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RESUMO 
 
 
 

LIRA, Fernanda Barreto. A greve político-revolucionária e a emancipação social: do 
novo internacionalismo operário ao estado-novíssimo-movimento-social. 2006. 260 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de 
Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008.  

 

  

O presente estudo tem como objeto a greve enquanto movimento político-revolucionário. 
Adota, como referência, as doutrinas políticas que se ocuparam deste movimento – anarquista, 
marxista e social – democrata – e as diversas alternativas sugeridas por elas, em termos de 
lutas emancipatórias. Em seguida, identifica o retorno dessas mesmas doutrinas e suas novas 
configurações estratégias para solucionar as crises contemporâneas. A partir deste marco 
teórico e de uma nova pauta hermenêutica, problematiza e desconstrói a dogmática e as 
doutrinas que se ocuparam da greve, especialmente o Comitê de Liberdade Sindical da OIT, 
para encará-la como fonte primordial do Direito do Trabalho. A autora conclui seu estudo 
apontando aquilo que considera a sua contribuição à teoria do sociólogo Boaventura de Sousa 
Santos, ao defender a inclusão da greve político-revolucionária nos chamados movimentos 
emancipatórios – suas estratégias e articulações locais, transnacionais e supra-nacionais – e na 
construção do Estado-novíssimo-movimento-social. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Greve; Movimentos sociais emancipatórios; Estado-novíssimo-
movimento-social. 



ABSTRACT 
 
 
 

LIRA, Fernanda Barreto. The political revolutionary strike and the social emancipation: 
from new operary internacionalism to the social-movement-newest-state. 2006. 260 f. 
Dissertation (Master Degree of Law) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de 
Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008.  

 
 
 

 
This research focuses on industrial action as a political-revolutionary movement. It adopts as 
its reference, the three great political movements which have permeated this phenomenon: 
anarchism, Marxism, and social-democracy; and the diverse political alternatives suggested 
by them as emancipative struggles. Secondly, it identifies the return of these doctrines and 
their new configurations and strategies to solve any contemporary crisis. From this theoretical 
benchmark and from a new hermeneutic agenda, this paper questions and deconstructs the 
dogmas and the doctrines that have been used to analyze industrial action. Particular reference 
is given to the perspective of the International Labour Organization’s Union Freedom 
Committee translating the focus from the reformist and reclaiming characters to its 
importance as a primordial source of Labour Rights. The study concludes with a contribution 
to sociologist Boaventura de Sousa Santos’ theory of: the indispensable inclusion of the 
political-revolutionary strike – its strategies, local, supra-national and trans-national 
articulations – in the range of the so-called emancipative movements of post-modernity, that 
will aid the construction of the ‘Social-Movement’s-Newest-State’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Political-revolutionary strike; Emancipative social movements; Working 
syndicalism of reclaiming character; International Labour Organization’s Syndical Freedom 
Committee; Anarchism, Marxism, neo-social-democracy; Social-Movement-Newest-State. 
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INTRODUÇÃO  

 

O pensamento jurídico, em termos de Direito do Trabalho, sempre privilegiou as 

relações individuais e manteve um certo desprezo pelas relações sindicais. Curiosamente, a 

literatura trabalhista - nacional e estrangeira – até o momento produzida não explica e nem 

justifica tal predominância. Por tal razão, ao início do estudo não se afigurava com clareza a 

pungência ideológica desta opção teórica.  

Algumas ocorrências marcaram decisivamente a opção acadêmica da autora – 

precedente a este trabalho - pelo estudo aprofundado do Direito Sindical.  

Primeiro, ainda na graduação, o interesse foi despertado pelas aulas ministradas pelo 

Prof. Dr. Maurício Rands, um jurista que aliava as atividades acadêmicas às práticas sindicais, 

simultaneamente; o enfoque dado pela Prof. Dra. Eneida Melo ao Direito Individual de 

Trabalho e, já na pós-graduação, o tratamento proposto ao seu Princípio Protetivo e às 

relações individuais no seu entender, componentes da categoria dos Direitos Humanos. Por 

último, também na pós-graduação, foram decisivas a profundidade, a densidade e 

concomitantes clareza e precisão com que o Prof. Dr. Everaldo Gaspar Andrade expôs a 

matéria, a qual viria a ser o marco teórico-filosófico por ele sugerido ao próprio Direito do 

Trabalho e, particularmente, ao Direito Sindical. 

