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RESUMO 

 

 
BOTELHO, Heverton Luiz Corvo. O Dirito de Greve e a Limitação Imposta pelo 

Desconto dos Dias Parados. Data da defesa 06/11/2015. 58 fls. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Bacharel em Direito) – Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Rio Grande; 

2015. 

 

 
O presente trabalho que versa sobre o direito de greve e a limitação ao seu exercício imposta 

pelo desconto dos dias não trabalhados durante o movimento paredista considera que, depois 

de muitas conquistas ao longo da história, tem-se observado que a classe trabalhadora, mesmo 

detentora do direito ao livre exercício da greve, não tem conseguido, nos últimos anos, muitos 

avanços em suas reivindicações. E, dentro desse contexto, tem-se por objetivo analisar a 

doutrina pátria com relação ao tratamento do direito a respeito da greve e seus principais 

aspectos, de modo a oferecer subsídios para que possam ser compreendidas as limitações 

impostas pelo ordenamento jurídico e por construções doutrinárias muitas vezes 

questionáveis, as quais buscam desnaturar o movimento paredista, sobretudo quanto ao 

desconto dos dias parados em virtude da greve. Para tanto, avalia-se a hipótese da greve não 

ser ilícita, visto que se tem um exercício regular e legítimo, e sob esta óptica será analisada a 

construção doutrinária que trata da ilegalidade do desconto dos dias parados, pois havendo o 

exercício regular desse direito fundamental, a adesão do trabalhador à greve não pode ser 

compreendida como falta contratual, acarretando prejuízo salarial. Também se deve 

considerar outro viés que reforça o entendimento doutrinário de que deve haver desconto 

pelos dias não trabalhados nos casos de abusividade do movimento paredista, considerando 

que as empresas não têm obrigação de pagar os dias em que os trabalhadores não trabalharam, 

sendo que tal desconto deve ser realizado de forma gradual. Nesse sentido, considera-se que 

se trata de um tema de extrema relevância social, seja em relação às conquistas ou perdas  

alcançadas pelos trabalhadores, seja em relação aos transtornos e prejuízos que podem ser 

causados à coletividade.  

 
Palavras Chave: Direito de Greve; Limitação; Desconto Dias Parados. 
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ABSTRACT  

 

 
This work deals with the right to strike and limits the exercise imposed by discounting the 

days not worked during the paredista movement believes that after many achievements 

throughout history, it has been observed that the working class, same owner the right to free 

exercise of strike, failed in recent years, many advances in their claims. And within this 

context, one has to analyze the country teaching about the treatment of the right to strike and 

its main aspects, in order to offer subsidies so that they can be understood the limitations 

imposed by law and doctrinal constructions often questionable, aimed at denature the 

paredista movement, especially in this day and stopped off because of the strike. To this end, 

the strike hypothesis is assessed not be illegal, since it has a regular and legitimate exercise, 

and under this approach will be analyzed the doctrinal construction that comes to discount the 

illegality of the strike days, as it is not Regular exercise this right crucial to achieve the 

accession of the worker can not be understood as a contractual failure resulting wage loss. 

One must also consider another bias that reinforces the doctrinal understanding which must be 

discounted for days not worked in the case of unconscionability of paredista move, 

considering that companies have no obligation to pay the days when workers have not 

worked, and such discount should be performed gradually. In this sense, it is considered that 

this is a topic of great social relevance, whether in relation to the achievements and losses 

earned by workers, whether in relation to the inconvenience and loss that may be caused to 

the community. 

 

Keywords: Right to Strike; Limitation; Discount Days Stopped. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A Constituição Federal aduz, em seu artigo 9º, que compete aos trabalhadores o direito 

de greve a partir do momento em que identificarem que se faz necessário uma melhoria nas 

suas condições de trabalho, na manutenção de seus direitos, de modo que tal situação possa 

vir a atender aos anseios, bem como a promoção dos direitos dos trabalhadores, ou seja, esse 

direito se constitui num instrumento pelo qual os trabalhadores manifestam-se contra a 

exploração de seu trabalho e garantem a eficácia de novas conquistas econômicas e sociais 

para a categoria profissional a qual pertencem. 

 No entanto, depois de muitas conquistas ao longo da história, observa-se que nos 

últimos anos a classe trabalhadora não tem conseguido muitos avanços em suas 

reivindicações. E, dentro desse contexto, surge o movimento paredista que é um instrumento 

legítimo e, muitas vezes, o mais eficaz na tentativa de avanços e na manutenção dos direitos 

dos trabalhadores. 

 Assim, o desconto dos dias parados surge como negação ao direito constitucional de 

greve, ou seja, emerge em oposição contraditória aos preceitos pelos quais os trabalhadores 

estão pleiteando, pois a paralisação ou suspensão das atividades laborais é a forma usada para 

reivindicar melhorias nas condições trabalho, logo o desconto surge como uma problemática a 

ser discutida. Considerando que, de acordo com o entendimento doutrinário majoritário, os 

dias não trabalhados durante a greve são devidos pelos trabalhadores. Entretanto a greve não é 

contrária ao direito, visto que se tem um exercício regular e legítimo, ou seja, trata-se de um 

direito à luta pelos direitos trabalhistas e a manutenção do contrato de trabalho. 

 Dentro dessa perspectiva, este trabalho irá analisar a construção doutrinária que trata 

da ilegalidade do desconto dos dias parados, pois havendo o exercício regular desse direito 

fundamental, a adesão do trabalhador pela greve não pode ser compreendida como falta 

contratual, acarretando prejuízo salarial, e em contrapartida, também irá considerar outro viés 

o qual reforça o entendimento doutrinário de que deve haver desconto pelos dias não 

trabalhados nos casos de abusividade do movimento paredista, considerando que as empresas 

não têm obrigação de pagar os dias em que os trabalhadores não trabalharam, porém tal 

desconto deve ser realizado de forma gradual. 

 Eis então se tratar de um assunto de extrema relevância social, visto que 

hodiernamente pode-se assistir nos meios de comunicação inúmeras notícias a respeito do 

tema onde diferentes classes trabalhadoras manifestam-se reivindicando seus direitos através 

da adesão à greve. Percebe-se também que há falta de um consenso jurídico quanto à 
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aplicação da norma que assegura o direito de greve aos trabalhadores, pois em alguns casos, 

de acordo com um grande número de doutrinadores, verificou-se a possibilidade de desconto 

dos dias não trabalhados, e logo se tem a negação de um direito, configurando muitas vezes o 

esvaziamento dos movimentos paredistas que ocorrem freqüentemente no Brasil. Movimentos 

estes que são objeto de muitas discussões e que, muitas vezes têm um resultado aquém das 

expectativas dos trabalhadores. Portanto, trata-se de um tema de extrema relevância social, 

seja em relação às conquistas ou perdas alcançadas pelos trabalhadores, seja em relação aos 

transtornos e prejuízos que podem ser causados à coletividade. 

 E, para tanto, o presente trabalho está dividido em três capítulos.  

 No primeiro capítulo serão tecidas as noções gerais de greve, sua natureza jurídica e o 

contexto histórico. 

 No segundo capítulo, a greve de acordo com o ordenamento jurídico, os tipos de 

greve, direito coletivo e o sindicato 

 No terceiro capítulo, os descontos dos dias parados em razão da greve e as suas 

consequências. 

 Assim, através destes capítulos será feita uma abordagem acerca do direito de greve, 

questionando a regulamentação excessiva que acaba por tornar, em muitas oportunidades, o 

seu exercício inviável ou ilegal, por meio de um embasamento jurídico que declare a 

ilegalidade dos descontos dos dias parados dos trabalhadores ou da compensação, mesmo 

sendo a greve declarada legal, bem como identificar as lacunas que permeiam a 

legalidade/legitimidade do direito de greve dos trabalhadores. 
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CAPÍTULO 1 – GREVE – NOÇÕES GERAIS 

 
 

1.1 CONCEITO DE GREVE 

 
 

 Conforme aponta a literatura, a palavra greve surgiu primeiramente na França e obteve 

esse nome de uma praça de Paris que era chamada de Place de Grève, e serviu de ponto de 

encontro aos operários que se reuniam nesta quando paralisavam suas atividades laborais com 

vistas a realizar as suas reivindicações (MORAES, 2005). Nesta praça acumulavam-se muitos 

gravetos (surgimento etimológico do vocábulo Greve) trazidos pelas enchentes do Rio Sena 

(ALMEIDA, 2014). 

 Assim, surgiu e foi adotado o termo francês grève, através das reuniões que 

acarretavam em paralisações trabalhistas, as quais eram realizadas nesta praça francesa. 

 Com uma visão jurídica, Arnaldo Süssekind (1999) conceitua a greve como sendo: 

 

Pressão contra empresários, visando o êxito da negociação coletiva sobre 

aspectos jurídicos, econômicos ou ambientais do trabalho (...) se trata de um 

procedimento jurídico-trabalhista a ser regulamentado, seja por Lei (sistema 

heterônomo) ou por entidades sindicais de cúpula (sistema autônomo). 

(SÜSSEKIND, 1999, p. 37). 

 
 

 Trata-se de uma reivindicação consensual entre os trabalhadores que buscam 

mecanismos de pressão a fim de garantirem os seus direitos trabalhistas com relação a 

melhores condições de trabalho financeiras ou não, através da interrupção cotidiana de seus 

trabalhos junto aos empregadores. 

 De acordo com Maurício Godinho Delgado (2008) a greve pode ser definida 

considerando o artigo 9º da Constituição e em vista da prática histórica do Direito do 

Trabalho, como: 

 
Paralisação coletiva provisória, parcial ou total, das atividades dos 

trabalhadores em face de seus empregadores ou tomadores de serviços, com 

o objetivo de exercer lhes pressão, visando a defesa ou conquista de 

interesses coletivos, ou com objetivos sociais mais amplos (DELGADO, 

2008, p. 1313). 

 

 

 A greve é direito social coletivo que permite a paralisação temporária da 

disponibilidade da força de trabalho com o intuito de conquistar melhoria das condições 

salariais ou de trabalho. Não pode ser entendida como uma manifestação de caráter 
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permanente, pois mediante a conquista de seus objetivos, os trabalhadores retomam as suas 

atividades laborais, visto que ocorre a paralisação em detrimento de uma causa a qual defende 

o interesse da coletividade.  

 Já de acordo com o artigo 2º da Lei nº 7.783/89 a greve é definida como “a suspensão 

coletiva temporária e pacífica, total ou parcial, da prestação pessoal de serviços ao 

empregador”.  

 Segundo Vladimir Lênin (1989):  

 

Toda greve acarreta ao operário grande número de privações, além disso, são 

terríveis que só podem comparar com as calamidades da guerra (...). E 

apesar de todas essas calamidades, os operários desprezam os que se afastam 

de seus companheiros e entram em conchavo com o patrão. (...) Amiúde, 

basta que se declare em greve uma fábrica para que imediatamente comece 

uma série de greves em muitas outras fábricas. Como é grande a influência 

moral das greves, como é contagiante a influência que exerce nos operários 

ver seus companheiros que, embora temporariamente, se transformam de 

escravos em pessoas com os mesmos direitos dos ricos! Toda greve infunde 

vigorosamente nos operários a ideia do socialismo: a ideia da luta de toda a 

classe operária por sua emancipação do jugo do capital (LÊNIN, 1989 p. 40). 

 
  

 Com o advento da greve pode-se aduzir que o trabalhador tem o poder de pressionar o 

empregador a atender as suas necessidades por meio da pressão sofrida com a paralização das 

atividades, o que vem a acarretar ao empregador prejuízos e conferindo aos grevistas a 

sensação de poder sobre o empregador. No entanto o que ocorre muitas vezes é o empregador 

ceder às reivindicações da categoria e, depois de cessado o movimento, acabar por perseguir 

aqueles que aderiram ao movimento e, não raro, puni-los com a demissão, por exemplo. 

 O conceito de greve pode ser definido de acordo com o entendimento de Sérgio 

Martins (2006): 

 
Greve é toda interrupção de trabalho, de caráter temporário, motivada por 

reivindicações suscetíveis de beneficiar todos ou parte do pessoal e que é 

apoiada por um grupo suficientemente representativo da opinião obreira 

(MARTINS, 2006, p. 46). 

 
 

 Assim, como dito anteriormente, a greve não é um estado permanente, tem a 

durabilidade temporária, ou seja, mesmo que deflagrada por tempo indeterminado, deve ser 

encerrada assim que os trabalhadores tenham suas reivindicações, totalmente ou em parte, 

atendidas pelo empregador.  
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1.2 NATUREZA JURÍDICA 

 
 

 De acordo com a literatura, em relação à natureza jurídica do direito de greve, não há 

um posicionamento unânime dos doutrinadores no direito trabalhista.  

 Amauri Nascimento (2006) entende que a greve pode ser considerada: 

 

Um direito ou uma liberdade nos países em que a lei autoriza, caso em que 

se manifesta como uma forma de autodefesa dos trabalhadores na solução de 

seus conflitos coletivos; nos países que a proíbem, a greve é tida como um 

delito, uma infração penal, um crime contra a economia (NASCIMENTO, 

2006, p. 503). 

 

 

 Nesse contexto, no ordenamento jurídico brasileiro, a greve não é tratada como um delito, é 

considerada um direito dos trabalhadores para a obtenção de melhores condições de trabalho. É vista 

como uma liberdade pública, na qual é atribuído ao Estado o dever de garantir seu exercício, 

sendo então a greve um poder em favor da coletividade. Logo, a greve se configura como um 

direito fundamental da coletividade em detrimento às ações do empregador. 

