Trabalho). 

Sumário: I - ConsideraçÕes preliminares; II - Do con

ceito universal de greve; III - Da greve na Constitui 

-çao brasileira; IV - Do objeto da greve e dos movime~ 

tos politicos; V - Dos serviços essenciais; VI - Do a 

buso do direito de greve; VII - Da responsabilidade I 

por abuso do direito de greve: VII-A - ConsideraçÕes 

comuns aos três tipos de responsabilidade; VII-B- Da 

responsabilidade trabalhista; VII-C - Da responsabill 

dade penal; VII-D- Da responsabilidade civil. 

I - CO~SIDERAÇÕES PRELIMINARES 

A greve pode corresponder a dois fenômenos sociais I 

a) insubordinaçao concertada de pessoas interligadas 

por interesses comuns, com a finalidade de modificar I 

ou substituir instituiçÕes publicas ou sistemas legais; 

b) pressão contra empresários visando ao êxito da negQ 

ciação coletiva sobre aspectos juridicos, economicos ou 

ambientais de trabalho. 

A primeira hipÓtese caracteriza manifestação sÓcio-poli 

tica de indole revolucionária configuradora de fa to extra-juridi

co,insusceptivel de previsão e regulamentação. A segunda concer

ne a procedimento juridico-trabalhista regulamentável,seja por lei 
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( sistema" heter~no l o), seja por entidades sindicais ~e cÚpula( si~ 
tema autonom~). ~as es~a autonomia na regulamentaçao do direito 

de greve impoe a bbservancia das normas pertinentes adotadas pe

la Constituição; das disposiçÕes constantes da Convenção nº 87, 

da Organização Internacional do Trabalho, se ratificada pelo pais; 

e da jurisprudenc Ci.. a a respeito firmada pelos respectivos tribunais 

(Na Itália, antes da Lei nº 146/90, as limitaçÕes ao direito de 

greve nos serv i ço f essenciais decorriam da jurisprudencia). 

a li cerçar 

si me s ma = 

Por ser a greve, nas relaçÕes de trabalho, um me io para 

re i vindl caçÕ e s de natureza t rabalh i sta - e não um f im em 

é evide ht e que não deve s e r classi f i c ada como Últ i mo ap~ 
lo , como hab i tualmente s e pr oclama. Ela t em o s eu momento prÓp r io, 

no transcurso da hegoc iação colet iva , quando , já f luido o prazo do 

aviso previo , o s indic a to dos t r abalhador es conclui que os empreg~ 

dores , ou o seu s ~ ndicato , não que r em fornecer informaçÕes de r ele 
, , 

vo ou s e negam a r eferir o que lhes e possível conceder . 

, 
Num estado de direito , o ul t imo apelo para a solução do 

conflito coletivo l de trabalho há de ser a arbitragem consensual ou, 

se for o caso, a decisao do tribunal competente. No Brasil, esta 
~ I ~ 

conclusao emana do art . 114 da Constituiçao, sendo que a via da ar 

bitragem exclui a competência normativa da Justiça do Trabalho. O 

que não é admissivel é a eclosão de greve apÓs a divulgação do lau 

do arbi tral ou da l sentença do tribunal de trabalho. 

li - DO CONCEITO UNIVERSAL DE GREVE 

, -
( to abso luto . 

A greve e um di r eito , mas nao constitui um di r ei 

Por is t o, no confronto com out ros direitos, a greve I 

deve s ofr er re s t r1~oes i mpostas pe l a necessidade de serem pr ese r va

dos os supe r direi t os. Estes atendem a exigências supra- estatais,de 

vendo ser deduzidJ s dos principies f undamentais consagrados pela 0~ 
d · ~ d. I. · 1 , -em JUrl 1ca cons ,1tuc1ona e, para mui t os , tambem dos direitos na-
turais . 
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Aliás, a Assembléia Geral das NaçÕes Unidas, ao regula-

mentar a Declaraç-o Universal dos Direitos do Homern ,que aprovara 

I em 194s,proclamo4 que o direito de greve deve ser "exercido 
I 

de 

conformidade com r s leis de cada pais", que podem prev~r limita

çÕes "no in~eressl da segurança nac i onal ou da ~rdem publ~ca, ~ - ou 

para proteçao dos d i reitos e liberdades de ou trem" (art.8 - ,al1neas 

~e Q, do Pacto Ihternaci on a l d o s Di rei to s EconÔmicos, Soc i a is e 

Cu l t u r a i s - N. Y. ' 1 1 966) . 