Surpreendente também o encontro com uma amplíssima bibliografia interdisciplinar 

dedicada ao trabalho humano e as suas diversas dimensões e interpretações. E, aqui, de todo o 

acervo encontrado, o mais impressionante é aquele referente à literatura filosófica e à Teoria 

Social Crítica. Com o estudo destas, é inegável a necessidade de mudança de foco da 

teorização acerca do Direito do Trabalho, tornando ainda mais atraente o estudo do 

Sindicalismo – e do Direito Sindical - e sua grande expressão de lutas e conquistas: a greve. 

A viagem pelos árduos caminhos desta pesquisa começou nas aulas e seminários 

comandados pelo Prof. Dr. Everaldo Gaspar Andrade, orientador desta dissertação, e 
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prosseguiu em um grupo de estudos por ele desenvolvido, quando, inclusive, foi 

disponibilizado um acervo de livros raros – do século passado - e um itinerário bibliográfico 

que percorre todo século vinte e chega aos teóricos da pós-modernidade.  

Em tal material bibliográfico, ao qual foi acrescido aquele obtido em pesquisa na 

Biblioteca do Senado Federal, em Brasília, foi possível encontrar uma sólida literatura 

questionando o próprio trabalho subordinado, além de críticas formuladas pela teoria social ao 

perfil do sindicalismo e das molduras jurídicas que o envolvem.  

Demarcado o tema, o desafio residia justamente em contextualizá-lo para além dos 

padrões normativos estabelecidos pela Dogmática Jurídica e pelas diversas doutrinas forjadas 

ao longo do Século XX, especialmente em decorrência da atuação do Comitê de Liberdade 

Sindical da Organização Internacional do Trabalho. 

A greve, historicamente, configurou-se como um movimento coletivo dos 

trabalhadores, no alvorecer da Revolução Industrial e do Estado Liberal Burguês. Estava 

respaldada em duas doutrinas políticas – a doutrina anarquista e a doutrina marxista - e era 

deflagrada para atender a dois objetivos muito bem definidos: primeiro, denunciar as 

barbáries decorrentes da exploração do trabalho humano e, ao mesmo tempo, propor 

melhorias nas condições de vida da classe operária; segundo, de forma mediata, superar o 

próprio Estado Liberal.  

Revestia-se, pois, de caráter político-revolucionário, dirigido à emancipação da classe 

oprimida – proletária – oriunda deste ambiente político e social. E, mais importante: a greve 

surgiu antes das instituições ligadas ao trabalho –inclusive, do próprio sindicato- e das regras 

jurídicas que viriam a discipliná-la e a todas estas instituições. 

Como o Estado Liberal Burguês percebeu sua impossibilidade de interditar estes 

movimentos e reprimir o seu modelo de organização – os sindicatos - tratou de emoldurá-los, 

e restringi-los, a partir da segunda metade do século XIX.  
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Neste período, a greve vai, aos poucos, perdendo o seu caráter emancipatório, para 

assumir outro, predominantemente reivindicativo. É bem verdade que ela ainda é deflagrada 

com sua feição original em diversos momentos históricos do século XX, impulsionada pelas 

doutrinas anarquistas e comunistas, muito embora com o predomínio daquelas sobre estas. 

Até, por fim, estabelecer-se a vitória da social democracia, cujo apogeu deu-se com a criação 

do Estado do Bem-Estar Social. 