 Dentro dessa perspectiva, alguns autores trazem a definição de greve: 
 

 

A greve é um ato jurídico que tem por objetivo sanar conflitos, e não um fato 

jurídico. É uma garantia fundamental que consta na Constituição Federal, ou 

um exercício dos direitos sociais dos trabalhadores. (PRETTI, 2014, p. 472). 

 

É a recusa coletiva e combinada de trabalho, manifestando a intenção dos 

assalariados de se colocarem provisoriamente fora do contrato, a fim de 

assegurar o sucesso de suas reivindicações (SINAY apud MARTINS, 2006, 

p. 28). 

 

Greve é uma declaração sindical que condiciona o exercício individual de 

um direito coletivo de suspensão temporária do trabalho, visando à 

satisfação de um interesse profissional (GOMES, GOTTSCHALK apud 

MARTINS, 2006, p. 28). 

 

A greve é considerada, em nossa legislação, como a suspensão coletiva, 

temporária pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços ao 

tomador (MARTINS, 2006, p. 28). 

 

Greve é o abandono temporário e concertado do trabalho, numa ou mais 

empresas, estabelecimento ou serviço de qualquer natureza ou finalidade, 

para a defesa de interesses profissionais econômicos e sociais comuns aos 

trabalhadores (GARCIA, 2001, p. 64). 

 
 

 A partir das definições dos autores supra, pode-se inferir que o conceito de greve não 

apresenta grandes dificuldades em ser definido, visto que remete à paralisação do trabalho por 



15 
 

um determinado grupo de empregados, com o objetivo de realizar reivindicações junto ao 

empregador, e para tanto recorrem à greve como forma de pressão para obtenção do fim 

almejado. 

 A partir do já exposto até aqui, verifica-se que a greve é a paralisação temporária do 

trabalho e também um ato formal que depende da aprovação do sindicato através da 

realização de uma assembleia, e só assim pode se dar a paralisação dos serviços em prol dos 

interesses dos trabalhadores, pois se trata de um movimento que tem por intuito a 

reivindicação e a obtenção de melhores condições de trabalho, bem como o cumprimento das 

obrigações assumidas pelo empregador em decorrência das normas jurídicas ou do próprio 

contrato de trabalho, definidas expressamente mediante indicação formulada pelos 

empregados ao empregador, para que não haja dúvidas sobre a natureza dessas reivindicações. 

 Através da greve, os trabalhadores lutam pela manutenção de seus interesses, por meio 

da paralisação coletiva do trabalho, pressionam os empregadores que se veem obrigados a 

aceitar total ou parcialmente tais reivindicações. Mas, para tanto, e para que seja considerada 

como uma força e união dos trabalhadores é necessário que haja uma organização e que se 

tenha um líder, um representante que faça a intermediação entre os trabalhadores e o 

empregador, neste caso, o sindicato ou, na falta dele, uma comissão de trabalhadores que 

represente a vontade da categoria. 

 Com base nos preceitos da segurança social, com vistas a atenuar as disparidades entre 

o patronato e o empregado, o exercício da greve não pode sofrer suscitação de legitimidade 

frente ao Poder Judiciário por iniciativa do empregador. A greve tem presunção “júris 

tantum”, não se deve recorrer ao judiciário com o intuito de se provar que a greve é legítima, 

mas sim o contrário. Todavia, cabe destacar que o instituto da greve, não tem por finalidade 

proteger uma parte em detrimento dos direitos legítimos da outra, e sim, diminuir a 

hipossuficiência de modo a garantir o melhor alcance da justiça entre as partes, empregador e 

empregados. 

 Trata-se de direito potestativo, pois o objeto do exercício da greve é a própria 

realização desse direito, e coletivo por defender os interesses de um determinado grupo, não 

tendo relevância ou amparo jurídico quando um único sujeito a realiza , visto que a greve 

deve ser decidida e desempenhada pelo coletivo trabalhista. 

 Reforçando a assertiva acima, de acordo com os Art. 1º e Art. 2º, da Lei 7.783/89: 
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Artigo 1º - É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores 

decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam 

por meio dele defender. 

Parágrafo único - O direito de greve será exercido na forma estabelecida 

nesta Lei. 

Artigo 2º - Para os fins desta Lei, considera-se legítimo exercício do direito 

de greve a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de 

prestação pessoal de serviços a empregador (BRASIL, 1989). 
 
 

 O direito de greve existe e deve ser respeitado desde que sujeito a critérios que possam 

dar ao referido direito a dimensão de uma arma exercitável somente em condições extremas, 

sob pena de a greve ser considerada abusiva. Sendo assim, este direito é passível de 

contramedidas para colocar o instituto no seu devido lugar, qual seja, uma justa disputa de 

forças entre empregados e empregador. 

 

 O Tribunal Superior do Trabalho ao tratar da abusividade da greve, assim deliberou: 

 

GREVE ABUSIVIDADE. A greve, como ato jurídico, deve sujeitar-se à 

regulamentação legal, sendo portanto abusivo o movimento deflagrado sem 

a observância dos requisitos contidos na Lei nº 7783/89. (TST - Ac. da SDC 

no RODC 471783-38.1998.5.15.5555, rel. min. Lucas Kontoyanis, DJ 

12/11/1999.) 

 
 

 Desse modo, para ser legitimada a greve não necessita de qualquer provimento 

judicial. Porém, para o movimento ser reconhecido como abusivo necessita sim de expressa 

declaração do Juízo. Por isso, a greve tem presunção juris tantum de legitimidade, visto que 

sempre que se discutir na esfera judicial sobre a sua legitimidade, jamais será para provar que 

ela é legitima, todavia o revés. 

 Alguns requisitos foram estabelecidos pela Lei 7.783/89, a qual disciplina o direito de 

greve, logo devem ser previamente verificados alguns requisitos para que possa ocorrer a 

suspensão dos trabalhos de forma lícita. Aduz a Lei: 

 

Artigo 3º - Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de 

recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho. 

Parágrafo único - A entidade patronal correspondente ou os empregadores 

diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 

(quarenta e oito) horas, da paralisação. 

Artigo 4º - Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do 

seu estatuto, assembleia geral que definirá as reivindicações da categoria e 

deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços. 
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§ 1º - O estatuto da entidade sindical deverá prever as formalidades de 

convocação e o quorum para a deliberação, tanto da deflagração quanto da 

cessação da greve. 

§ 2º - Na falta de entidade sindical, a assembleia geral dos trabalhadores 

interessados deliberará para os fins previstos no caput, constituindo 

comissão de negociação (BRASIL, 1989). 

 
 

 Dentro desse contexto, pode-se inferir que para que se instaure de fato a greve, é 

necessário que ocorra uma tentativa prévia de conciliação junto ao empregador, e esta deva 

ser considerada refutada, após deve haver a convocação de uma assembleia geral para tratar 

do assunto, juntamente com a prévia notificação de no mínimo 48 horas.  

 

 
 

1.3 EVOLUÇÃO HISTÓRICA 
 
 

 Em termos históricos, de acordo com o que remonta a literatura, o instituto da greve 

ganha força a partir da Revolução Industrial, ao passo que se formam as associações 

profissionais e o movimento passa a se organizar. De acordo com Alice Monteiro de Barros 

(2010): 

 

A concentração das massas proletárias, advinda do nascimento da indústria, 

associada à precariedade de sua situação socioeconômica frente aos patrões, 

impulsionada pela difusão das doutrinas socialistas, contribuíram para a 

formação das associações profissionais, que exaltavam a greve como forma 

de educar os trabalhadores, de reivindicar e de obter melhorias das condições 

de trabalho (BARROS, 2010, p. 1305).  

 
 

 Já aqui no Brasil, a greve surge em nosso ordenamento jurídico pela primeira vez em 

1890. No entanto, a sua aplicação não vigorou por muito tempo, conforme aduzem Áquila 

Araújo e Sarah Félix (2009): 

 
A greve foi visualizada como ilícito criminal, devidamente tipificada pelo 

Código Penal de outubro de 1890 (Decreto n.º 847). Todavia, essa 

criminalização da conduta grevista durou pouco tempo, sendo, 

posteriormente, retirada do Código (em dezembro do mesmo ano - Decreto 

n.º 1.162) (ARAÚJO e FÉLIX, 2009, s/p.).  

 
 

 A partir do Decreto nº 1.162/1890, a conduta grevista deixa de ser crime. No entanto 

são punidos os atos de ameaça, constrangimento ou violência caso fossem apurados de fato. 

Observa-se um novo momento social no país, onde a greve poderia ser considerada como fato 
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social ou, ainda, liberdade, de certo modo. Pertinente destacar que a Constituição de 1937, ao 

se posicionar a respeito do direito de greve, a vê como ilegal, pois considerava a greve nociva 

ao trabalho e ao capital e incompatível com os supremos interesses da produção nacional (art. 

139, 2ª parte) (DELGADO, 2008). 

 No ano de 1946, o Decreto-Lei nº 9.070 previu o direito de greve. A autora Alice 

Barros disserta que o decreto em tela proibia a greve nas atividades fundamentais, no que foi 

recepcionado pela Constituição do mesmo ano. Retoma-se a tradição liberal e a greve passa a 

ser admitida. Por outro lado, a Lei nº 4.330/64 foi a primeira legislação especificamente 

regulamentadora do direito de greve. Porém, não foi suficiente para a efetivação de tal direito. 

 A referida Lei também introduziu a greve como sendo apenas um direito sindical, 

admitindo-a para empregados com regime celetista, e estabelecendo penas para os dirigentes 

sindicais e grevistas caso esta fosse considerada ilegal. Em contrapartida, esta Lei também 

acarretou em uma burocracia para se exercer o direito de greve, na forma que interessava ao 

golpe de 31/03/1964. 

 Dentro desse contexto, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o 

direito de greve passou a ser garantido. De acordo com Martins (2006) a Constituição de 88 

assevera o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidirem sobre a oportunidade de 

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

 O direito de greve atualmente é regulado pela Lei nº 7.783/89, a chamada de “Lei de 

Greve” que após ser tratada de diversas formas pelo ordenamento jurídico brasileiro 

(proibição, liberdade e direito), finalmente é considerada como direito fundamental 

constitucional, pertencendo exclusivamente aos trabalhadores a decisão a respeito do melhor 

para realizá-la, e sobre quais assuntos e direitos deve versar desde que sejam respeitadas as 

disposições da própria Constituição e da legislação regulamentadora.  

 No que diz respeito às primeiras paralisações dos trabalhadores, estas ocorreram na 

antiguidade e conforme Eduardo Leite (2005): 

 

No século XIII a. C, quando os trabalhadores se recusaram a trabalhar nas 

construções de túmulos dos faraós, protestando contra irregularidades do 

pagamento de salários e o tratamento desumano que recebiam (LEITE, 2005, 

p. 13).  

 
 

 Ainda de acordo com o mesmo autor supra, aconteceram também outras paralisações 

em Roma: No Baixo Império, começaram a existir paralisações do trabalho no setor público e 

em atividades essenciais, que logo foram reprimidas mediante disciplina legal. 
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 Conforme aponta Delgado (2008), que por meio de suas investigações encontrou 

associações entre os seres humanos na história, desde a Antiguidade Oriental, indo para a 

Antiguidade Clássica passando pela Idade Média. No entanto, encontram-se exemplos mais 

expressivos no início do capitalismo Manufatureiro, que Paul Singer (1986) disserta: 

 

A primeira forma histórica de produção capitalista foi a manufatureira. Era 

constituída por empresas que produziam mercadorias com métodos 

artesanais – isto é, sem uso de máquinas movidas por energia não humana. 

Nas manufaturas, trabalhavam dezenas ou mesmo centenas de pessoas, sob 

as ordens de um empreendedor capitalista. Em cada manufatura se 

desenvolvia extensa divisão do trabalho. (SINGER, 1986, p. 10-11). 

 

 

 Surgia então dos séculos XIII a XIX o capitalismo na Europa, o qual contava com a 

força humana como máquina propulsora para provir as riquezas empresariais. Ainda, de 

acordo com Singer (1986):  

 
 

Mas de onde surge a primeira classe operária, estes homens, mulheres e 

crianças, cujos dedos hábeis confeccionam alfinetes, montam relógios, 

fabricam papel, pólvora, canhões, pregos e tantos outros artigos? Ela surge, 

por assim dizer, da dissolução das relações feudais, o que constitui um 

processo diversificado, desconstituído no tempo, e se estende, tornando-se a 

Europa como um todo, do século XIII até o século XIX (SINGER, 1986, p. 

14). 

 
 

 Todavia, a consolidação dos operários como uma entidade de classe e do capitalismo 

ocorreu somente com a Revolução Industrial que se deu primeiramente nos países da Europa, 

América do Norte onde se tem um processo de industrialização a partir do século XVIII, onde 

um operário, manuseando uma máquina de fiar ou um tear mecânico, produzia em cada 

jornada de trabalho volumes muito maiores de fio do que um outro contando apenas com 

máquinas manuais. Tal diferencial de produtividade se traduzia numa diminuição dos custos, 

onde quer que a produção estivesse organizada usando o modo capitalista. 

 Assim, no cenário capitalista que se iniciava, os latifundiários e os industriais 

contratavam os operários, e os obrigavam a produzir os seus produtos dispostos no mercado. 

Em termos financeiros, os empregadores pagavam aos operários somente o salário necessário 

para que estes e sua família mal pudessem subsistir, e tudo aquilo que o operário produzia 

acima de uma determinada quantidade de produtos necessária para a sua manutenção, o patrão 

embolsava: era o seu lucro. Desta forma, na economia capitalista, pode-se dizer que o povo 

trabalha para os outros, não trabalha para si, mas para os patrões, empregadores e o faz em 
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troca de salário que nem sempre é o suficiente para suprir as suas necessidades. Por isso, na 

relação entre patrões e operários sempre haverá uma constante luta em prol de melhores 

salários e condições de trabalho.  