Não é dl ve rso o p osicionamento d a Igre ja CatÓlic a, segu~ 
d o o pronunciame+ o autorizado do PAPA JOÃO PAULO II : "quando se 

tratar de serviços essenciais para a vida da sociedade , estes de 

vem ficar assegur~dos, inclusive , se isso for necessário,mediante 

apropriadas medid~s legais . O abuso de greve pode conduzir à pa

ralização da vid J sÓcio-econÔmica; isto é contrário às exig~ncias 
do bem comum da s bciedade(I:.ab ore m Exercen s", item 20.7) . Coere n 

temente, o Comit~ de Liberdade Sindical da OIT - o mais conceitua 

do forum para a salvaguarda dos direitos sindicais- tem admitido 

limitaçÕes e até proibiçÕes ~ greves "nos serviços essenciais no 

sentido es t rito d b termo , isto é, aque les serviços cuj a i nterrup

ção possa pÔr em perigo a vida , a se gurança ou a saÚde d e pessoa, 

e m t oda ou parte ha popul a ç ã o " ("La Libe r tad Sindic al - Recop il.§: 

cion de de c is ion e s y princíp i os ", Ge neb r a , OIT , 3 ª e d ., 1985 , v e r-

bete 394) . 

III - DA GREVE NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 

A Const f tuição brasileira de 1988, depois de assegurar 

o di r eito de grev~ aos trabalhadores (art . 9º, caput) e determinar 

que a lei dispuse ~ se sobre o atendimento das necessidades inadiá

veis da comunidadt em relação aos serviços e atividades essenciais 

(§ 1º), prescreveu que os abusos cometidos sujeitam os responsáveis 

as p enas da lei (§ 2º) . Mas, além dessas limitaçÕes ao exercício 

abusivo da greve, outras decorrem da prÓp r i a ordem jurÍdic a c ons t l 
tucional, que consagra, dentre outros o s princi · 

' p1os referentes a 

humana art . 1 º' III ) . ao direi t . . 
' o a V1da, à libe rdade, à 

dignidade 

. 
i 
l 
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' . segurança e à propriedade (art. 52, caput); ao direito de não so

frer tratamento ctbsumano ou degradante (art. 5 2 , III); à liberdade 

de trabalho (art. 52, XIII). 

A Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989, tendo em §Onta e~ 

ses preceitos conr titucionais, regulamentou o exercÍcio do direito 

de greve; e, por f ue a Carta Magna §onsidera a entidade sindical 

parte obrigatÓria na negociação coletiva (art. 8 2 , VI) e no proce~ 

so de dissidio coletivo (art. 114, § 2 2 ), estatui que, somente na 

falta de sindicato da categoria profissional interessada, federação 

do correspondente grupo ou confederação do respectivo ramo,poderão .. 

os trabalhadores interessados constituir "comissão de negociação" 

(art. 4º). A exceção prevista, entretanto, não se verificará,pois 

em nosso pais todos os ramos pPofissionais já possuem confederaçÕes. 

IV -DO OBJETO DA GREVE E DOS MOVIMENTOS POlÍTICOS 

A Const J tuiçgo brasil~ira 1 atribui aos trabalhadores- Óbvia 

mente por intermedio da entidade sindical que os representa - defi

nir os interesses que devam ser defendidos no procedimento da gr~ve 

(art. 9º, caput). Mas a pauta de reivindicaçÕes não pode ser arbi

trariamente estabelecida. Isto por que a Lei Maior prevê que os 

conflitos coletivos de trabalho não resolvidos por convenção ou a

cordo colet ivo s~jam solucionados por arbitragem ou decisão judiei~ 

ria. Por conseguinte , o objeto da greve esta restrito a questÕes f 

que podem ser atendidas pelos empresários, por meio de convenção ou 

acordo coletivo, [ou a eles impostas por laudo arbitral ou sentença 

normativa. Os"interesses"de que cogita o art.9º da Carta Magna são 
, 

os que podem ser objeto dos instrumentos juridico-trabalhistas ne 

\ la previstos. 

Conclul-se do exposto que as greves politicas, ainda 

que comandadas p t r en:idade sindical de trabalhadores, não encontram 

guarida na Constituiçao brasileira de 1988, porquanto objetivam al 
-go que nao pode er atendido pelos respectivos empregadores. Neste 
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• • sentido é a lição do direito comparado. 

Conforme reiteradamente tem decidido o Comitê de Liber

dade Sindical da ~' no exame de reclamaçÕes nas quais se argüi 

violação de direiltos sindicais, as greves polÍticas 

"não caem no âmbito dos princÍpios da liberda

de sindical" (Ob. cit .• verbete 372). 