A desconstrução paulatina do paradigma do trabalho subordinado como o centro em 

torno do qual gravitavam a vida e as relações humanas em sociedade provocou uma 

verdadeira metamorfose, cujo ápice foi a instalação do chamado desemprego estrutural, 

produto da inserção maciça de novas tecnologias – robótica, telemática, máquinas 

inteligentes. Este fenômeno trouxe, no entanto, para a ciência social crítica, uma nova pauta 

hermenêutica e teorizações distintas acerca do trabalho humano no contexto do capitalismo 

hegemônico – global e excludente - e do predomínio do capital improdutivo sobre o 

produtivo. 

Estava, aliás, desde a década de setenta, sedimentado o caminho para o 

desmantelamento do Estado Providência e a instauração do neoliberalismo. É sobre esta 

conjuntura que a teoria social crítica se debruça – diante de quase sempre dolorosas 

contingências contemporâneas – para anunciar novos movimentos emancipatórios, ou novas 

articulações contra-hegemônicas. 

Por outro lado, reacendem-se as doutrinas anarquistas e marxistas, a par da 

neosocialdemocracia e de alternativas teóricas que se alocam entre estas três opções. Todas 

estas, porém, fixam oposição ao capitalismo hegemônico e, ainda, reafirmam a necessidade de 

uma nova articulação local, transnacional e global, hábil a mudar os rumos da própria história 

da humanidade. 
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Estas vertentes do pensamento, conforme se verá no desenvolvimento do estudo, 

enfrentam as crises do sindicalismo e reafirmam a necessidade de ele se unir aos movimentos 

sociais hoje difundidos em todo o mundo, mormente aqueles aglutinadores dos excluídos – 

sem trabalho, sem-teto, sem esperança. Ao lado da união com eles, defendem também o 

fortalecimento de suas ligações com os fóruns mundiais, as ONGs e o Terceiro Setor.  

Para todas as correntes do pensamento crítico, os sindicatos são protagonistas na nova 

luta pela emancipação social, em face de sua notável memória histórica.  

Estas as razões da eleição, pela autora, como objeto fundamental do seu estudo o 

fenômeno da greve e seu caráter político-revolucionário enquanto parte integrante da luta 

emancipatória apontada pela teoria social crítica. 

Por isto, marca distância do sindicalismo reformista, das greves meramente 

reivindicativas e das molduras jurídicas instituídas pela dogmática e pela doutrina da 

Organização Internacional do Trabalho.  

A partir das análises e interpretações das doutrinas políticas contemporâneas e dos 

movimentos sociais em desenvolvimento, esta dissertação fixa sua alternativa teórica no 

conceito do Estado-novíssimo-movimento-social apresentado pelo sociólogo português 

Boaventura de Sousa Santos, a fim de enquadrar o fenômeno da greve no contexto das 

articulações contemporâneas. 

A idéia, assim, é dar uma interpretação distinta à greve, visivelmente alheia aos 

padrões formulados pelas alternativas doutrinais em voga, sempre com a perspectiva de 

buscar uma proposição teórica original, com olhar no restauro do seu caráter político e 

revolucionário historicamente situado no ambiente da pós-modernidade. 

Quis demonstrar, por fim, a imprescindibilidade do movimento como estratégia de 

formação de um novo bloco contra-hegemônico de combate ao neoliberalismo, propulsor do 

capitalismo global excludente. 
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Para alcançar os objetivos desejados, o estudo foi metodologicamente dividido em 

quatro partes. 

A primeira, intitulada “A História do Trabalho Humano, as Doutrinas Políticas, O 

Sindicalismo e a Greve na Sociedade Moderna” é composta de quatro capítulos. 

No primeiro - “As Etapas Históricas do Trabalho Humano” - é narrada a história do 

trabalho humano e o valor social a ele atribuído; no segundo -“Socialismo, Anarquismo, 

Liberalismo e Doutrinas Sociais Extraproletárias”- traça-se o perfil das doutrinas cujo ideário 

norteou a ação sindical; no terceiro -“Surgimento dos Sindicatos e suas Composições Político-

Ideológicas”- aprofunda-se a análise do impacto daquelas doutrinas sobre o agir sindical, 

refletindo-se, então, sobre o momento do nascimento daquelas agremiações. Finalmente, no 

quarto capítulo - “A Greve e as Doutrinas Políticas” – procede-se ao estudo da influência do 

anarquismo, socialismo e liberalismo na concepção e deflagração dos movimentos grevistas, 

cujo desenvolver histórico também será exposto.  