 E, dentro desse contexto de busca por melhores condições de trabalho, o capitalismo 

veio a estreitar as relações de opressão entre empregador e empregados. Por isso as greves 

foram sendo estruturadas ao longo do século XVIII, tornando-se a principal forma de luta da 

classe da trabalhadora contra a exploração patronal que se configurava. 

 No entanto, a utilização da greve como mecanismo de luta contra a exploração 

patronal só surgiu a partir do século XVIII, com a exploração capitalista. Assumia a greve, 

então a natureza de verdadeiro anticorpo à exploração do homem pelo homem, germinando 

no ambiente insalubre onde crianças sem infância passavam quinze horas do seu dia, 

envelhecendo precocemente para enriquecer os patrões (VIANA, 1996). 

 Por outro lado, enquanto os operários intensificavam as suas mobilizações por 

melhores condições de trabalho, também emergiam as regulamentações feitas pelo Estado 

para coibir as entidades sindicais. De acordo com Delgado (2008, p. 1355), por exemplo, na 

França surge a Lei LE Chapelier que assegurava a plena liberdade ao trabalho, porém se uma 

entidade sindical fosse considerada conspiratória as coalizões operárias eram criminalizadas. 

 Desse modo, na Inglaterra em 1979 se estabeleceu o Combination ACT que 

interditava as associações sindicais livres. Sendo a atividade sindical considerada crime de 

sedição ou conspiração. Após o primeiro período onde as organizações sindicais eram 

reprimidas, iniciava-se outra fase que era a da tolerância jurídica situada entre a fase da 

criminalização sindical e do direito de auto-organização dos trabalhadores. E, o país pioneiro 

deste modelo de tolerância foi a Inglaterra, em que a fase ocorreu a partir do ano de 1825 

(DELGADO, 2008). 

 Ainda, de acordo com Delgado (2008): 

 

Atualmente, podemos evidenciar a terceira fase do sindicalismo, 

ultrapassada a transição anterior, é a do reconhecimento do direito de 

coalização e livre organização sindical. Esta fase de liberdade e autonomia 

sindicais firmam-se, como regra geral, na segunda metade do século XIX, 

atingindo diversos países europeus (é evidente, que não se pode deixar de 

demarcar o pioneirismo das leis inglesas de 1824/25). Não é por simples 

coincidência, a propósito, que o estágio denominado de sistematização e 

consolidação do Direito do Trabalho, nos planos individual e coletivo, que se 

demarca entre 1848 e 1919, estabelece-se exatamente em torno desse 

período de maior afirmação sindical (DELGADO, 2008, p. 1356). 
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 Por derradeiro, pode-se observar, a partir da literatura pesquisada, que houve uma 

evolução histórica que se deu sob dois aspectos: o primeiro na evolução do modelo de 

industrialização chamado de capitalismo e o segundo com a evolução considerada a mais 

importante, para o presente estudo, que é o direito de organização do movimento sindical, 

onde os trabalhadores, através da positivação deste direito, adquirem a possibilidade de 

utilizar mais ofensivamente a greve como instrumento de pressão para com os empregadores 

em busca de melhores condições de trabalho. 
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CAPÍTULO 2 – DIREITO DE GREVE 

 
 

2.1 A GREVE NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

 

 

 O histórico de evolução da greve no âmbito jurídico pode, inicialmente, ser ilustrado 

através do quadro que segue: 

 

 

Quadro 1 - Evolução do Direito de Greve no Brasil 

 

1890 Código Penal proibia a greve. 

1932  Lei n° 38 que tratava da segurança nacional a conceituou como delito. 

1938 Decreto-lei n° 431 que versava sobre a segurança nacional também tipificou a 

greve como crime. 

1939 Decreto-lei n° 1237 que instituiu a Justiça do Trabalho esclareceu que a greve era 

passível de punição, que variavam de suspensão e despedida até a prisão. 

1940 Código Penal considerava crime a paralisação do trabalho, se houvesse 

perturbação da ordem pública ou se fosse contrária aos interesses públicos. 

1943 Promulgação da CLT - pena de suspensão ou dispensa do emprego, perda do 

cargo do representante profissional que estivesse em gozo de mandato sindical, 

suspensão por 2 a 5 anos do direito de ser eleito como representante sindical, no 

caso de suspensão coletiva do trabalho sem prévia autorização do Tribunal 

Trabalhista. 

1946 Decreto-lei n° 9070 admitiu a greve nas atividades acessórias. Constituição 

reconhece o direito de greve, que seria regulado em lei. 

1964 Lei nº 4330 determinava as situações em que o movimento era considerado ilegal. 

Proibia a greve dos servidores públicos. 

1967 Constituição outorgava o direito de greve aos trabalhadores, exceto aos servidores 

públicos e atividades essenciais. 

1969 A EC n° 1 manteve a mesma orientação. 

1978 Lei nº 6620 que definia os crimes contra a segurança nacional, estabelecia a 

punição ao incitamento à paralisação de serviços públicos e à cessação coletiva do 

trabalho pelos funcionários públicos. 

1988 Constituição Federal assegura o direito de greve aos servidores públicos. 

1989 Medida provisória n° 50 regulou o direito de greve. Medida provisória n° 59 que 

se converteu na Lei 7783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de greve, 

definindo as atividades essenciais e regulando o atendimento das necessidades 

inadiáveis da comunidade. 

Fonte: Carmo & Casella, 20091. 

 

 

                                                           
1 CARMO, Milla Guimarães; CASELLA, Daniel Marcelo Alves. O Direito de Greve do Servidor Público. 

Disponível em: http://www.webartigos.com/articles/3031/1/o-direito-de-greve-do-servidor-

publico/pagina1.html. Acesso em: 10 jun. 2015. 



23 
 

 Assim, foram sendo sucedidos os entendimentos acerca da greve de acordo com o 

ordenamento jurídico brasileiro, onde em 1890 o Código Penal proibia o ato de greve, na 

década de 40 a Constituição passou a reconhecer a greve como um direito, e nos anos 

subsequentes, através de leis e decretos, a greve foi ganhando outras configurações.  

 Em 1988, com o advento da atual Constituição, o direito de greve passa a ser 

assegurado por meio do artigo 9º. Salientando que tal direito também abarca aos servidores 

públicos de acordo com o artigo 37, VII do texto constitucional desde que respeitado os 

limites definidos em lei especifica, proibindo de exercê-lo, o militar, inciso IV do art. 142. 

Neste sentido, a referida Constituição assegurou o direito de greve, deixando ao livre arbítrio 

dos trabalhadores a oportunidade de exercê-lo, bem como a escolha dos interesses a serem 

requeridos.  

 A partir de 1989, a greve passa a ser regulada pela Lei nº 7783/89, conhecida como 

Lei de Greve, que dispõe sobre o exercício do direito de greve, definindo as atividades 

essenciais e regulando o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 

 Desse modo, o exercício do direito de greve que antes era reprimido, hoje é 

reconhecido juridicamente como um direito fundamental, o qual é visto como um mecanismo 

de reivindicação coletiva dos trabalhadores. O trabalhador passa a ser o detentor de um direito 

que o respalda dos abusos sofridos no ambiente de trabalho. Conforme leitura do art. 9° da 

Constituição, a greve é um direito do trabalhador e a ele compete decidir sobre as 

oportunidades de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio deles defender. 

 É pertinente destacar que a extensão do direito de greve aos servidores públicos 

obedecia à mesma lei dos trabalhadores, pois a sua eficácia era considerada limitada, visto 

que em se tratando de um Estado Democrático de Direito onde se ressaltam os valores sociais 

do trabalho ao patamar de fundamento da República Federativa do Brasil, não se pode 

permitir que haja restrições a direitos destinados aos trabalhadores em razão de pertencerem a 

categoria diferente da que deu origem ao instituto em comento. 

 Todavia, para regulamentar as diversas paralisações que desencadearam nas atividades 

essenciais, foi necessário editar, em 1989, a Medida Provisória de n° 50. Logo após, surgiu a 

MP n° 59 que se converteu na Lei n° 7.783/89, que passou a regulamentar o exercício do 

direito de greve, definindo quais são as atividades essenciais, regulando o atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade e estabelecendo o que vem a ser o abuso desse direito, 

entre outras providências (GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Élson. 2000, Op. Cit.).  

 Dentro dessa perspectiva, o art. 9º da Constituição Federal de 1988 dispõe sobre o 

instituto de greve nos seguintes termos, in verbis: 
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Art. 9° É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores 

decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam 

por meio dele defender. 
§1° A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 

§2° Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei (BRASIL, 

1988). 

 

 

 Entretanto, mesmo o direito de greve encontrando respaldo constitucional e os 

trabalhadores poderem decidir sobre a oportunidade e os interesses a serem defendidos 

através da paralisação de suas atividades, não se trata de um direito ilimitado. Em verdade, a 

constituição tem por intento impedir que haja deliberações estatais que possam interferir na 

vontade dos trabalhadores em especial à oportunidade do movimento e aos interesses que 

estes pretender defender. 

 Dessa forma, pode parecer que o dispositivo autoriza a greve de forma livre, até 

mesmo nos casos de interesses estranhos aos do grupo grevista. No entanto, ao analisar-se o 

artigo 114, § 1° e 2° da Constituição Federal, pode-se observar explicitamente que os 

“interesses” referidos no seu art. 9° são os relativos à categoria ou grupo de trabalhadores e 

que “(...) tais interesses dizem respeito, diretamente, a condições de trabalho, e não a outros, 

estranhos à relação de emprego”. Nesse sentido, apesar da literalidade do art. 9º da CF/88 

conduzir à ilação de que todo e qualquer interesse pode ser defendido através do movimento 

paredista, a interpretação da lei, nesse caso, deve ser sistemática, levando ao entendimento de 

que tais interesses devem ser de natureza profissional, passíveis de negociação com o 

empregador (CUNHA, 1997).  

 Cabe destacar também que, ainda na Constituição, no §1°, do art. 9º, nos serviços ou 

atividades essenciais a greve não foi proibida, porém, o texto constitucional determina que o 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, bem como os serviços e atividades 

indispensáveis, sejam regulados por lei. E, o §2°, determina que os abusos cometidos sujeitam 

os responsáveis às sanções penais.  

 Neste sentido, os serviços e atividades considerados essenciais pela Lei 7.783/89 são 

estes: tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e 

combustíveis; assistência médica e hospitalar; distribuição e comercialização de alimentos e 

medicamentos; serviços funerários; transporte coletivo; captação e tratamento de lixo e 

esgoto; telecomunicações; guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e 

materiais nucleares; processamento de dados relacionados a serviços essenciais; controle de 

tráfego aéreo; e compensação bancária. 
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 Todavia, de acordo com o entendimento majoritário, a lista de tais atividades 

essenciais supracitadas tem caráter exemplificativo e não taxativo, devendo assim ser 

consideradas, nos termos do art.11, §1° da Lei 7783/89, aquelas que, não atendidas, coloquem 

em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. 

 A Lei de Greve aduz em seu art. 12 que compete ao poder público assegurar a 

prestação dos serviços considerados essenciais caso os sindicatos, os empregadores e os 

trabalhadores não os assegurem durante a greve. 

 Assim, ao se descumprir os preceitos explanados na Lei 7.783/89 se tem o abuso do 

direito de greve. No entanto, ressalta-se que o parágrafo único do artigo 14 assevera que não 

se constitui abuso do direito de greve a paralisação que tenha por natureza exigir o 

cumprimento de cláusula ou condição e, também, a que tenha sido motivada pela 

superveniência de fato novo ou acontecimento imprevisto que modifique substancialmente a 

relação de trabalho, e de acordo com o art. 15 é necessário que sejam analisados todos os 

casos reivindicados na greve, bem como a responsabilidade por todos os atos oriundos do 

movimento grevista de acordo com a legislação trabalhista e as sanções penais (DELGADO, 

2008). 

 Pertinente destacar quanto ao abuso de greve que, de acordo com Maurício Delgado 

(2008) a conduta coletiva paredista, embora amplamente franqueada, não traduz permissão 

normativa para atos abusivos, violentos ou similares, pelos grevistas. Corroborando da mesma 

assertiva, Amauri Nascimento (2006) aduz que, as ações ou omissões que venham a contrariar 

o conceito de greve, ou que deste se distanciem, são abusivas e bastam para retirar a 

legitimidade constitucional do movimento, tornando possível, a partir daí, a responsabilização 

de seus autores pelos atos praticados durante a greve, cabendo a respectiva apuração em todas 

as esferas. Sendo assim, pode-se inferir, por exemplo, afastam-se do conceito de greve que as 

situações em que os trabalhadores decidem reduzir o seu ritmo de trabalho ocasionando 

demora no fluxo de produção, este tipo de atitude, conhecida como operação tartaruga, pode 

ser considerada, por exemplo, como falta grave e acarretar a responsabilização de seus 

agentes, podendo, inclusive, ensejar na demissão por justa causa dos responsáveis. 

 E ainda com relação à sustação provisória das atividades laborativas pode-se dizer que 

esta se efetiva em razão da pressão feita ao empregador em prol de conseguir o atendimento 

das reivindicações feitas pelos empregados no momento da greve, a qual não pode ser vista 

apenas como uma mera paralisação das atividades, mas sim como a interrupção temporária do 

trabalho com vistas a impor a necessidade dos trabalhadores frente aos empregadores em 
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relação a determinados pontos e/ou cláusulas trabalhistas não cumpridas. E, de acordo com a 

Lei de greve,  

 

2.2 A GREVE COMO PODER DE COERÇÃO 

 

 Como foi dissertado ao longo desse trabalho pode-se inferir que a greve é uma forma 

de autodefesa coletiva e um direito fundamental dos trabalhadores, cabendo a estes a decisão 

do momento oportuno de exercer este direito. 