Na França, assinala HtLENE SINAY que a greve polÍtica 

"não está amparadla" e que a jurisprudência condenatÓria da Corte 

de Cassação, a partir da Lei de 11 de fevereiro de 1950, conside

ra falta grave a r articipação individual do trabalhador nesse ti

po de greve ("La f reve", Pari~. ,Dalloz, 1955, págs. 18~/91). E es

sa mesma jurista, que escreveu sobre o tema no "Traite de Droit du 

'I'r.avail" dirigido! por Camerlynck~ registra que o Tribunal Federal 

do Trabalho da Al~manha vem afirmando que a greve poli tica "não é 
-adequada" por nao se dirigir contra empregadores, sendo, por esse 

mesmo motivo, con~enada pela jurisprudência italiana (Ob.cit.págs. 

199/201). 

teresses 
' a greve , 

V - DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS 

Visando a preservar os mais elementares e legitimas in

da p~pul~ção , _ o direito comparado tem admitido restriçÕes 

e ate prb ibiçao , não ape nas na função publica, mas també m 

nos serviços priv dos considerados essenciais. 

sumulou o Comitê de Liberdade Sindical da OIT, 

"0 direito de greve só pode ser objeto de re~ 

triçÕes, inclusive proibição, na função pÚbli

ca, sendo funcionários pÚblicos aqueles que ~ 

tuam como orgãos de poder pÚblic o , ou nos ser

viços essenciais no sentido estrito do termo, 

isto~é, aqueles serviços cuja interrupção po~ 
sa por em perigo a vida, a segurança ou a saú 

i. • 

t 
I 

t 
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da pessoa, em toda ou parte da população"(Ve!_ 

bete 394, "La Libertad Sindical" Genebra , 

O I T , 3 i e d . , 19 8 5 , p ág s . 8 O I 81 " ) . 

No mesmo sentido manifestou-se a Comissão de Expertos na 

Aplicação de ConvençÕes e RecomendaçÕes, em resolução de 17.3.86 , 

da qual participamos .{.'~Informe III, Parte 4-A, da Conferência In-
, 11 ) ternacional do Trabalho de 1986, Genebra, OIT, pags. 177 . . Com b~ 

se nessa jurisprudência, o referido Comitê tem considerada legitima 

a proibição de greves no setor hospitalar, no controle do tráfego I 

aéreo, no serviço de abastecimento dagua, etc. 

Nos Estados Unidos da América, a greve na função pÚblica 

e proibida no serviço federal e em quase todos os Estados. Quanto 

aos serviços essenciais, a lei faculta ao Governo requerer mandado 

judicial para interromper, por 60 dias,a greve que "possa colocar 

em perigo a saÚde ou a segurança nacional" , durante os quais as 

partes se submetem obrigatoriamente aos procedimentos de concilia 

çao. O Juiz Federal, ao conceder o mandado, pode cominar multa diá 

r ia pelo prosseguimento da greve em desrespeito à sua decisão. 

Na Espanha,a Constituição determina, no seu art. 28, que 

a lei assegura o funcionamento "dos serviços essenciais da comuni

dade", cabendo às autoridades governamentais "decidir sobre as me 

didas para assegurar o funcionamento dos serviços". Essas medidas 

alcançam, dentre outrõs serviços, os hospitais, os tr.an?portes em 

geral, os postos de gasolina e de gas. 

Em Portugal,a Lei ng 65, de 1977, que regulamentou o pr~ 

ceito constitucional sobre a greve, impÕe aos sindicatos e aos tra 

balhadores a obrigação de assegurar a prestação dos serviços indi~ 

pensáveis à sa~isfação das necessidades sociais impreteriveis(art. 

8º). Em caso de desatendimento, o Conselho de Ministros pode requi

sitar os trabalhadores, os quais, se desobedecerem a ordem governa

mental, sujeitaF-se-ão a severas sançoes. 
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Na Itáíia, a Lei n2 146, de 1~90 ~!acionou restriçÕes 

e previu sançoes para as greves nos serviços pÚblicos essenciais , 

-que sao os destinados "a garantir o gozo dos direitos constitucio-

nalmente tutelados da pessoa à vida, saÚde, liberdade, segurança, 

circulação, assistência e previdência social, instrução e comunic~ 

ç~o" (art. 1º). Em determinadas situaçÕes o Estado pode intervir 

no conflito, mediante proposta do Presidente do Conselho de Minis 
-tros ou, se for o caso, do Prefeito local, para a suspensao imedia 

ta da greve e acolhimento da solução oferecida pela "Comissão de 

Guarda da Lei de Greve". Em caso de recusa, as mesmas autoridades 

podem emitir a "Ordem Motivada", para que seja garantida a proteção 

indispensável dos serviços com recurso, sem efeito suspensivo,para 
, 

o Tribunal Administrativo competente. Em geral, apos essa ordem o 

conflito coletivo é submetido à arbitragem. 