Chega-se, então, à segunda parte do estudo, denominada “A Greve na Doutrina da OIT 

e na dogmática jurídica. Seus Vínculos com o Trabalho Subordinado e o Sindicalismo 

Operário”.  

Neste ponto, os capítulos realizam uma descrição crítica do tratamento jurídico 

dispensado ao fenômeno social da greve. O quinto capítulo - “A Greve na Doutrina Jurídica”- 

desvenda a trajetória do respectivo enquadramento jurídico, pontuando sua transformação – 

sem precedentes no universo jurídico – de delito a direto fundamental; o sexto -“A Greve no 

Direito Comparado”- faz uma radiografia da moldura jurídica do movimento em diversos 

Estados da América do Sul, nos Estados Unidos, Europa e em países que vivenciaram o 

socialismo real;  enquanto o sétimo - “A Greve na Doutrina da OIT” – debruça-se sobre a 

compreensão do fenômeno por aquele órgão da ONU, conhecimento de fundamental 

importância, visto que é ele o responsável por irradiar, para o mundo, a disciplina do tema; o 
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oitavo capítulo - “A Greve no Brasil”- detalha a ocorrência do fenômeno do ponto de vista do 

observador histórico e traz à tona a força da união dos trabalhadores brasileiros – a esta altura 

um contingente misto de nativos e estrangeiros.  

A terceira parte, intitulada de “A Greve Enquanto Luta Emancipatória. Os Novos 

Caminhos do Internacionalismo Operário e da Construção do Estado-Novíssimo-Movimento-

Social”, por sua vez, é composta por quatro capítulos.  

No nono -“ A Confluência das Propostas Marxistas e Anarquistas e o Confronto da 

Neosocialdemocracia com o Ultraliberalismo” - é proposta uma reflexão acerca da similitude 

entre alguns aspectos doutrinários das duas primeiras correntes, em sua contraposição ao 

Estado capitalista; além disto, o texto relata a oposição da neo-social democracia ao modelo 

capitalista neoliberal; o décimo capítulo - “Entre Fim do Estado, o Estado Empresário e o 

Estado Providência, o Estado-novíssimo-movimento-Social. A versão de Boaventura de 

Sousa Santos” - traz a exposição e a justificativa da escolha teórica do referido autor, o qual 

apresenta uma nova concepção para o Estado Providência, centrado em outros padrões 

teóricos; já o décimo primeiro – “Em Meio às Crises do Sindicalismo, os Caminhos do Novo 

Internacionalismo Operário e o Estado-Novíssimo-movimento Social” - descreve os meandros 

da proposta de estudar o trabalho humano – obviamente sob o corte epistemológico da greve – 

com uma visão mais abrangente e conectada com o pensamento atualizado da ciência social 

crítica; por fim, no décimo segundo capítulo - “A Greve Como Fonte Primordial do Direito do 

Trabalho. A Essência do Seu Caráter Político-revolucionário no Contexto do 

Internacionalismo Operário e na Construção do Estado-novíssimo-movimento-social” - é 

estruturada a proposta de estudo da greve em um patamar novo, para ensejar uma 

compreensão mais profunda do movimento, ficando consignado o reconhecimento das 

possibilidades de novas estratégias, em tempos de pós-modernidade. 
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A quarta parte apresenta as conclusões, a bibliografia e os anexos contendo 

documentos e dados referidos ao longo do estudo. 

Deste modo, houve, no percurso desta dissertação, uma constante preocupação em 

trazer à luz um texto claro, aprofundado e preciso sobre o fascinante tema da greve.  