 Dentro desse contexto pode-se dizer que este instrumento de autodefesa que é a greve 

se opõe a lógica capitalista, pois concede aos trabalhadores a faculdade de paralizar suas 

atividades até que tenham suas necessidades atendidas pelos empresários capitalistas, e estes 

acabam por perder o domínio de sua mão de obra, a qual é fundamental para a geração de 

lucro. Tais circunstâncias são revertidas, a partir do momento em que são reestabelecidas 

melhores condições laborais aos trabalhadores, e estes por sua vez retomam suas atividades. 

 Em detrimento à autodefesa emerge uma dúvida, partindo da premissa de que o direito 

de greve também é um exercício de coerção, torna-se imperioso realizar a consonância deste 

com a negociação coletiva e com o objetivo do Estado em diminuir a forma privada de 

solução de conflitos e expô-los à jurisdição estatal. Surge então a diferenciação 

socioeconômica e de poder existente entre empregados e empregador.  

 De acordo com Delgado (2008), o Direito do Trabalho reconheceu a greve como 

instrumento legítimo de convencimento e pressão a ser exercido pelos obreiros (considerados 

coletivamente) em uma negociação coletiva, ocasião em que enfrentariam a força empresarial. 

Assim, tem-se de uma forma a busca de um equilíbrio relativo entre empregador e empregado 

para a promoção de uma justa negociação trabalhista. 

 Na negociação entre as partes evidencia-se explicitamente a diferenciação entre 

empregador e empregado, pois a partir da permissão de greve temos um exercício que habilita 

as partes a discutirem questões e negociarem aspectos da relação de emprego em mesmo 

patamar jurídico onde se buscam alcançar os objetivos da greve que podem ser profissionais 

(melhorias que possam ser alcançadas no âmbito do contrato de emprego) ou 

extraprofissionais (geralmente relacionados a fins solidários e políticos). 

 Com relação à possibilidade de escolha quanto ao objetivo a ser almejado com a greve 

decorre do próprio texto constitucional que em seu art. 9ª, caput, aduz que “É assegurado o 

direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e 

sobre os interesses que devam por meio dele defender”. Logo, na falta de delimitação 
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constitucional a respeito dos fins exclusivos que podem ser atribuídos à greve, não compete 

ao legislador, e, sobretudo os tribunais, quando da aplicação do direito em controvérsia que 

envolva o exercício de referido direito, criarem restrição do dispositivo constitucional não 

prevista originariamente.  

 De acordo com Augusto César Leite de Carvalho (2010): 

 

No plano essencialmente jurídico, seria de lembrar o aspecto significativo de 

o art. 9º da Constituição assentar, a propósito do direito de greve, que cabe 

exclusivamente aos trabalhadores decidir sobre os interesses que devam por 

meio dele defender, não devendo a norma infraconstitucional restringir o que 

o constituinte claramente quis ampliar (CARVALHO, 2010, s/p.). 

 

 Logo, com o poder de decisão de greve nas mãos e com a ausência de determinação 

jurídica que proíba o exercício de greve para defesa de interesses alheios ao contrato de 

trabalho, deve-se destacar que a aparente desvirtuação ocorrida no instituto quando visando a 

meta diversa da melhoria das condições de trabalho, porquanto originado o direito coletivo 

em estudo para defesa dos interesses afetos à sua relação de emprego. 

 Em se tratando de enquadramento jurídico no direito brasileiro, o entendimento é de 

que durante a greve há a suspensão do contrato de trabalho, observado no art. 7º da Lei nº 

7.783/89 que aduz: 

 

Art. 7º Observadas às condições previstas nesta Lei, a participação em greve 

suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais, durante 

o período, ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da 

Justiça do Trabalho (BRASIL, 1989).  

 

 Dizer que o contrato de trabalho é suspenso durante os a greve significa, por exemplo, 

que os dias de greve não são computados para fins de rescisão contratual, pois, não houve a 

prestação de serviços e o desconto ou não desses dias tem a posição de alguns doutrinadores 

que será estudada no último capítulo desse trabalho. 

 

 

2.3 ELEMENTOS QUE CORROBORAM PARA QUE SE DEFLAGRE GREVE 

 

 

 Consoante o ordenamento jurídico, é preciso que se estabeleçam alguns elementos 

para que seja deflagrada a greve, ressaltando que o movimento paredista só é consolidado 

com o preenchimento destes elementos formais que estão previstos na legislação. Neste 
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sentido, a Lei 7783/89 estabelece os seguintes elementos para a eficácia da greve: prévia 

tentativa de negociação coletiva (art. 3º), assembleia geral do sindicato para aprovação pelos 

trabalhadores (art. 4º), aviso prévio ao empregador (art. 3º, Parágrafo Único e art. 13) e 

respeito ao atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade nos serviços ou atividades 

essenciais (art. 11). 

 A prévia tentativa de negociação é obrigatória na fase de preparação da greve, visto 

que a Lei não autoriza o início da paralisação sem que haja uma negociação, mesmo que seja 

frustrada, pois de acordo com o artigo 3º da Lei nº 7.783/89: 

 

Artigo 3º - Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de 

recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho. 

Parágrafo único - A entidade patronal correspondente ou os empregadores 

diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 

(quarenta e oito) horas, da paralisação (BRASIL, 1989). 

 

 Sérgio Martins (2006) destaca a exigência de negociação ou da arbitragem como 

procedimento obrigatório ou como etapa preliminar quando se examina o §2º do art. 114 da 

Constituição, que menciona que se as partes se recusarem à negociação ou à arbitragem, será 

facultada a instauração de dissídio coletivo. E não sendo atendida a prévia tentativa de 

negociação entre as partes, tem-se o abuso da greve.  

 Assim, cabe destacar o que dispõe a Orientação Jurisprudencial da Seção de Dissídios 

Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho: 

 

GREVE. IMPRESCINDIBILIDADE DE TENTATIVA DIRETA E 

PACÍFICA DA SOLUÇÃO DO CONFLITO. ETAPA NEGOCIAL 

PRÉVIA (inserida em 27.03.1998) 
 

É abusiva a greve levada a efeito sem que as partes hajam tentado, direta e 

pacificamente, solucionar o conflito que lhe constitui o objeto2. 
 

 

 Tem-se a tentativa de negociação coletiva ou arbitragem de ato indispensável à 

comprovação da intenção dos trabalhadores de solverem a questão amigavelmente, ou seja, 

devem as partes buscar a solução do conflito e, apenas depois de frustrada esta tentativa é que 

podem os trabalhadores exercerem o seu direito de greve como mecanismo de autodefesa de 

seus interesses. 

 A aprovação pelos trabalhadores é outro elemento para a deflagração da greve e está 

previsto no artigo 4º da Lei nº 7.783/89: 
                                                           
2 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. OJ-SDC nº 11, inserida em 27 de março de 1998. 
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Art. 4º Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu 

estatuto, assembleia geral que definirá as reivindicações da categoria e 

deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços. 

§ 1º O estatuto da entidade sindical deverá prever as formalidades de 

convocação e o quorum para a deliberação, tanto da deflagração quanto da 

cessação da greve. 

§ 2º Na falta de entidade sindical, a assembleia geral dos trabalhadores 

interessados deliberará para os fins previstos no "caput", constituindo 

comissão de negociação (BRASIL, 1989). 

 

 

 Conforme a citação supra, entende-se que o referido artigo da lei está baseado em 

critérios que respaldam e respeitam os direitos formais de se convocar uma assembleia de 

acordo com o estatuto sindical, ou seja, ressalta a importância deste no contexto de greve. 

 No entanto, há uma questão a ser considerada que é a forma de como se deve conciliar 

a greve, enquanto um direito do trabalhador, com a interferência do sindicato que se faz 

necessária para que a mesma seja instaurada e este direito assegurado. Sobre essa questão 

Sérgio Martins (2006) aduz: 

 
O titular do direito de greve é o trabalhador. A legitimação para a 

instauração da greve é, contudo, do sindicato. A este cabe a defesa dos 

direitos coletivos e individuais da categoria, inclusive em questões judiciais 

e administrativas (art. 8º, III, da Constituição). Cabe ao sindicato a 

participação obrigatória nas negociações coletivas (art. 8º, VI, da 

Constituição). Logo, não há nenhuma incompatibilidade entre a Constituição 

e a Lei n; 7.783/89, quando determina que a entidade sindical dos 

empregados irá convocar a assembleia geral para definir as reivindicações e 

a paralisação (MARTINS, 2006, p. 862). 

 

 

 Assim, vislumbra-se a necessidade de ser aprovada a greve pela sua categoria, bem 

como que haja a instauração do movimento paredista, obedecendo às formalidades previstas 

em lei e expressas no estatuto de cada sindicato. 

 Outro elemento necessário para que seja deflagrada a greve diz respeito ao 

impedimento da greve surpresa, sem que o empregador seja informado previamente, visto que 

tem o direito de saber antecipadamente a respeito de uma futura suspensão das atividades 

laborais na empresa. Assim, poderá tomar medidas antes que seja feita a paralisação, 

considerando que a empresa possui seus prazos e compromissos a serem cumpridos, por isso 

deve ser realizado o aviso prévio. 

 Os artigos 3º e 13º da Lei nº 7.783/89 estabelecem os prazos mínimos com que o 

empregador ou a entidade patronal correspondente devem ser avisados da greve em atividades 
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não essenciais e essenciais correspondendo a, respectivamente, 48 (quarenta e oito) e 72 

(setenta e duas) horas. 

 Além de o empregador dever ser avisado previamente, os clientes e demais usuários 

dos serviços da empresa também devem ser comunicados a respeito da greve em detrimento 

aos serviços e atividades essenciais dispostos no art. 13 da Lei 7.783/89. Segundo Martins 

(2006) a Organização Internacional do Trabalho se manifestou inferindo que o aviso prévio de 

greve não chega a prejudicar a liberdade sindical, em razão de cumprir um aspecto de 

comunicação da existência da greve. Deste modo, o aviso prévio pode ser entendido como um 

meio de possibilitar ao empregador organizar a empresa para o período de paralisação. 

 Por fim, finalizando os requisitos necessários para que se tenha a deflagração da greve, 

deve ser respeitado o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, nos termos do 

artigo 11 da Lei 7783/89: 

 

Art. 11º. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os 

empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a 

garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 

Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, 

não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a 

segurança da população (BRASIL, 89). 

 

 

 Com relação às necessidades inadiáveis da comunidade destacam-se as atividades de 

assistência médica, atividades de hospitais, as quais os serviços são fundamentais à 

sobrevivência ou à saúde da pessoa. Todavia, ressalta-se que a greve em serviços com 

atividades essenciais pode ser realizada, não se trata de ato ilícito, visto que o que deve ser 

mantido é o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.  

 Nesse âmbito, Delgado (2008) disserta: 

 
Com isso, a Constituição firma qualificativo circunstancial importante na 

realização dos movimentos paredistas: os serviços ou atividades essenciais. 

Concretizado o movimento nesse âmbito diferenciado, seus condutores 

deverão atentar para o atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade. Ou seja: a Carta Magna não proíbe a greve em tais segmentos 

[...]; mas cria para o movimento paredista imperiosos condicionamentos, em 

vista das necessidades inadiáveis da comunidade (DELGADO, 2008, p. 

1322). 
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 Caso não seja assegurada a prestação das necessidades inadiáveis da comunidade, o 

Poder Público fará a promoção destas, conforme assevera o art. 12 da Lei de Greve, pois tais 

atividades não podem esperar o fim do movimento grevista. 

 

 

2.4 TIPOS DE GREVE 

 

 

 De acordo com o ensinamento de Orlando Gomes (2000) a greve é classificada em 

razão da análise de seus fins em: típica e atípica, estas últimas possuem outros segmentos que 

serão analisados ao longo deste subcapítulo.  

 Dentro dessa perspectiva, a greve típica é aquela tutelada pela ordem jurídica, pois 

atende as determinações legais. Em termos lícitos, tem-se os movimentos paredistas com fins 

contratuais, em prol de melhores condições de trabalho, aumento de salário etc. E, estes 

movimentos podem ter prazo determinado, indeterminado ou ser apenas greve de advertência. 

 Já as greves atípicas podem ser entendidas como aquelas em que os fins contratuais 

são substituídos por outros, de ordem política, partidária, de protesto, sociais, religiosos ou 

mesmo de solidariedade, ou seja, decorrem da diversificação da forma, de como os sujeitos se 

direcionam para alcançar os seus fins. Logo, tem-se a falta de cooperação do trabalhador, sem 

que ocorra de fato a suspensão do contrato ou a abstenção do trabalho. 

 Exemplificando a falta de colaboração do trabalhador, há a chamada “greve de zelo” 

em que as atividades laborais são realizadas de modo muito minucioso, com vistas a provocar 

uma desordem no andamento produtivo da empresa. Ainda, nesse âmbito, tem-se a greve “de 

braços cruzados”, momento em que o trabalhador suprime a prestação dos serviços sem que 

abandone o seu posto de trabalho. 

 Consoante à greve atípica, as greves políticas e as partidárias são proibidas, pois têm 

como objetivo explanar a insatisfação com relação a determinado seguimento político 

assumido pelo Governo e inclusive para exercer uma pressão nos poderes Executivo e 

Legislativo para que adotem ou não uma posição específica. 