No Brasil, a Constituição determinou que a lei definisse 

os serviços e atividades essenciais e dispuses~e sobre o atendimen 

to das necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º). 

r- A Lei nº 7.783, de l989,q4e reJulamentou as normas cons

\ titucionais sobre a matéria , não proibe o exercicio do direito de 

greve em nenhum tipo de empresa; mas impÕe o funcionamento dos ser 

viços ou atividades: 

a) indispensaveis a sobrevida da empresa ou do 

estabelecimento, de cuja paralização possa resul 

tar prejuizo irreparável, pela deterioração ir-

reversivel de bens, máquinas e equipamentos e, 

bem assim, da manutenção destes, quando neces-

sários à retomada das atividades ao cessar 

greve ( art . 9 º ) ; 

b) essenciais ao atendimento das necessi6ades 

inadiaveis da comunidade, relacionados no art. 

10 (água, energia elétrica gás e b ! ' com ust 1 vel· 
. - , ' 

a 

asslstencia medica e hospitalar· 
' medicamentos e 

t 
l 
f. 
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alimentos; serviços funerários; transporte co

letivo; esgoto e lixo; telecomunicaçÕes;subs

tâncias radioativas; equipamentos e materiais 

nucleares; controle de tráfego aéreo; compen

sação bancária e processamento de dados liga

dos a qualquer desses serviços), além de ou 

tros que, se paralizados, "coloquem em perigo 

iminente a sobrevivência, a saÚde ou a segur~ 

ça da população" (Parágrafo Único do art. 12). 

A manutenção desses serviços ou atividades deve ser ob

jeto de acordo entre a entidade sindical representativa dos trab~ 

lhadores e a organização patronal ou o respectivo empregador. En 

tretanto, se o acordo, embora obrigatÓrio, não for celebrado, po

derá o empregador, na hipÓtese descrita no item~' "Contratar di 

retamente os serviços necessários" (parágrafo Único do art. 9º) , 

cabendo ao Poder PÚblico, em caso de necessidade inadiável da com~ 

nidade, assegurar" a prestação dos serviços indispensáveis'{ art .1 2') .. 

-Diante da habitual omissao dos orgaos do Poder Executivo, 

em qualquer das esferas geográficas, em atender aos ditames do art. 

12 da Lei de Greve , o douto Presidente do Tribunal Superior do Tra 

balho (Ministro GUIMARÃES FALCÃO) passou a expedir Ordem Judicial, 

determinando o funcionamento do serviço indispensável ao atendimen 

to de necessidade inadi ável da comunidade . Esse procedimento ja 

foi adotado por alguns Presidentes de Tribunais Regionais do Traba 

lho. 

VI - DO ABUSO DO DIREITO DE GREVE 

A Lei nº 7.783, de 1989, englobou no conceito que adotou 

para o "abuso do direito de greve", tanto a figura do abuso de di

reito consagrado pela doutrina e prevista, a contrário-senso, no 

art. 160, n 2 I, po CÓdigo Civil brasileiro, quanto a violação fron 

tal das suas regras. 
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No abu~~ de direito, o seu titualr o exerce sem desres

peitar objetivamemte a respectiva disposição, mas . contrariando I 
conscientemente a sua finalidade. Dai esclarecer o precitado art! 

go não constituir ato ilicito o praticado"ho ·exercicio regular de 

um direito reconhecido", o que enseja a conclusão de que "o pratic~ 

do no exercicio não-regular de um direito será ilicito" (W.DE BARROS 

MONTEIRO, "Curso ~e Direito Civil", SP, Saraiva, 16ª ed., 1977, vol. 

I, pág. 281). ou l como escreveu ORLANDO TEIXEIRA DA COSTA, consis

te o abuso de dirkito "no exercicio imoderado, indevido, irregular 

ou anormal de qualquer direito, que importe no ultrapassamento dos 

limites impostos ~ela boa fé, pelos bons costumes, pelo fim social 
A I -ou ec onomico do mesmo ou na geraçao de danos injustos ou despropo-

sitados'' ("Do abu~ o de direito na greve", in revista LTr, SP,nº54, 

1990, págs. 393) . Na violação da norma o desrespeito é objetivo, 

pouco importando a intenção do infrator. 

I 

greve: 

tuado por 

Alcançando as duas figuras jurídicas, dispÕe a lei de 

I ; 

( 

"Art. 14 - Constitui abuso do direito de greve 

a inobservância ~as normas contidas na presente 

lei, bem como a manutenção da paralização apÓs 

a celebração de acordo, convenção ou decisão da 

Justiça do ':D.n .abalho". 