Uma proposta que objetiva problematizar e refutar a dogmática jurídica e as doutrinas 

tradicionais, bem como propor uma diferente versão ao fenômeno da greve, a partir - como já 

evidenciado - de uma nova pauta hermenêutica e de um marco teórico diferenciado.  
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CAPÍTULO 1 - AS ETAPAS HISTÓRICAS DO TRABALHO HUMANO 

 

1.1 DA ESCRAVIDÃO ÀS CORPORAÇÕES DE OFÍCIO 

 

A apropriação do solo por grupos de homens em detrimento de outros promoveu a 

superação do igualitarismo entre eles para dar lugar ao regime de classes. A partir deste ponto 

surgem as desigualdades econômicas, a luta entre as comunidades e a escravidão.  

Em tal contexto, de tensão social permanente, o Direito, segundo afirmam muitos 

historiadores, reveste-se de grande importância. Ainda intrinsecamente ligados à religião, os 

sistemas jurídicos eram profundamente místicos. Daí se origina a idéia de contraposição do 

trabalho humano manual ao intelectual, e mais: consolida-se a idéia do trabalho-sacrifício, 

legitimando-se, inclusive, a escravidão, imposta aos perdedores das lutas travadas 

(ANDRADE, 2005, p. 28-30). 

Esta noção de trabalho como sofrimento tem profundas raízes na Antiguidade clássica, 

decorrendo da força da aristocracia então dominante, assim na Grécia como em Roma.  

Na Roma antiga, a existência de escravos decorria da captura em guerras ou do 

nascimento, a partir de um passado familiar de derrotas nas batalhas travadas. Havia uma 

rígida estratificação social, com a distinção entre cidadãos, no topo da pirâmide social, 

homens livres e escravos, que desempenhavam as tarefas de natureza física, braçal, via de 

regra. Além deste sistema, havia o trabalho livre, disciplinado a partir da divisão entre locatio 

conductio operis e locatio conductio operarum. 

A exploração do trabalho no modelo de locatio conductio operarum destinava-se à 

utilização de serviços de natureza liberal, constantes na aplicação de conhecimentos 

profissionais específicos, como o dos médicos, advogados, gramáticos, entre outros. A 

remuneração destes profissionais recebia o nome de honorarium. No modelo locatio 
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conductio operis, a prestação concretizava-se com a entrega de determinada coisa pronta, 

também mediante remuneração.  

Não existia, contudo, uma profunda distinção entre a escravidão e a prestação de 

trabalho obtida a partir da celebração do negócio jurídico da locação de mão-de-obra ou de 

serviços: há, inclusive, notícia histórica de reivindicações, por indivíduos livres, de atuação 

em atividades desenvolvidas pelos escravos (ANDRADE, 2005, p. 32). Apesar disto, foi tal 

divisão social que sedimentou a separação entre a atividade manual, desenvolvida pelos 

escravos e ligada à idéia de sofrimento, sacrifício, e o trabalho intelectual, livre.  

A reboque, vieram os conceitos sociais de cada tipo de trabalho e nasceu o preconceito 

contra o manual, destinado aos menos qualificados, social e intelectualmente, além da idéia de 

ser desonrosa a cobrança de pagamento pelo intelectual, eis que a remuneração destinava-se a 

compensar o esforço despendido, então unicamente identificado nas tarefas braçais. O salário 

tornava-lhe mercadoria, vendida e comprada, sem identificação com a honra do trabalhador. 

O intelectual - como dito - para ser valorizado, não poderia ser remunerado: devia 

advir de mera benevolência do detentor de uma educação privilegiada. Ou seja, era nítida a 

contraposição entre o labor remunerado, alvo de preconceito e realizado pelos considerados 

mais desqualificados e o gratuito, desempenhado por quem detinha nível mais alto na escala 

social. 

A Idade Média traz mais modificações, de concepção e de formas de exploração. Este 

período estendeu-se da queda do Império Romano (496) até a tomada de Constantinopla pelos 

turcos (1450). Nele foi superado o escravagismo e estabeleceu-se - a princípio - o regime 

feudal, seguido da economia artesanal, e, por fim, do regime corporativo (ANDRADE, 2005, 

p.32-35). 