 Sob outro viés, existe a greve de protesto, emerge como uma represália a atos 

considerados lesivos aos interesses dos empregados. Embora este tipo de greve seja destituído 

de fins contratuais imediatos, não é proibida pelo ordenamento pátrio, desde que verse sobre a 

manutenção de interesses legítimos dos trabalhadores. 

 Por fim, as greves de solidariedade têm por objetivo reforçar e apoiar as reivindicações 

de trabalhadores pertencentes a setores ou grupos profissionais diferentes, sendo da empresa 
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ou de uma categoria diferente. Neste tipo de greve não existe a finalidade contratual imediata, 

mesmo que seja claro o escopo profissional. 

 Como exposto, há várias e diferentes formas de greves atípicas, e mesmo sendo 

entendidas como irregulares ou desleais sob as ópticas da jurisprudência e da doutrina, não 

podem ser consideradas como inconstitucionais em detrimento aos amplos termos da 

Constituição. Ilustrando tal situação tem-se as chamadas greves gerais, que se iniciam 

mediante as greves de solidariedade e se espalham até chegarem a todos os trabalhadores de 

um determinado local; das greves-tampão, que se restringem aos setores mais importantes da 

empresa; das ditas greves selvagens, que não se submetem sequer às decisões dos sindicatos; 

e da operação tartaruga, onde o trabalho é feito com lentidão (BARROS, 1997). 

 

 

2.5 DIREITO COLETIVO E SINDICATO 

 

 O direito coletivo pode ser entendido como uma área do direito do trabalho que se 

ocupa da estrutura e organização sindical, por isso também é conhecido como Direito 

Sindical. E, dentro do direito sindical ocorrem as negociações coletivas, contratos coletivos, 

acordos e convenções, greve, lock-out3, entre outras. 

 Dentro do direito coletivo, o sindicato exerce um papel fundamental, e este, conforme 

leciona Delgado (2008), surgiu na Inglaterra em meados do Século XVIII, época em que 

surgiu a máquina a vapor, o que deu início aos processos de mecanização do trabalho, o que 

desencadeou a supressão da mão de obra e como consequência deu-se início à Revolução 

Industrial.  

 Em detrimento ao ritmo de trabalho imposto pela Revolução Industrial, os empregados 

passaram por grandes crises, pois quanto maior o ritmo e a jornada de trabalho, mais lucros a 

burguesia angariava, e logo a mesma começou a substituir a mão de obra dos trabalhadores 

pelas máquinas, visto que como as condições de trabalho não eram as melhores, muitos 

trabalhadores não aguentavam o ritmo e adoeciam. 

 Dentro desse contexto desfavorável de trabalho, os empregados sentiram a 

necessidade de unirem forças para lutar contra os desmandos patronais, assim foram surgindo 

os primeiros sindicatos em prol da proteção destes trabalhadores. Em contrapartida, os patrões 

também passaram a se organizar com a mesma finalidade. 

                                                           
3 Lock-out trata-se da recusa por parte da entidade patronal em ceder aos trabalhadores os instrumentos de 

trabalho necessários para a sua atividade. Possui previsão no Art. 722 da CLT. 
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 Em linhas gerais, o sindicato surgiu  no Brasil em razão da influência dos estrangeiros, 

que com o fim da escravidão em 1888, vieram para o Brasil com a ilusão de obterem um 

trabalho que lhes proporcionasse melhor qualidade de vida. Todavia, os trabalhadores 

europeus não aceitaram o tipo de tratamento que recebiam, logo começaram a se organizar e 

promoveram diversas greves em prol de melhores condições de trabalho (SILVA, 2013). 

 A partir de 1934 a Constituição aceita os sindicatos, mas com algumas ressalvas para a 

sua associação, como por exemplo, a limitação de número de trabalhadores nas reuniões e a 

presença obrigatória de um delegado do ministério para a fiscalização das medidas 

deliberadas. E em 1988, os sindicatos de fato encontraram respaldo do Estado na Constituição 

Federal.  

 O direito à livre associação esta prevista expressamente no “caput” do artigo 511 da 

CLT, que assim dispõe:  

 

Art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos 

seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como 

empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou 

profissionais liberais exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou 

profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas (BRASIL, 1988). 

 

 Nesse sentido, podemos inferir que o sindicato é a associação de pessoas físicas ou 

jurídicas, as quais se reúnem com o intuito de estudar, defender e coordenar os interesses e 

direitos de uma categoria profissional ou de uma categoria econômica que luta para garantir 

os seus direitos enquanto trabalhadores. 

 De acordo com Amauri Nascimento (2011), o direito coletivo do trabalho e os 

sindicatos se relacionam a partir das relações coletivas de trabalho, que são: 

 

Relações coletivas de trabalho são relações jurídicas que têm como sujeitos 

os sindicatos de trabalhadores e os sindicatos de empresas ou grupos e como 

causa a defesa dos interesses coletivos dos membros desses grupos 

(NASCIMENTO, 2011, p. 125). 

 

 Tais relações ocorrem a partir da consideração dos direitos de uma coletividade, de um 

grupo de pessoas, e tem como objetivo criar normas que regem os interesses do grupo em 

foco, no sentido coletivo, e também podem refletir nos contratos individuais de cada 

trabalhador. 

 Dentro desse contexto de relações coletivas, há alguns elementos que fazem parte 

desta relação, tendo em vista que no âmbito coletivo tem-se a figura do sindicato dos 

empregados, e dos empregadores, os quais representam os grupos de trabalhadores ou 
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empresas que os compõe. Em se tratando das relações individuais, deve-se considerar o 

sujeito singularmente, praticando atos em nome próprio, com reflexos individuais. 

 Vale destacar que os sindicatos também são regidos por princípios que estão expressos 

no artigo 8º da CF/88 e que devem ser entendidos, de acordo com Delgado (2008), como as 

bases que sustentam o referido instituto. 

 O Princípio da Liberdade Sindical que possibilita a criação de um sindicato, 

independente da autorização do Estado, possui previsão no caput do art. 8º da CF/88 segundo 

o qual é livre a associação profissional ou sindical. 

  No entanto, deve ser observado o Princípio da Autonomia Sindical, pois o Estado não 

pode interferir na criação, e posteriormente na gestão do sindicato, conforme previsão do art. 

8º, I da CF/88,que  assevera:  

 

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de 

sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder 

Público a interferência e a intervenção na organização sindical (BRASIL, 

1988). 

 

  De acordo com o Princípio da Unicidade Sindical não se pode criar mais de um 

sindicato na mesma base territorial, partindo da premissa de que se considera por território um 

município, este princípio esta inserto no rol do art. 8º, II da CF/88:  

 

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer 

grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base 

territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores 

interessados, não podendo ser inferior à área de um Município (BRASIL, 

1988). 

 

 Com vistas aclarar melhor este assunto o STF tem o seguinte entendimento: 

 

UNICIDADE SINDICAL MITIGADA – CATEGORIA – SEGMENTOS 

AGRUPADOS – DESMEMBRAMENTO – VIABILIDADE – ARTIGOS 

5º, INCISO XVII, 8º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 570, 

PARÁGRAFO ÚNICO, E 571 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO 

TRABALHO – RECEPÇÃO. 

A liberdade de associação, observada, relativamente às entidades sindicais, a 

base territorial mínima – a área de um Município –, é predicado do Estado 

Democrático de Direito. Recepção da CLT pela Carta da República de 1988, 

no que viabilizados o agrupamento de atividades profissionais e a 

dissociação, visando a formar sindicato específico.  

(TST -  RMS 24.069, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 22-3-2005, 

Primeira Turma, DJ de 24-6-2005). 
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 O Princípio da Liberdade Associativa está previsto no Art. 8º, V da CF/88  que 

informa que ninguém será obrigado a filiar-se ou mesmo manter-se filiado a sindicato se esta 

não for a sua vontade. 

 Assim assevera o TST no seguinte julgado: 

  

 

RECURSO ORDINÁRIO EM DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. 

ABUSIVIDADE DO MOVIMENTO PAREDISTA. AUSÊNCIA DE 

PROVA QUANTO À REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA PARA 

DELIBERAR SOBRE A DEFLAGRAÇÃO DA GREVE. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA EMPREGADORA. ARTS. 3º E 4º DA LEI 

7.783/89. A Constituição reconhece a greve como direito fundamental de 

caráter coletivo, resultante da autonomia privada coletiva inerente às 

sociedades democráticas. É direito que resulta da liberdade de trabalho, mas 

também, na mesma medida, da liberdade associativa sindical e da 

autonomia dos sindicatos, configurando-se como manifestação relevante 

própria às democracias. Trata-se de instrumento de pressão que visa a 

propiciar o alcance de certo resultado concreto, em decorrência do 

convencimento da parte confrontada. É movimento concertado para 

objetivos definidos, em geral, de natureza econômico-profissional ou 

contratual trabalhista. O Texto Constitucional de 1988 firma, sem dúvida, 

extensão bastante larga para o direito de greve no segmento privado. Diz a 

Constituição que compete aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de 

exercer o direito e sobre os interesses que devam por meio dele defender 

(art. 9º, caput). A ordem jurídica infraconstitucional estabelece alguns 

requisitos para a validade do movimento grevista. Em seu conjunto não se 

chocam com o sentido da garantia magna: apenas civilizam o exercício de 

direito coletivo de tamanho impacto social. Nessa linha, há abusividade no 

exercício do direito de greve se não observados os requisitos estabelecidos 

pela ordem jurídica do País para a validade do movimento paredista. No caso 

concreto, não houve prova quanto à realização de assembleia para deliberar a 

deflagração da greve, tampouco houve notificação prévia da empregadora. 

Recurso ordinário desprovido. 

(TST - RO: 75100520115020000 7510-05.2011.5.02.0000, Relator: 

Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento: 12/08/2013, Seção 

Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: DEJT 

16/08/2013) 

 

 

 Explanados os princípios supra, destaquemos que o sindicato obtém poderes que 

importam a sua categoria, a partir de dois tipos de registros, que dizem respeito à 

personalidade jurídica em âmbito geral para a constituição da empresa em suas formalidades, 

e à personalidade sindical para cumprimento dos parâmetros específicos. 
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 A personalidade jurídica é tida com a observância do artigo 45 do Código Civil4, a 

partir do registro de seus atos constitutivos no cartório correspondente, qual seja o cartório de 

registro civil das pessoas jurídicas. Após tal formalização, o sindicato ainda não irá adquirir a 

personalidade sindical, pois deverá atender a outros requisitos para a formalização da 

personalidade sindical. 

 Por isso, a personalidade sindical necessita de registro no Ministério do Trabalho e 

Emprego, ou no órgão regional da localidade pertencente ao mesmo. Através da inscrição no 

referido órgão, será feita a certificação de que não há outro sindicato na mesma base 

territorial, ou seja, no mesmo município com a mesma finalidade. E, caso não haja outro 

sindicado, a inscrição será deferida, haverá a publicação do pedido, com abertura de prazo 

para a impugnação por outro sindicato caso haja alguma ilegalidade. Após o prazo, sem 

manifestação de outrem, haverá o registro (SILVA, 2013). 

 Dentro do contexto sindical, existem as categorias que se expressam quando há um 

vínculo comum entre os associados, pode-se citar como exemplo, o sindicato dos médicos, o 

sindicato dos dentistas, o sindicato dos advogados, entre outros. Sendo assim, de acordo com 

a doutrina, as categorias separam aqueles que pertencem a uma mesma profissão ou categoria. 

No entanto, pode haver categorias similares, que são aquelas muito parecidas, como categoria 

dos trabalhadores em hotel e motel, bar e restaurante, etc. 

 Do mesmo modo, pode haver categorias que possuem ligações entre si, como as da 

construção civil, categorias de hidráulica, elétrica, dentre outras. Consoante, também existem 

as categorias distintas, as que possuem estatuto próprio como é o caso da advocacia ou 

mesmo condições de vida singulares como aeronautas, farmacêuticos, Dentistas, Professores 

(SILVA, 2013). 

 No entanto, é pertinente ressalvar que a atividade da advocacia possui respaldo através 

da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).  De acordo com o STF:  

 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 47 DA LEI 

FEDERAL N. 8.906/94. ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA ORDEM 

DOS ADVOGADOS DO BRASIL. CONTRIBUIÇÃO ANUAL À OAB. 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO OBRIGATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO 

SINDICAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, INCISOS I E XVII; 8º, 

INCISOS I E IV; 149; 150; § 6º; E 151 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 

NÃO OCORRÊNCIA. 1. A Lei Federal n. 8.906/94 atribui à OAB função 

tradicionalmente desempenhada pelos sindicados, ou seja, a defesa dos 

                                                           
4 Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo 

no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, 

averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. 
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direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. 2. A Ordem dos 

Advogados do Brasil ampara todos os inscritos, não apenas os empregados, 

como o fazem os sindicatos. Não há como traçar relação de igualdade entre 

os sindicatos de advogados e os demais. As funções que deveriam, em tese, 

ser por eles desempenhadas foram atribuídas à Ordem dos Advogados. 3. O 

texto hostilizado não consubstancia violação da independência sindical, visto 

não ser expressivo de interferência e/ou intervenção na organização dos 

sindicatos. Não se sustenta o argumento de que o preceito impugnado retira 

do sindicato sua fonte essencial de custeio. 4. Deve ser afastada a afronta ao 

preceito da liberdade de associação. O texto atacado não obsta a liberdade 

dos advogados. Pedido julgado improcedente. 