Portant l , o ab~so do direito de greve, como tal concei

nossa legislaçao, pode corresponder: 

I- a dJ scumprimento de formalidade essencial: 

I - , 

II -

a) deliberaçao da assembleia (art.4º); 

b) aviso previo (arts. 3º, parágrafo Único, e 13); 

c) l entativa de negociaçao (art. 3'); 

a o ortunidade da reve - proibida na vigencia da 
-con ençao ou acordo coletivo ou, ainda, de sentença 

nor ativa da Justiça do Trabalho (art.l4),salvo pa
ra: 
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a) forçar o cumprimento de suas cláusula~; 

b) p~eitear revisão de condiç~o que se tornou injusta 

pela superveniência de · fato novo ou imprevisto(pa

r~grafo Único do art. 14); 

III - ao objeto ou pretensão, quando insusceptivel de aten

dimento pelos correspondentes empregadores e, portan

to, pelos instrumentos jurÍdicos previstos na Consti

tuição (interpretação sistemática desta); 

IV- ao curso da greve (arts. 6 2 , 9 2 e 11): 

a) negar-se o sindicato a firmar acordo para a manu

tenção de serviços cuja paralisação importe em 

prejuizo irreparável à empresa ou cuja prestação/ 

seja indispensável ao atendimento das necessidades 
, 

inadiaveis da comunidade ou os empregados escalados 

nao prestarem os respectivos serviços; 

b) o sindicato ou os grevistas utilizarem meios violen

tos para aliciar ou persuadir trabalhadores, violar 

ou constranger direitos e garantias fundamenais de 

out rem, causar ameaça ou dano a propriedade ou pes-

..soa· - -' 

c ) o sindicato organizar ou os trabalhadores participa

rem de piquetes obstativos de livre acesso ao traba

lho ou de "arrastÕes" que retirem do local de traba

lho os empregados que não aderiram à greve e ou ocu

parem o estabelecimento. 

Releva ponderar que a OIT considera legitima a "_disposi

ção legal que proibe aos piquetes de greve perturbar a ordem pÚbli---
c a e ameaçar os trabalhadores que continuam trabalhando" (Verbete 434 

, 
do Comitê de Liberdade Sindical). Alias, no direito comparado pre-

valece a ampla condenação dos piquetes obstativos da liberdade 

trabalhador de nao aderir à greve decretada pelo seu sindicato. 

do 

Na 
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Alemanha Federal contitui delito penal o piquete que impeça fisica

mente a entrada do ~pr~g~o no local de trabalho. Na França a Mu

risprud~ncia tem enquadrado t~o art. 414 do CÓdigo Penal o piquete I 

que, por meios violentos, atuar sobre os trabalhadores não-grevistas. 

Na Itália os tribunais consideram licites os piquetes, desde que se 

coloquem fora do centro de trabalho e se destinem à propaganda e con 

trole da greve, além da persuasão pacifica dos não-grevistas. Em Por

tugal a lei estabelece que os piquetes devem "desenvolver atividades 

tendentes a persuadir os trabalhadores a aderirem à greve, por meios 

pacificas, sem prejuizo da liberdade dos não-aderentes" (Art. 47 da 

Lei nº 65/77). Nos Estados Unidos da América os piquetes são admi

tidos desde que tenham "comportamento pacifico", sem exercer coaçao 

ou intimidar outros trabalhadores no exercicio dos seus direitos(LO-
"' PES-MONIS, "0 Direito de greve - experienciais internacionais e dou-

trina da OIT", SP~ LTr- IBRART, 1986, págs. 55, 81 e 82). 

' -Quanto a ocupaçao de estabelecimento ou algum dos seus s~ 

tores ou locais de trabalho, CARLOS LOPES-~ONIS registra a sua con

denação pelo direito comparado "em atenção à consideração premente 

do direito de propriedade privada do empresário sobre os locais da 

empresa e da liberdade de trabalho dos não-grevistas em relação ao 

direito de greve. De um lado, qualifica-se a ocupação de atentado 

ao direito de propriedade porque, suspensa a relação de trabalho , 

desaparece o titulo que legitima a presença dos trabalhadores na 

empresa e a ocupação não pode ser ' legitima~resença de um titulo 

legal ou convencional. De outro lado, afirma-se que o direito de 

um sÓ trabalhador de trabalhar é tão respeitável como o direito de 

outros em realizarem greve, devendo-se garantir, inclusive, a libe~ 

dade de trabalho com idêntica intensidade ao direito da maioria de 

declarar-se em greve" (Ob. cd..t., pág. 51), 

VII - DA RESPONSABILIDADE POR ABUSO DO DIREITO 

DE GREVE 

VII-A - ConsideraçÕes comuns aos três tipos de 
responsabilidade - O art. 9º da Carta Magna, que trata do direito 

de greve, proclamou: 