A superação da escravidão justifica-se por diversos fatores. Entre eles, a desmotivação 

dos escravos pelo seu trabalho, a implicação, naquele regime, de grande parte da sociedade e 
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as mudanças históricas na organização social, que, gradualmente, revelavam a ineficiência do 

modelo. Além disto, o Cristianismo em expansão sedimentava uma doutrina de valorização 

do ser humano incompatível com a concepção de homem objeto de propriedade.  

No feudalismo, os pólos de produção econômica eram o senhor feudal e os servos, 

designados por colonos. Os primeiros recebiam dos soberanos emergentes quinhões de terra 

de valor e importância proporcionais ao papel por eles desempenhado na conquista dos 

territórios. Aos últimos, era disponibilizado o cultivo da terra, sendo-lhes facultado daí extrair 

seu sustento. Inexistia, porém, a possibilidade de progresso econômico e social, ceifados pelas 

pesadas taxas estipuladas pelos donos das propriedades e pela imposição de diversos tipos de 

atividades laborais dentro do feudo gerando uma relação de estrita dependência entre as partes 

(ANDRADE, 2005, p. 33-34). 

Em paralelo à agricultura, no interior dos feudos, crescia uma indústria doméstica, 

com o aparecimento de artesãos que confeccionavam artigos de vestuário, armamentos, 

instrumentos para a agricultura, entre outros. A eles se somavam os trabalhadores 

encarregados da construção dos edifícios do complexo feudal. 

Segundo Manuel Alonso Olea (1990, p. 14), “[...] nas palavras de Weber, a cidade 

medieval implica ‘uma inovação’, ‘rompe com o direito senhorial, é ‘um lugar de ascensão da 

servidão para a liberdade [...]”. O morador da cidade é livre; não se encontra ligado a outras 

pessoas por relações de escravidão ou de servidão.  

Esses profissionais, com o tempo, agregaram-se em corporações, destinadas à defesa 

dos interesses de seus membros e estruturadas sobre uma rígida hierarquia, em razão da qual 

apenas os mestres detiveram, por muitos anos, o poder pleno e o usufruto de todos os direitos 

ligados ao exercício profissional. Representavam elas papel fundamental na consolidação das 

atividades profissionais e métodos de produção e eram responsáveis pela gradual superação 

do regime de exploração agrícola feudal. 
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Mas, nessas organizações, vigia um sistema hierárquico hermético, impeditivo da 

ascensão técnica e econômica dos profissionais envolvidos. Simultaneamente, o avanço na 

produção - pelo amadurecimento da técnica - trouxe intenso crescimento econômico e 

produtivo e, aos poucos, tornou obsoleta aquelas estruturas. Além disto, havia a insatisfação 

dos artesãos de menor hierarquia com as jornadas alongadas - de doze a quatorze horas - a 

eles impostas (ANDRADE, 2005, p. 34-35). 

Assim, pode-se afirmar que a estrutura corporativa acelerou o respectivo 

desenvolvimento, e, em momento posterior, o próprio declínio. Isto em razão, sobretudo, da 

atitude dos mais graduados na rígida hierarquia profissional: impunham seus interesses 

econômico-produtivos com índole demasiado exploradora, em detrimento dos menos 

graduados. Essa é, inclusive, a justificativa desenhada por economistas clássicos para a 

superação das corporações pelo industrialismo nascente. 

Sob a ótica da pessoa, tem-se o nascimento de uma era em que o homem passa a se 

reconhecer originariamente livre, capaz de realizar sozinho o trabalho que lhe permitiria o 

progresso individual e no grupo social, sem o abandono da individualidade. 