(STF - ADI: 2522 DF , Relator: Min. EROS GRAU, Data de Julgamento: 

08/06/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 18-08-2006) 

 

 

 Postas as considerações anteriores acerca do sindicato, o qual só é permitido um único 

dentro da mesma base territorial. Neste sentido, o órgão responsável pela coordenação dos 

sindicatos é chamado de Federação, e possui âmbito estadual, e é formado por no mínimo 

cinco sindicatos, e a exemplo de federação pode ser citada a FIESP – Federação das Indústrias 

do Estado de São Paulo. De acordo com a disposição do art. 534 da CLT, in codex: 

 

Art. 534 - É facultado aos Sindicatos, quando em número não inferior a 5 

(cinco), desde que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades 

ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em federação 

(BRASIL, 1943). 

 

  Também existe a Confederação de âmbito nacional, com formação mínima de três 

federações, que tem como função cerne coordenar, um exemplo é a Confederação Nacional da 

Indústria e Comércio. Porém, carece ser observado o ordenamento do art. 535 da CLT “As 

Confederações organizar-se-ão com o mínimo de 3 (três) federações e terão sede na Capital 

da República”. 

 E como órgão máximo nacional, tem-se as Centrais Sindicais, que possuem previsão 

na Lei 11.648/08: 

 

Art. 10.  A central sindical, entidade de representação geral dos 

trabalhadores, constituída em âmbito nacional, terá as seguintes atribuições e 

prerrogativas:  

I - coordenar a representação dos trabalhadores por meio das organizações 

sindicais a ela filiadas; e  

II - participar de negociações em fóruns, colegiados de órgãos públicos e 

demais espaços de diálogo social que possuam composição tripartite, nos 

quais estejam em discussão assuntos de interesse geral dos trabalhadores.  
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Parágrafo único.  Considera-se central sindical, para os efeitos do disposto 

nesta Lei, a entidade associativa de direito privado composta por 

organizações sindicais de trabalhadores (BRASIL, 2008).  

 

 

 

 Logo, é através das centrais sindicais, bem como dos sindicatos que os movimentos de 

greves são organizados e obedecidos todos os trâmites necessários para que o movimento não 

seja considerado abusivo ou ilegal. 
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CAPÍTULO 3 – DESCONTOS DOS DIAS PARADOS 

 

 

 A partir do direito de greve, os trabalhadores podem reivindicar melhorias das suas 

condições sociais e econômicas. Negar o direito à percepção de seus salários no curso da 

greve, significa a negação do direito de exercer esse direito constitucionalmente reconhecido. 

 Neste sentido, em aerigo  de acordo com a Ementa, da lavra de Rafael da Silva 

Marques, aprovada no Congresso Nacional de Magistrados Trabalhistas, realizado em 

abril/maio de 2010:  

 

 
Não são permitidos os descontos dos dias parados no caso de greve, salvo 

quando ela é declarada ilegal. A expressão suspender, existente no artigo 7º 

da lei 7.783/89, em razão do que preceitua o artigo 9º da CF/88, deve ser 

entendida como interromper, sob pena de inconstitucionalidade, pela 

limitação de um direito fundamental não autorizada pela Constituição 

Federal (MARQUES, apud MAIOR, 2010, p.5). 

 

 

 Assim, considerando que a greve é um direito fundamental do trabalhador não se pode 

permitir que tal exercício acarrete no sacrifício de outro direito também fundamental, o da 

própria sobrevivência que depende do recebimento do salário.  

 Discorrendo acerca da negação ao direito dos trabalhadores em receber os seus 

salários durante o exercício da greve a Lei n. 7.789/89 dispõe em seu art. 7º: 

 

 
Artigo 7º - Observadas as condições previstas nesta Lei, a participação em 

greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais, 

durante o período, ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou 

decisão da Justiça do Trabalho (BRASIL, 1989).  

 

 

 O dispositivo supra, ao ser interpretado na sua literalidade, retira dos trabalhadores o 

direito de recebimento de salário durante o período da greve, mas deve-se atentar que, não há 

nenhuma disposição explícita neste sentido. Logo, a perda do salário só se justifica em caso 

de falta não justificada e é mais que evidente que a falta de trabalho, decorrente do exercício 

do direito de greve, está mais que justificada, tendo em vista que a greve é um direito do 

trabalhador. 

 Outra observação pertinente a fazer é que, não está correto se dizer que quando o 

trabalhador está exercendo o seu direito de greve tem-se a falta ao trabalho, quando na 

verdade a greve pressupõe ausência de trabalho e não ausência ao trabalho, pois os 
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trabalhadores, mesmo não exercendo as suas atividades laborativas, comparecem ao local de 

trabalho para fazerem suas manifestações e reivindicações.  

 A partir de um embasamento legal pode-se dizer que não existe diferença entre 

interrupção e suspensão do contrato de trabalho, mesmo que a doutrina tenha criado essa 

distinção em razão da expressão trazida como denominação do Capítulo IV da CLT: “Da 

Suspensão e da Interrupção”. No entanto, em face à doutrina existe uma divergência em 

relação ao assunto, visto que para alguns doutrinadores a suspensão seria caracterizada pela 

ausência total de efeitos jurídicos, ao passo que para outros, a produção de alguns efeitos não 

a descaracterizaria. Sendo que, para estes últimos, o elemento divisor seria apenas o 

recebimento, ou não, do salário, com a consequente contagem do tempo de serviço. Por isso, 

quando a Lei nº. 7.783/89 traz em seu bojo a expressão suspensão não se pode atribuir a ela os 

efeitos jurídicos postos por uma classificação de caráter doutrinário, que sequer se apresenta 

de forma unânime (MAIOR, 2010). 

 Dentro dessa perspectiva de acordo com Jorge Luiz Souto Maior (2010): 

 

 
No tema pertinente à suspensão da relação de emprego, o que importa é, 

portanto, verificar quais os efeitos obrigacionais são fixados por lei. Não 

cabe à doutrina dizê-lo. E, de fato, no caso da greve cumpre reparar que a lei 

nada estabeleceu sobre os efeitos obrigacionais. Apenas restou dito que “a 

greve suspende o contrato de trabalho”. Ora, se o legislador não fixou 

diferença entre suspensão e interrupção e, ademais, considerando o 

pressuposto da experiência jurídica estrangeira, trouxe essa forma de 

nominação fora de um parâmetro técnico, não se pode dizer que quando, em 

lei especial, referiu-se apenas à suspensão tenha acatado a classificação feita 

pela doutrina, que, ademais, como dito, não é unânime quando aos critérios 

de separação entre hipóteses de suspensão e interrupção. Do ponto de vista 

doutrinário, é mais correto dizer que a lei de greve corrigiu uma incoerência 

nominativa trazida na CLT, nada mais que isso (MAIOR, 2010, s/p). 

 

 

 Dessa forma, entende-se que os efeitos obrigacionais não estão fixados pela mesma, 

logo não cabe ao empregador não pagar os salários durante a greve, pois não há respaldo legal 

para isso segundo o autor supracitado. Por isso, o direito de recebimento de salário deve ser 

atendido, ao passo que não há falta injustificada ao trabalho, e por outro lado o exercício legal 

de um direito deve ser respeitado, não devendo o trabalhador ser punido noutro direito 

fundamental que é o recebimento de seu salário. 

 Ainda de acordo com Souto Maior, a interpretação extensiva dos termos da lei, 

acarretando na negativa ao direito de recebimento de salários, não procede, mesmo sob o 
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prisma das técnicas de interpretação do direito comum, quando mais em se tratando de um 

direito social.  

 É conveniente destacar que as garantias legais que sustentam o exercício do direito de 

greve se fazem a partir de algumas determinações como, por exemplo, o que determina o art. 

9º da Lei 7783/89: 

 

Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo 

com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em 

atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços 

cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela deterioração 

irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção 

daqueles essenciais à retomada das atividades da empresa quando da 

cessação do movimento (BRASIL, 1989). 

 

 

 A greve não pode ocasionar danos que sejam irreparáveis ao empregador, no tocante, 

por exemplo, de seu maquinário e instalações, e não compete exclusivamente a este deliberar 

a respeito da manutenção das atividades no ambiente de trabalho, pois o direito liberal, de ir e 

vir, perante o direito de greve, se deflagrou de modo coletivo, assim a continuidade das 

atividades inadiáveis do empregador deve ser definida em negociação com o sindicato ou a 

comissão de negociação. 

 Consoante o artigo 11 da Lei de greve: 

 

 
Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os 

trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a 

greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade (BRASIL, 1989). 

 

 

 Logo, a decisão de trabalhar, ou não, no período de greve não pertence a cada 

trabalhador, individualmente considerado, mas sim a toda a classe, e para a atenção às 

atividades inadiáveis não é permitido que os empregados de outras categorias, como 

terceirizados, supram as eventuais necessidades de mera produção dos empregadores no 

período. Neste sentido, de acordo com Souto Maior (2010), os piquetes e as ocupações 

pacíficas do local de trabalho se justificam para que se faça prevalecer, em concreto, o 

legítimo e efetivo exercício do direito de greve. Reiterando aqui, que não há ausência no 

trabalho, portanto não justifica o não pagamento dos salários dos grevistas. 

 Em contrapartida, no ano de 2010, a Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 

15ª. Região, nos “considerandos” do Ofício n. 306/2010-DGCA, inferiu a greve como um 
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“direito dos cidadãos” e buscou através da Lei de greve um tipo de regulação em prol dos 

interesses da sociedade em oposição aos grevistas. E, ainda como tentativa de coibir a 

realização da greve por parte dos servidores, denotou que a demora da prestação jurisdicional 

se deu por culpa dos servidores, os quais estariam desrespeitando o da sociedade.  

 Diante dessa prerrogativa, então foi determinado o corte dos salários dos servidores 

que aderiram a greve, com vista a punir pelo sacrifício imposto ao “público jurisdicionado”, o 

qual teria ficado “frustrado em sua expectativa de solução breve de suas lides trabalhistas”, 

integradas por créditos, em sua maioria, “de caráter alimentar”, como se o salário dos 

servidores, cujo corte fora determinado, não fosse da mesma natureza (MAIOR, 2010). 

 Nesse contexto, pode-se inferir que a greve foi tratada como se fosse ilegal, onde não 

se atentou para as reivindicações pleiteadas pelos trabalhadores, segundo a óptica da Justiça 

do Trabalho. Em contrapartida, de acordo com a visão dos trabalhadores, diante de tal 

decisão, a greve se transforma em um ato de heroísmo ou ignorância, tendo em vista que 

aqueles que exercem a greve colocam os seus empregos em risco e/ou são prejudicados em 

seus salários, como forma de intimidação e represália. 

 Quando há o desconto dos salários em detrimento aos dias parados, a greve deixa de 

ser um direito dos trabalhadores, por isso não se pode aceitar tal desconto no salário, exceto 

quando a greve for declarada ilegal pelo Poder Judiciário, no entanto não compete ao 

Judiciário determinar que os trabalhadores voltem compulsoriamente ao trabalho. E, estes 

assumem exclusivamente os riscos referentes aos eventuais efeitos jurídicos pelas ausências 

ao trabalho que possam não ser justificadas. 

 Destaca-se que a Organização Internacional do Trabalho, no que diz respeito à greve, 

aduz que compete às partes, de comum acordo, buscar o mecanismo de solução para o evento, 

com exceção dos serviços essenciais: “aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la 

vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población5”, conforme 

definido no caso n. 1839, julgado pelo Comitê de Liberdade Sindical, tratando da greve dos 

petroleiros de 1995.  

 No caso em comento, ressalta-se que na ocasião o governo foi responsável por demitir 

59 trabalhadores grevistas, mas que diante de tantas críticas foram reintegrados novamente a 

posteriori. O TST também impôs multas ao sindicato pelo fato de não ter promovido o retorno 

às atividades laborais de imediato após a greve ser considerada ilegal. 

                                                           
5 Aqueles cuja interrupção poderia por em perigo a vida, a segurança ou a saúde da pessoa ou parte da 

população. 
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 Em linhas gerais, a Constituição federal assegura o direito de greve e o desconto de 

salários, ou quaisquer alterações no contrato de trabalho, devem ser consideradas ilegais, pois 

isto significa um retrocesso e um desrespeito ao cidadão que reivindica os seus direitos 

através da greve.  

 Dessa forma, entende-se que o direito de greve só se efetiva quando há a total 

liberdade para que os trabalhadores possam reivindicar melhores condições de trabalho e 

salários, assim descontar os dias parados é sacrificar o direito à própria sobrevivência, que se 

vincula ao efetivo recebimento de salário. Logo, “Se a greve é um direito fundamental não se 

pode conceber que o seu exercício implique o sacrifício de outro direito fundamental, o da 

própria sobrevivência”, por isso o exercício regular do direito de greve pelos trabalhadores 

não autoriza a supressão dos salários e os descontos futuros estão condicionados à declaração 

judicial de ilegalidade da greve, cuja avaliação dos riscos cabe exclusivamente aos 

trabalhadores6. 

 

 

3.1 GREVE – INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

 

 

 

 Em detrimento da greve, de acordo com o que preceitua o art. 7º da Lei 7783/89, e 

conforme a doutrina e os tribunais têm defendido, o contrato de trabalho é suspenso, devendo 

as relações obrigacionais do período serem regidas por acordo, convenção, laudo arbitral ou 

decisão da Justiça do Trabalho. Pinto Martins (2006) aponta, a princípio, que se a greve fosse 

considerada não abusiva, usando de bom senso, dever-se-ia fazer o pagamento dos salários 

dos dias parados, mormente quando as reivindicações são atendidas. Todavia, sob outra 

óptica, sustenta que os salários, em realidade, não deveriam ser pagos, considerando que o 

direito de fazer greve está caracterizado na Constituição (art. 9º), mas o ônus é justamente o 

de que, não havendo trabalho, inexiste remuneração.  