":.12-

"§ 22 - Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis ' as 

penas da 

DestarJ , 

lei". 

recepcionou as normas legais vigentes,c~mpati-

veis com o caput do artigo, que penalizam atos ilicitos capazes de 

serem praticados na ~eflagração e no curso das greves,. E justificou 

o estatuido no arr . 15 da Lei n' 7.783, em virtude do qual 

"A responsabilidade pelos atos praticados, ilicitos ou 

crimes [ cornetidos,no curso da :reve, será apurada,confo~ 

me o caso, segundo a legislaçao trabalhista, civil ou 

penal. l 

, 

Parágrkfo ~nico - Deverá o Minist~rio P~blico, de offi

cio, r r quisitar a abertura do competente inquérito e o

ferecer den~ncia quando houver indicio da prática de de 

li to". 

E evidente que a responsabilidade trabalhista e a penal 

sao de caráter inbividual: restringem-se ao autor ou autores do 

A responsab l lidade civil, no entanto, pode atingir tanto o ato. 
, 

trabalhador que o ilicito, corno o sindicato que o deter-

minou. 

A caracterizaçao da responsabilidade trabalhista, penal 

ou civil do trabalhador ou do sindicato independe da declaração I 

de abusividade da l greve por parte do tribunal competente para co 

nhecer do respectivo conflito coletivo de trabalho. Ela e neces

sária somente em relação à greve em si; não com referência a atua

ção pessoal de gr~vistas, inclusive de dirigentes sindicais, por

quanto a responsabilidade emana do ato illcito e independe de ser 

a greve abusiva. Contudo, a participação no ato ilicito há de ser 

ativa, seja ao, seja por omissão consciente (p.ex.: negar-se 

o empregado a par icipar de turmas de emergência ou não comparecer 

injustificadament ao serviço depois de resolvida a greve) . Na sim 

ples participação passiva, como decidiu o TST, hão há falta do tra 

balhador suscegtiyel de punição (Ac. do Pleno no DC-E-l .496/87,rel. 
Min. MARCO AURELI DE MELLO, in revista LTr nº 53 SP 

19 
, 

' ' 89,pag.613) . 

' i 
I 
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VII-B - Da responsabilidade trabalhista - A penalização 

de natureza traba l hista se verifica no campo da relação de empre

go e, em regra, é aplicada pelo empregador, com fundamento no seu 

poder disciplinar, que é insito no poder de comando consagrado no 

art. 2º da CLT. 

Consoante o sistema legal vigente, as penas podem cons i s 

tir em simples advertência, suspensão até trinta dias ou despedi da 

com justa causa, inclusive no curso da greve. Nem se alegue que o 

parágrafo ~nico do art. 7 2 da Lei nº 7.783 veda a rescisão de con

trato de traba lho durante a greve, pois esse mesmo parágrafo ac re~ 

ce nta: "exceto na ocorrência das hipÓteses nos arts. 2º e 14. Or a , 

este ~l t imo , como já vimo s, s e r efere à inobse rvância de qualquer 

das nor mas constantes da lei . 

, , 
Tr atando- se , por em, de empr egado e stavel -ainda que :de 

es t abilidade provisoria ou condicionada , c omo a do di r igente sindl 

cal - a r esolução do cont r ato de t r abalho dependerá de decisão da 

Jus tiça do Trab alho . Nesse caso , o empregado r poderá apenas sus -

pender o empregado e, para comprovar a sua falta, requerer, dentro 

de trinta dias, o inquérito judicial . 

, 
VII- C- Da responsabilidade penal - O Codigo Penal,no s eu 

, ~ 

Titulo IV , preve a l guns delitos que podem ocorrer no curso das gr~ 

ves : 

a) a tentado contra a libe r dade àe trabalho (a r t . 197) ; 

b) violência ou perturbação da ordem apÓs a paralização 

do t r abalho (art . 200) ; 

c) inv a são de estabelec i mento industri a l , comercial ou 

a gr icola ou sabotagem (a r t . 20 2 ) . 

Por seu turno , o art. 330 comina pena àe detenção , inde

pendente de multa, a quem "Desobedecer a ordem de funcionário pÚbli 

co~ que pode ser aplicada em caso de ordem judicial para p;r termo 
a-greve ilicita ou abusiva . Dai ter 1 

pr oc amado o egrégio TST: 
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"Pela mesma recusa de cumprir ordem judicial de faier 

cessar a greve devem responder criminalmente os diri

gentes sindicais, nos termos do art. 330 do CÓdigo Pe

nal Brasileiro, se não ocorrer também desacato (art.331, 

CP). A paralização do trabalho com violênci~ ou pert~E 

bação da ordem está sancionada no artigo 200 do CÓdigo/ 

- -Penal, assim como, no art. 202, a invasao ou ocupaçao 

do estabelecimento da empresa" (Ac. do TST, SDC,no DC-

10.566/90, rel. Min. Marcelo Pimentel, DJ de 22.8.90)". 