A eleger-se um marco histórico, tem-se que o momento do liberalismo da Revolução 

Francesa de 1789 determinou o fim do sistema econômico das corporações de ofício, entre 

outros motivos, pela tal valorização da liberdade individual. Ou seja, o indivíduo passa a ser 

considerado uma unidade de direitos e deveres, a quem o trabalho desempenha o papel 

fundamental de desenvolvimento pessoal e social (NASCIMENTO, 1989, p. 132). 

Impregnada desta concepção, a sociedade não mais tolerava as restrições impostas 

pelo modelo corporativo, demasiado restritivo da liberdade humana de produzir e transformar 

o mundo pelo trabalho. Em tal contexto, cresce um vazio de organização coletiva como 

substituto das corporações, e os indivíduos vêm a se inserir sozinhos no mercado de trabalho. 
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Acima dessa conjuntura social, a influenciá-la diretamente, estavam as grandes 

mudanças políticas: o descobrimento da América, a ampliação dos mercados e o estreitamento 

das relações comerciais com o Oriente. O advento do Mercantilismo, propulsor do incremento 

no intercâmbio de mercadorias, pôs termo definitivo ao Feudalismo e às relações de comércio 

constituídas sobre este regime econômico. Isto é: o Capitalismo nascente já alicerçava sua 

estrutura econômica e um novo modelo de utilização do trabalho humano.  

Por esta época, sofre profunda alteração a concepção de trabalho humano. No 

desenvolver da evolução histórica até então vivenciada, vinha sendo identificado com seu 

próprio produto, a exemplo dos artefatos. A partir do Capitalismo, introduz-se a noção do 

trabalho como objeto de compra e venda, com valor em si, representado pelo pagamento do 

salário. Assim, o foco da utilização do trabalho desloca-se da obra produzida para o esforço 

despendido pelo trabalhador, o qual, então, torna-se economicamente mais valorado. 

A quantificação do respectivo valor seria determinada pelas leis de oferta e demanda, 

que, segundo a primitiva concepção do liberalismo, seguiriam uma ordem natural - como 

parte da natureza – não sendo permitido aos homens interferir em tal dinâmica (CUEVA, 

1978, p. 32-35). 

Historiadores dão conta de ter sido a partir do capitalismo e da ascensão da classe 

burguesa a diferenciação do trabalho, como fonte de produção, de outras atividades sociais, 

do ócio e de atividades domésticas. Ao mesmo tempo, a noção de trabalho atrelava-se à de 

emprego e passava a constituir importante referencial de agregação social, ética e cognitiva do 

indivíduo.  
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1.2 IDADE MODERNA 

 

Pela necessidade de um conhecimento ampliado do contexto sócio-político capitalista 

- em virtude das profundas modificações que imprimiu no trabalho - sem, todavia, esboçar 

conteúdo ideológico, desenvolver-se-á uma breve exposição acerca das correntes de 

pensamento formadoras da resistência ao Estado Liberal Burguês e à sociedade capitalista. 

Também, sem tal exposição, não é possível entender o surgimento dos sindicatos, as diversas 

ideologias sedimentadas em torno deles ao longo da história, e a fenomenologia da greve, 

objeto central do presente estudo. 

Deste modo, as diversas correntes de resistências forjadas no século XIX puseram o 

trabalho humano no centro de suas teorizações e estratégias de luta. Partir-se-á, aqui, do 

Manifesto do Partido Comunista (MARX; ENGELS, 2001, p. 9), texto considerado por 

Berman um dos marcos da moderna literatura.  

Isto porquanto o foco do Direito do Trabalho é o trabalho humano, mesmo que ainda 

se restrinja, em termos teóricos, legislativos e doutrinários, ao modelo dependente. Assim, 

vem a ser imprescindível identificar as diversas formas de exploração do homem por meio do 

trabalho. 

A história de todas as sociedades já existentes, para Marx e Engels (2001, p. 9), “[...] é 

a história de luta de classes [...]”. Segundo eles, sempre foi assim. Antes havia homem livre e 

escravo; depois, patrício e plebeu; em seguida; senhor e servo; e, finalmente, chefe de 

corporação e assalariado. Em síntese: opressor e oprimido, opondo-se um ao outro. 