 Com essa perspectiva, participar de uma greve tem-se o risco do não pagamento dos 

salários referentes aos dias de greve, pois determinar o pagamento dos dias parados soaria 

como premiar e incentivar a greve. Logo, os seus reflexos e consequências devem ser 

enfrentadas tanto pelo empregador, o qual perde a prestação de serviços durante certos dias e, 

consequentemente, deixa de pagar os dias não trabalhados pelos obreiros, como pelo 

                                                           
6 Jorge Luiz Souto Maior. Greve e salário. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 03ª Região, Belo 

Horizonte, v. 51, n. 81, p. 175-183, jan./jun. 2010). 
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empregado que participa da greve, ficando sem trabalhar, mas perde o direito ao salário dos 

dias em que não prestou serviços (MARTINS, 2006). 

 Corroborando da assertiva dos doutrinadores supra, destaca-se que o TST foi taxativo 

em sua posição no sentido do entendimento de que há a suspensão do contrato de trabalho, 

mesmo a greve sendo considerada legal e não abusiva, conforme segue nos julgados abaixo: 

 

 
 

PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. A manifestação do Tribunal Regional sobre os pontos 

suscitados no Recurso Ordinário significa prestação jurisdicional plena, não 

ensejando, pois, declaração de nulidade. PAGAMENTO DOS SALÁRIOS 

NO PERÍODO DE GREVE. REGRA GERAL. ART. 7º DA LEI 7.783/89 . 

A lei 7.783/89 que dispõe sobre o exercício do direito de greve em seu art. 7º 

estabelece que, -Observadas as condições previstas nesta Lei, a participação 

em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações 

obrigacionais, durante o período, ser regidas pelo acordo, convenção, laudo 

arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho-. Assim, o entendimento desta 

Corte é de que, salvo em situações excepcionais, a participação em greve 

suspende o contrato de trabalho, razão pela qual, em regra, não é devido 

o pagamento dos dias parados. Precedentes. Recurso de revista de que se 

conhece e a que se dá provimento. 

(TST - RR: 10797020105050431  1079-70.2010.5.05.0431, Relator: João 

Batista Brito Pereira, Data de Julgamento: 11/09/2013, 5ª Turma, Data de 

Publicação: DEJT 13/09/2013). ).(Grifos nosso). 

 

 

I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 

PROCESSO ELETRÔNICO - DIREITO DE GREVE. REMUNERAÇÃO 

DOS DIAS DE PARALISAÇÃO. Constatada divergência jurisprudencial, 

nos termos do art. 896, a, da CLT, impõe-se o provimento do Agravo de 

Instrumento para determinar o processamento do Recurso de Revista. 

Agravo de Instrumento conhecido e provido. II - RECURSO DE REVISTA. 

PROCESSO ELETRÔNICO - DIREITO DE GREVE. REMUNERAÇÃO 

DOS DIAS DE PARALISAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Esta Corte firmou 

posicionamento no sentido de que, conquanto não abusiva, a greve suspende 

o contrato de trabalho, conforme o art. 7º da Lei nº 7.783/89. Parte-se da 

premissa de que embora reconhecido o direito de greve, os trabalhadores 

sujeitam-se ao risco da paralisação da prestação de serviços, na forma da 

lei. Fortaleceu a diretriz encampada por esta Corte a circunstância de que, no 

julgamento do Mandado de Injunção nº 670, o Supremo Tribunal Federal - 

STF reforçou o entendimento de que a greve deflagrada por servidores 

públicos acarreta, igualmente, a suspensão do contrato de trabalho, 

ensejando a possibilidade de desconto de dias parados. Assim, em virtude 

da suspensão do contrato de trabalho, é possível o desconto da remuneração 

relativa aos dias de paralisação, ressalvadas as hipóteses de o empregador 

contribuir decisivamente, mediante conduta recriminável, para que a greve 

ocorra, como no caso de atraso do pagamento de salários ou no caso de 

lockout e de acordo entre as partes. Ressalte-se que, na hipótese dos autos, 

não ocorreu nenhuma das situações que permitem o pagamento dos dias 
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parados, conforme o consignado pelo Tribunal Regional. Recurso de Revista 

conhecido e não provido. 

(TST - RR: 2022007320095020042  202200-73.2009.5.02.0042, Relator: 

Márcio Eurico Vitral Amaro, Data de Julgamento: 06/11/2013, 8ª Turma, 

Data de Publicação: DEJT 08/11/2013). ).(Grifos nosso). 

 

 

 

 Esse também é o entendimento do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 

Região: 

 

 

GREVE. PAGAMENTO DE SALÁRIOS. Os dias de paralisação 

decorrentes da greve da categoria devem ser objeto de negociação entre a 

categoria e a empresa, sob pena de se constituírem em faltas ao trabalho sem 

justificativa, o que inviabiliza a percepção dos salários correspondentes. 

 (...) 

(TRT-4 - RO: 7778920105040812 RS 0000777-89.2010.5.04.0812, Relator: 

VANIA MATTOS, Data de Julgamento: 01/09/2011, 2ª Vara do Trabalho de 

Bagé) 

 

 

"RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. GREVE. DESCONTO 

DOS DIAS PARADOS. De acordo com o art. 7º da Lei nº 7.783/89, a 

participação em greve suspende o contrato de trabalho, ficando o 

empregador desobrigado ao pagamento de salário durante os dias de 

paralisação, salvo determinação em contrário em norma coletiva, 

inexistente no caso dos autos. Recurso desprovido." (TRT da 04ª Região, 

10a. Turma, 0001031-65.2010.5.04.0811 RO, em 21/06/2012, 

Desembargador Wilson Carvalho Dias - Relator. Participaram do 

julgamento: Desembargador Emílio Papaléo Zin, Desembargadora Denise 

Pacheco). 

 

 

 

 Assim, percebe-se que é comum o uso do termo suspensão, no entanto de acordo com 

Souto Maior (2010) não há distinção legal entre suspensão e interrupção. O que existe na 

realidade, é uma construção doutrinária onde não há unanimidade a respeito do melhor 

critério para identificar as figuras.  

 Atendo-se à suspensão da relação de emprego, convém verificar quais os efeitos 

obrigacionais são fixados por lei. Logo, não é incumbência da doutrina em fazê-lo. Caso o 

legislador não fixar diferença entre suspensão e interrupção e, ademais, considerando o 

pressuposto da experiência jurídica estrangeira, trouxe essa forma de nominação fora de um 

parâmetro técnico, não se pode dizer que quando, em lei especial, referiu-se apenas à 

suspensão tenha acatado a classificação feita pela doutrina, pois como dito, não é unânime 

quanto aos critérios de separação entre hipóteses de suspensão e interrupção. MAIOR (2010). 
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 Todavia, de acordo com Sérgio Martins (2006), o termo suspender contido no artigo 7º 

da Lei 7.783 não pode ser interpretado como interromper, pois está escrito na norma 

suspender e não interromper os efeitos do contrato de trabalho.        

 Para Martins, a greve é considerada como hipótese de suspensão do contrato de 

trabalho, desde que observadas às condições previstas na Lei 7.783/89 em seu artigo 7º. 

Assim, atendidas as condições da Lei 7.783/89, há suspensão do contrato de trabalho, e, se há 

suspensão, é indevido o pagamento de salários, conforme o referido doutrinador.                               

 Entende-se que a referência legal à suspensão deve-se à preocupação mister em 

proteger o direito de greve, em prol de que o grevista não sofra represálias por exercer a 

greve, acarretando a perda do emprego.  

 Sob outro viés, a servidora do TRT/RJ Lara Baptista Vidaurre7 defende que haja a 

interrupção, e não suspensão, do contrato de trabalho durante a greve, e encontra respaldo no 

seguinte parecer:  

 

 
DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA JURÍDICA E ECONÔMICA – 

RECURSO ORDINÁRIO DA EMPRESA – ABUSIVIDADE DA GREVE – 

NÃO-PAGAMENTO DOS DIAS PARADOS – PARTICIPAÇÃO NOS 

LUCROS E RESULTADOS – JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. 1. 

A Constituição Federal, em seu art. 9º, assegura o direito de greve ao 

trabalhador, cabendo a ele decidir sobre a oportunidade de exercê-lo, bem 

como sobre os interesses que serão defendidos no exercício desse direito. O 

art. 3º da Lei 7.783/89, em seu caput, faculta a cessação coletiva do trabalho 

quando frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recurso via 

arbitral. Contudo, devem ser observadas as formalidades exigidas pela Lei 

7.783/89, a fim de que a greve não seja considerada abusiva. 2. A decretação 

da abusividade da greve traz, como corolário, o não pagamento dos dias 

parados. No entanto, a Jurisprudência da Seção Especializada em Dissídios 

Coletivos vem entendendo que a greve, mesmo não abusiva, desobriga a 

Empresa do salário nos dias em que os obreiros participaram do movimento 

paredista e que a participação em greve suspende o contrato de trabalho, ou 

seja, os empregados não estão obrigados a prestar serviços, e os 

empregadores também se desobrigam de pagar os salários. 3. -In casu-, 

embora a Empresa tenha se mostrado inerte ante as tentativas de negociação, 

não deve a Justiça do Trabalho transformar a suspensão em interrupção 

do contrato de trabalho, motivo pelo qual se desobriga a Empresa do 

pagamento dos dias de paralisação. 4. Quanto à PLR, a teor do art. 2º da 

Lei 10.101/2000, a participação nos lucros ou resultados depende de 

negociação entre as partes, mediante constituição de uma comissão paritária 

ou celebração de acordo ou convenção coletiva, não cabendo à Justiça do 

Trabalho estabelecer normas procedimentais para a criação dessa vantagem, 

razão pela qual a cláusula deve ser excluída, merecendo ser mantida a 

condição. Recurso Ordinário provido parcialmente. 

                                                           
7 Servidora do TRT/RJ, lotada na 2ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, com pós-graduação em Direito 

Material e Processual do Trabalho. In: Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região. 
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(Processo: RODC- 24002/2004-909-09-00-8 Data de Julgamento: 

13/09/2007, Relator Ministro: Ives Gandra Martins Filho, Seção 

Especializada em Dissídios Coletivos, Data de publicação: DJ 19/10/2007)8 

(Grifos nosso) 

 

 

 E, partindo da premissa de que a greve constitui direito fundamental do trabalhador 

como cidadão, direito esse que se arrima inclusive na Declaração dos Direitos do Homem, 

que cuida de assegurar condições justas e favoráveis de trabalho, Vidaurre recorre ao jurista 

Márcio Túlio Viana o qual afasta a premissa da suspensão do contrato de trabalho quando, por 

exemplo, se trate de greve em função de não cumprimento de cláusulas contratuais relevantes 

e regras legais pela empresa (não pagamento ou atrasos reiterados de salários, más condições 

ambientais, com risco à higidez dos obreiros, etc.). Nesses casos, afirma a aplicação da regra 

genérica da exceção do contrato não cumprido, sendo cabível enquadrar-se como mera 

interrupção o período de duração do movimento paredista (VIDAURRE, S/d apud Viana 

apud Delgado, 2004, p. 1417). 

 Destaca-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal, destacado no texto Da 

greve como causa de interrupção do contrato de trabalho, de Vidaurre: 

 

 
MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 

5º, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA 

NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 

DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA 

CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA 

FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 

37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA 

JURÍDICA E À EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NA 

INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO 

DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO 

PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO 

NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE 

INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS 

LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 

[...] Considerados os parâmetros acima delineados, a par da competência 

para o dissídio de greve em si, no qual se discuta a abusividade, ou não, da 

greve, os referidos tribunais, nos âmbitos de sua jurisdição, serão 

competentes para decidir acerca do mérito do pagamento, ou não, dos dias 

de paralisação em consonância com a excepcionalidade de que juízo se 

reveste. Nesse contexto, nos termos do art. 7º da Lei 7.783/89, a deflagração 

da greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho. 

Como regra geral, portanto, os salários dos dias de paralisação não 

deverão ser pagos, salvo no caso em que a greve tenha sido provocada 

                                                           
8 Pareceres extraídos do site do TST. 



48 
 

justamente por atraso no pagamento aos servidores públicos civis, ou 

por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da 

premissa da suspensão do contrato de trabalho (art. 7º da Lei 7.783/89, in 

fine) – (grifos da autora) 

(MI670/ES- Mandado de Injunção- Rel: Min. Maurício Corrêa; Rel. p/ 

Acórdão: Min. Gilmar Mendes- Julgamento: 25/10/2007, Órgão Julgador: 

Tribunal Pleno). 

 

 

 Pode-se observar que há a convergência entre as inferências tanto do STF como do 

doutrinador Viana, pois em detrimento ao atraso ou não pagamento dos salários, abre-se 

espaço para o afastamento do termo suspensão e a adoção do termo interrupção do contrato de 

trabalho. 

 

 

 

3.2 PAGAMENTO DOS SALÁRIOS 

 

 

 

 O direito de greve conquistado pelo trabalhador está expresso no Art. 9º da 

Constituição Federal, no entanto é imperioso salientar que, a todo direito conferido compete 

um ônus, no caso de greve tem-se o não pagamento dos salários, que é defendido por alguns 

doutrinadores que partem da premissa de que se não há trabalho, não há salário, sendo este o 

ônus e o risco de se participar de uma greve (MARTINS, 2006). 