Recentemente, a Justiça Criminal do Rio de Janeiro con

denou piqueteiros ~ pena de detenção, convertendo-a, porém, na o

brigação de prestarem serviços num centro sÓcio-educativo de meno

res de rua, durante oi to horas semanais ( Cf. "O Globo" de 12.7. 92). 

Por outro lado, o Tribunal Regional Federal sediado no mesmo Esta

do pediu licença à Assembléia Legislativa para processar criminal-

mente o Deputado e ~ Presigentê §g Sindicato dos Urbanitários, junta

mente com três outros sindicalistas, pela interrrupção do forneci

mento de gás à população ( Cf. "0 Globo" de 02 . 5 . 92). 

ne 

Vale registrar que o art. 414 do CÓdigo Penal francês p~ 

"As violências e vias de fato, ameaças e manobras fraudu 

-lentas tendentes a manter ou a provocar uma cessaçao co~ 

certada do trabalho com o fi m de forçar a alta ou a bai 

xa dos salários ou de causar um atentado ao livre exerci 

cio da indÚstria ou do trabalho". 

Na análise desse dispositivo, pondera a doutrina que "o 

delito de atentado a liberdade do trabalho não tem por objeto prot~ 

ger o trabalho em si, nem os instrumentos de trabalho, mas somente 

a liberdade dos trabalhadores"(H.SINAY, ob . cit ., pág. 235). 

VII-C - Da responsabilidade civil - No que tan-

ge a responsabilidade civil, extra-contratual ou aquil. 1ana, 
o nosso CÓdigo Ci il: 

dispÕe 



r 

\ 
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"Art. 159 - Aquele que por ação ou omissão voluntária, 

negli~fncia ou imprudência, violar direito ou causar 

prejui lzo a outrem, fica obrigado a reparar o dano". 

"Art. 160 - Não constitue ato ilÍ.cito o praticado no e

xercÍ.cio regular de um direito reconhecido". 

A configuração da responsabilidade para a indenização a 

pessoa fÍ.sica ou jurÍ.dica prejudicada resulta, pois, da concorrên 

cia dos seguintes fatores: 

a) ato ilÍ.cito (natureza do ato praticado por ação ou o

missão ); 

b) culpa , no seu conce i to gene r ico (e l emento sub j etivo) ; 

c) dano (elemento objet ivo) . 

, 
Tendo em conta o que reza o art . 160 , convem ponderar que 

os a to s considerados lÍ.citos , na h ipÓte s e em tel a, são os que cor-
, 

respondem ao exercício regular do di r eito de greve , tal como disci -

plinado na lei . 

Sendo o sindicato uma associaçao de pessoas , com fins con-

signados no ordenamento legal, administrado por uma diretoria,que 

o representa em Juizo e em todos os atos da vida civil , é inquestio

nável que responde, como qualquer outra pessoa juridica de direito 

privado , pelos a tos ilfcitos que cometer . E , conforme o caso , o si~ 

dicato pode responder so l idariamente com o trabalhador que tiver pr~ 

ticado o i lfcito em obe di ência a ordem da sua di retoria ou do coman 

do de greve des i gnado pel a assemb lé ia ge ral . 

, 
Nunc a e dema i s r e l embra r que tanto os empresar i os e t r aba-

l hadores, c omo sua s enti dades sindicais , e stão sujeitos ao principio 

da l ega lidade (art. 5º , II , da Constituição) - a firmação que se 

sintoniza com o pnoclamado no art.8 da Convenção nº 87 , da OIT: 

I 
: • I 
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"Ao ex rcer os direitos que lhes sao reconhecidos na pr~ 

sente Convenção, os trabalhadores, os empregadores e as 

respe tivas organizaçÕes estão obrigados, tal como as 

demai pessoas ou coletividades organizadas, a respeitar 

a legal idade". 

Tratando-se da responsabilidade civil de sindicato,como 

bem asseverou a ilustrada Procuradora LÉLIA GUIMARÃES CARVALHO RI 

BEIRO, "não há d, se _perquerir se a responsabilidade civil refle= 

tiu no contrato J u nao, porquanto o que interessa é o reflexo nas 

situaçÕes definidas, mesmo porque so haverá responsabilidade se 

houver violação de um dever legal ou do direito e prejuÍzo ao ter 

ceiro lesado" . (" J esponsabilidade civil do sindicato pelo abuso do 

direi to de greve'', in "Revista do Miistério PÚblico do Trabalho " 

nº 02, BrasÍlia, 1991, págs. 129 e 130). 