 Corroborando com a visão de Martins, está o entendimento do Tribunal Regional do 

Trabalho da 12ª Região, em acórdão de outubro/2009, que é citado na obra de Djoni 

Benedete9 (2011), todavia ressalvando a possibilidade de conversão da suspensão em 

interrupção do contrato de trabalho, caso haja vontade do empregador, conforme se extrai do 

voto condutor de referida decisão, proferido pelo relator, Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira: 

 

 
[...] verifico que, apesar de ser direito do empregador proceder aos descontos 

salariais inerentes aos dias de greve, haja vista a hipótese ser de suspensão 

do contrato, não há desconsiderar que, no caso em tela, a demandada abriu 

mão desse direito, satisfazendo-se com a mera compensação das horas assim 

despendidas pelos seus empregados. Portanto, se o exercício de tal direito 

pela recorrente se deu sob os auspícios da lei, não há desconsiderar os efeitos 

jurídicos que, nos seus exatos termos, dele emanam10. 

                                                           
9 O direito de greve do servidor público civil brasileiro frente ao julgamento dos mandados de injunção nº 

670/ES, 708/DF e 712/PA. Monografia de conclusão de Curso de Direito da Universidade da Região de Joinville 

– UNIVILLE 
10 SANTA CATARINA. Tribunal Regional do Trabalho. RO nº 09869.09, Rel. Des. Garibaldi Tadeu Pereira 

Ferreira, j. 15 de outubro de 2009. 
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 É importante entender que a Lei nº 7.783/89 aduz, via de regra, a suspensão do 

contrato de trabalho, com o não pagamento de salários em decorrência da não prestação de 

serviços, porém não impede que haja a negociação coletiva entre os empregados, empregador 

e sindicato com vistas a tornar a suspensão em interrupção, com o objetivo de beneficiar o 

empregado, para que não haja o desconto dos dias parados, e o empregador, que poderá 

determinar que os funcionários grevistas reponham as horas paradas como forma de 

compensar os serviços que atrasaram durante a greve. 

 Neste sentido, pode-se inferir que, com base no Direito Social, a greve deve ser 

assegurada e protegida. Sendo assim, os trabalhadores não devem ser punidos com o desconto 

dos dias parados em seu salário, pois precisam do mesmo para sobreviver. Por isso, torna-se 

antidemocrático negar o salário integral dos empregados no momento em que exercem o seu 

direito de greve. De acordo com Ementa, da lavra de Rafael da Silva Marques, aprovada no 

Congresso Nacional de Magistrados Trabalhistas, realizado em abril/maio de 2010:  

 

Não são permitidos os descontos dos dias parados no caso de greve, salvo 

quando ela é declarada ilegal. A expressão suspender, existente no artigo 7 

da lei 7.783/89, em razão do que preceitua o artigo 9º. da CF/88, deve ser 

entendida como interromper, sob pena de inconstitucionalidade, pela 

limitação de um direito fundamental não-autorizada pela Constituição 

federal (MARQUES, apud MAIOR, 2010, s/p). 

 

 

 O magistrado vai ao encontro com a posição do doutrinador Souto Maior, o qual 

assevera a respeito da greve: 

 
Ao direito não compete limitá-la e sim garantir que possa ser, efetivamente, 

exercida e a forma mais rudimentar de cumprir esse objetivo é não impor aos 

trabalhadores o sacrifício do próprio salário do qual dependem para 

sobreviver. O direito não pode meramente fixar os contornos de um jogo no 

qual quem pode mais chora menos. O que o direito deve fazer é permitir que 

o jogo seja jogado, atribuindo garantias aos trabalhadores para que o valor 

democrático possa ter um sentido real (SOUTO MAIOR, 2010, p. 3). 

 

 

 Dentro dessa perspectiva, entende-se que o desconto em salário dos dias parados só se 

justifica em caso de falta não justificada ao trabalho, sendo claro que na ausência de executar 

as atividades laborais, em detrimento da greve, justifica-se o exercício de tal direito sem que 

ocorra tal desconto.. 
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 Convém reiterar que a Lei nº. 7.783/89 não menciona os efeitos salariais da greve, 

logo essa questão fica a cargo da negociação coletiva ou para eventual decisão da Justiça do 

Trabalho, considerando que a referida lei tem por natureza a preocupação em proteger o 

direito de greve do trabalhador, por isso determina a suspensão do contrato de trabalho 

durante a greve, conforme podemos evidenciar no artigo a seguir que contempla o assunto: 

 

 
Art. 7º Observadas as condições previstas nesta Lei, a participação em greve 

suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais, durante 

o período, ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da 

Justiça do Trabalho. 

 

Parágrafo único. É vedada a rescisão de contrato de trabalho durante a greve, 

bem como a contratação de trabalhadores substitutos, exceto na ocorrência 

das hipóteses previstas nos arts. 9º e 14º (BRASIL, 1989). 

 

 

 Portanto, de acordo com o artigo 7º da Lei de greve, há a intenção de preservar o 

emprego do trabalhador, no entanto os efeitos com relação ao pagamento de salários devem 

ser regidos “pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho”, pois 

não há nenhuma disposição que autorize o empregador a não pagar os salários dos 

trabalhadores grevistas. Cabe destacar que a referida Lei de greve teve origem a partir da 

Medida Provisória nº 59 de 26/05/1989, onde seu artigo 5º previa: 

 
Art. 5º A participação em greve legal não rescinde o contrato de trabalho, 

nem extingue os direitos e obrigações dele resultantes. 

 

Parágrafo único. A greve suspende o contrato de trabalho, assegurando aos 

grevistas o pagamento dos salários durante o período da sua duração e o 

cômputo do tempo de paralisação como de trabalho efetivo, se deferidas, 

pelo empregador ou pela Justiça do Trabalho, as reivindicações formuladas 

pelos empregados. (BRASIL, 1989). 

 

 

 Por outro viés, Sérgio Martins (2006) é favorável ao não pagamento dos dias parados 

em razão da greve, por entender que se trata de suspensão do contrato de trabalho, e como não 

há a prestação dos serviços, exclui-se o direito do empregado em receber os dias parados, 

partindo do princípio de que a todo direito corresponde um dever e também um ônus. Assim, 

o direito de fazer greve está caracterizado na Constituição, todavia o ônus de tal direito é que, 

não havendo trabalho, inexiste remuneração.  

 Segue Acórdão que corrobora com a assertiva. 
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GREVE - DIAS PARADOS - PAGAMENTO. A participação do empregado 

em movimento grevista importa na suspensão do contrato de trabalho e, 

nesta circunstância, autoriza o empregador a não efetuar o pagamento 

dos salários nos dias de paralisação. A lógica é uma só: sem prestação de 

serviço inexiste cogitar-se de pagamento do respectivo salário. Este é o ônus 

que deve suportar o empregado na oportunidade em que decide aderir ao 

movimento grevista. De outro lado, impõe-se observar que o fato de o 

empregador deixar de pagar o salário pelos dias de paralisação não implica a 

possibilidade de o empregado rescindir o seu contrato de trabalho por justa 

causa, nos termos preconizados pelo artigo 483, d, da CLT, em face de a lei 

considerar suspenso o contrato de trabalho no respectivo período do 

exercício de greve, ainda quando considerado não abusivo o 

movimento.Recurso de embargos conhecido e não provido. 

(TST , Relator: Leonaldo Silva, Data de Julgamento: 27/09/1999, Subseção I 

Especializada em Dissídios Individuais,) Grifo nosso). 

 

 

 Corroborando da assertiva do doutrinador supra, destaca-se que o TST foi taxativo em 

sua posição no sentido da defesa irrestrita da doutrina da suspensão, mesmo a greve sendo 

considerada legal e não abusiva, conforme segue: 

 
EFEITO SUSPENSIVO. CLÁUSULA DE PAGAMENTO DOS 

SALÁRIOS DOS DIAS DE GREVE. A jurisprudência desta Corte 

mantém-se firme no sentido de que a greve constitui hipótese de 

suspensão do contrato de trabalho, não produzindo efeitos pecuniários, 
ou seja, o pagamento aos empregados dos dias não-laborados em razão da 

paralisação, dada a ausência de prestação de serviços.Agravo regimental a 

que se nega provimento. 

(TST - AG-ES: 1553056732005500  1553056-73.2005.5.00.0000, Relator: 

Rider de Brito, Data de Julgamento: 08/03/2007, Seção Especializada em 

Dissídios Coletivos,, Data de Publicação: DJ 23/03/2007.) (Grifos nosso). 

 

 

 Pertinente aduzir que, de acordo com os julgados supra, esta tem sido a posição 

predominante dos tribunais, que tem negado o direito à percepção do salário correspondente 

ao período de greve dos trabalhadores, excluindo apenas os casos de greves desencadeadas 

por atraso nos salários. 

 Indo contra o entendimento à jurisprudência regente, tem-se o entendimento de que, se 

a greve é considerada legal, não abusiva, deve haver o pagamento integral dos salários. Este 

entendimento também vai ao encontro da decisão do juiz Arnaldo Boson Paes, do TRT da 22ª 

Região, cuja ementa é transcrita a seguir: 

 

 
GREVE LEGAL – PAGAMENTO DOS DIAS PARADOS. A despeito do 

art. 7º da Lei nº 7.783/89 qualificar, inicialmente e a princípio, a greve como 

suspensão contratual, nada impede que a Justiça do Trabalho, nos termos do 

mesmo dispositivo legal, no intuito de disciplinar as relações obrigacionais 
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decorrentes da paralisação, determine o pagamento dos salários relativo a 

tal período, a ponto de enquadrá-la como causa de interrupção 

contratual. A participação dos empregados em greve é direito 

assegurado na Constituição, cabendo-lhes decidir sobre a oportunidade 

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

empregadora é que cabe o ônus da prova robusta de eventual abuso 

cometido pelo movimento paredista. Caracterizada a legalidade da greve, 

considera-se o período como de interrupção do contrato de trabalho, sendo 

devido o pagamento dos dias parados. 

(Ac. 358/00- DC-3326/99-Aud. Julg. 17/04/00 - Rel. Juiz Arnaldo Boson 

Paes - decisão: unanimidade - Publ. D.J.E. 30/05/00). (Grifos nosso) 

 

 

 Nestes termos, juntamente com o Juiz Boson, verifica-se que a greve é um direito social e 

fundamental com vistas a assegurar condições mais justas e benéficas de trabalho. Logo, serve 

de instrumento direto de pressão coletiva, bem como de liberdade. E, diante do 

reconhecimento legal e de sua não abusividade, deveria se acolher indubitavelmente o 

entendimento pelo pagamento integral dos salários dos trabalhadores que participam da greve. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Após todo o exposto, torna-se evidente que a greve é uma espécie de manifestação 

coletiva que busca assegurar os direitos trabalhistas. Trata-se de um conflito coletivo 

realizado pelos trabalhadores que protestam a partir da paralisação do trabalho, de forma 

voluntária e temporária. Geralmente os trabalhadores fazem greve quando reivindicam 

aumento de salário, melhores condições de trabalho ou querem assegurar alguns direitos 

trabalhistas. 

 Quando se trata da greve, não há como restringir-se ao campo eminentemente jurídico, 

pois a greve transcende esta órbita, apresentando-se como um mecanismo utilizado pelos 

trabalhadores que visa se contrapor à influência do poder econômico na própria organização 

da sociedade. 

 No entanto, mesmo sendo um direito previsto constitucionalmente e regulamentado 

através da Lei de Greve, vislumbra-se, a partir desse estudo, a necessidade de uma maior 

clareza no que se refere à interpretação dos dispositivos legais em relação à problemática do 

desconto dos dias parados. 

 Embora o art. 5º da Lei 7.783/89 assevere que a participação em greve legal não deva 

rescindir o contrato de trabalho, e tampouco extinguir os direitos e obrigações expressos nele 

e assegurar aos grevistas o pagamento dos salários durante o período da duração da greve, 

bem como, o cômputo do tempo de paralisação como de trabalho efetivo, no entanto, 

conforme apresentado neste trabalho, o entendimento de grande parte da doutrina e dos 

tribunais, inclusive do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal é de que 

não são devidos os salários dos grevistas, partindo-se da premissa de que se não há trabalho 

não há salário a ser percebido, pois quando ocorre a greve o contrato de trabalho fica 

suspenso.  

 Em verdade, quando o art. 7º da lei 7783/89 traz que a participação em greve suspende 

o contrato de trabalho, o termo suspenso deve ser interpretado como uma interrupção, 

mantendo-se o direito à percepção do salário, pois a diferença entre os dois termos vem de 

uma construção doutrinária e não da lei. Sendo assim, desde que obedecidos os requisitos 

legais, percebe-se que não existe qualquer autorização para o empregador que o respalde a 

cortar salários dos trabalhadores em greve por ato unilateral. 

 Entende-se que o direito de greve tem o propósito de fazer valer as proposições dos 

trabalhadores na organização da consolidação da própria democracia. E que, o exercício desse 

direito só irá se concretizar plenamente quando os trabalhadores não forem sacrificados em 
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sua sobrevivência com o desconto, a nosso ver, indevido de seus salários. Para tanto, entende-

se que, quanto ao desconto ou não dos dias parados, na redação do art. 7º da Lei 7783/89 

deveria ser mantido o que estava disposto no art. 20 da Lei 4.330/64, segundo o qual “a greve 

suspende o contrato de trabalho, assegurando aos grevistas o pagamento dos salários durante 

o período da sua duração e o cômputo do tempo de paralisação como de trabalho efetivo, se 

deferidas, pelo empregador ou pela justiça do Trabalho, as reivindicações formuladas pelos 

empregados, total ou parcialmente”. Ou seja, somente seriam devidos os dias parados quando 

não fossem atendidas as reivindicações dos grevistas. 

 Assim sendo, conclui-se que quanto mais se assegura o livre exercício do direito de 

greve, mais se tem a certeza da consolidação do Estado Democrático de Direito. 
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