Segundo a lição, sempre respeitada, de JOSSERAND , a gr eve 

dos trabalhadores\ enquanto "posta efetivamente a serviço dos inte

resses da profiss-o, sob a condição de que se respeite a liberdade 

de trabalho e nao se cometam atos de violência, estará a salvo a 

responsabilidade os grevistas, posto que permenece ram nos limites 

dos interesses le Ítimos, que constitui a pedra angular de toda a 

teoria do abuso dbs direitos. Entretanto, se s obrepassam esses li 
I 

mites, se recorrem à coalisão por motivos extra- rofissionais,saem 

do espi~ito da inktituição e chegam a ser responsaveis pelos danos 

e prejuízos que, ~ or sua culpa, causam ao patrão lesado " ( "El espi_ 

rito de los derec 1 os y su relatividade", tradução espanhola,México, 
, 

Ed. Cajica, 1946, pag. 198). 

r No mesml estudo do direito francês, escreve HUL:TER que, 

"quando no curso dle uma greve, danos são cometidos na materia prj_ 

ma, nos produtos l cabados ou no material , o empregador dispÕe, em 

L
I prl' ncl~pl'o, de um El, ecurso t t d d l con ra os au ores os anos, pe a aplica-

çã~ do princÍ:io eral do art. 1382 do CÓdigo Civil" ("Le droit de 

greve et sa regul entation", Paris, Libraire de Medieis, l952,pág. 
109").Mas é!- respons J bilidade ·' pecun1aria do sindicat t em sido modera 

1-
l 



-=1.7-

moderadamente aco~lhida pela Justiça (H.SINAY, ob. cit. ,pág.3ll),em 

virtude, sobretud , da impenhorabilidade dos seus bens (CARMELYNCK 

e LYON-CAEN, "Droit du Travail", Paris, Dalloz, 1965, pág.495). 

I 
Os melhores juslaboristas brasileiros se regem pelo me~ 

mo diapasao. AMA1JRI MASCARO NASCIMENTO sublinha que "A responsa-

bilidade civil apurada nos termos da legislação prÓpria,pressupÕe 
I 

a aceitação do pri nc ipio da reparação dos danos por aquele que i-

licitamente os oc ksionou, regra geral do Direito Civil". E con

clui: "As entidad~ s sindicais também estão expostas à mesma regra 
I 

da responsabilidade civil, nos mesmos casos das demais pessoas j~ 

rfdicas e perante o juizo prÓprio, a Justiça Comum" ("Comentários 

à Lei de Greve", SP. LTr , 1989, pág. 132). Não é diverso o magi~ 
, 

terio de EDUARDO GABRIEL SAAD : "se reconhecida a ilegalidade da 

greve e provados os conseqüentes prejuÍzos da empresa, terá o sin 

dicato profissional, responsável pela cessação coletiva de traba

lho , que pagar a correspondente indenização" ("Cor. '"'>ti tuição e Di 

reito do Trabalho", SP, LTr , 2ª ed . 1989, pág . 196). Para CÁS

SIO DE MESQUITA B4RROS a responsabilidade do sindicato no proce~ 
sarnento e comando da greve "deriva da prática de um ato ilicito , 

isto é, de um atoJ anti-juridico, infringente de norma, definÍvel CQ 

no comportamento e um sujeito de direito que lesa um direito sub-
, 

jetivo de outrem, causando-lhe dano ressarcivel , intencionalmente/ 
, , , 

ou por culpa. E necessario, pois, que se reunam os elementos sub-

jetivo e objetivo , ou sejam, a culpa e o dano, ligados por um nexo 

causal" ("0 direito de greve na Constituição de 1988", in Revista 
I , 

LTr, n2 52 , SP , 1988, pags . 1341/2) f 

E a mais! alta Corte do Judiciario trabalhista , em aresto 
, 

da lavra do Ministro MARCELO PIMENTEL, ja admitiu que a responsab! 

lidade civil do si dicato , a ser aferida e julgada pela Justi ça CQ 

mum , pode caracterizar-se no curso da greve: "A greve abusiva, via 

de conseqüência, p de acarretar a responsabilidade civil de quem a 

decretou e dirigiu, quando nada por omissao voluntária ou imprudên

cia, ou pelo exerc~cio irregular do direito de greve. A - ssim se con 
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, conciliam a Constituição e o CÓdigo Civil, não me parecendo sequer 

sensato supor que a lei Civil fosse inaplicável aos mesmos abusos 

na esfera trabalhista" (Ac. no proc. DC-10.566/90, in DJ de 22.8.90). 

I 

I 

I 
\ 

\ 

I 