Por isso,  

[...] nos primeiros tempos da História, por quase toda parte, 
encontramos uma disposição complexa da sociedade, em várias 
classes, uma variada gradação de níveis sociais. Na Roma 
antiga, temos patrícios, cavaleiros, plebeus, escravos. Na Idade 
Média, senhores feudais, vassalos, chefes de corporação, 
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assalariado, aprendizes, servos. Em quase todas estas classes, 
mais uma vez, gradações secundárias [...] (MARX; ENGELS, 
2001, p. 9). 

 
As ruínas da sociedade feudal deram origem à sociedade burguesa e estabeleceram 

novas classes, condições de opressão distintas e novas formas de luta. Os autores reconhecem 

de modo expresso, a força extremamente revolucionária assumida, ao longo da história, pela 

burguesia– que aparentemente não vive sem esta força - refletida tanto nos instrumentos de 

produção quanto nas relações de produção e, por conseqüência, em todas as relações sociais. 

Os mesmos autores dizem claramente:  

[...] a burguesia, todas as vezes que chegou ao poder, pôs termo 
a todas as relações feudais, patriarcais e idílicas. 
Desapiedadamente, rompeu os laços feudais heterogêneos que 
ligavam o homem aos seus ‘superiores naturais’ e não deixou 
restar vínculo algum entre um homem e outro além dos 
interesses pessoais estéreis, além do ‘pagamento em dinheiro’ 
desprovido de qualquer sentimento. Afogou os êxtases mais 
celestiais do fervor religioso, do entusiasmo cavalheiresco, do 
sentimentalismo filisteu, nas águas geladas do calculismo 
egoísta. Converteu mérito pessoal em valor de troca... A 
burguesia desnudou de sua auréola toda ocupação até agora 
honrada e admirada com respeito reverente. Converteu o 
médico, o advogado, o padre, o poeta e o cientista em seus 
operários assalariados [...] (MARX; ENGELS, 2001, p. 12-13). 

 

Os intérpretes contemporâneos de Marx, como Holloway (2003, p. 51-52), admitem 

que, nas sociedades pré-capitalistas,  

[...] o poder-sobre se estabelece na base de uma relação pessoal 
entre o dominador e o dominado. Na sociedade escravista, o 
exercício do poder-sobre se institucionaliza em torno da idéia 
de que algumas pessoas (aquelas a que é negada a qualidade de 
pessoas) são propriedades de outras. Nas sociedades feudais, a 
idéia de que as pessoas são ordenadas segundo uma hierarquia 
de origem divina dá forma ao comando de uns sobre os outros. 
A natureza pessoal da relação de poder-dever significa que o 
uso da força ou sua ameaça estão sempre diretamente presentes 
na própria relação de dominação. A rejeição a trabalhar sempre 
é um ato de rebelião pessoal contra quem possui a gente ou 
contra o senhor, e esse possuidor ou senhor pode castigar esse 
ato de rebelião [...]. 
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A sociedade capitalista altera esses modelos de relações de dominação. A autoridade 

de algumas pessoas sobre outras enquanto “direito”, não é mais vista como relação direta 

entre o dominador e o fazedor, mas entre o dominador e o feito.  

[...] Nela, os fazedores ganharam a liberdade pessoal em relação 
aos dominadores, mas ainda se acham em uma posição de 
subordinação pela fratura do fluxo coletivo do fazer. O capital 
se baseia no congelamento do fazer passado das pessoas em 
propriedade. Dado que o fazer passado é a condição prévia do 
fazer presente, o congelamento e a apropriação do fazer passado 
separam a condição prévia do fazer presente daquele fazer, a 
constituem como um ‘meio de fazer’ (mais comumente 
conhecido como um ‘meio de produção’) identificável. Assim, 
os servos e os escravos libertados foram introduzidos em um 
mundo em que a única maneira em que podem ter acesso aos 
meios do fazer (e, portanto, aos meios de viver) é vendendo sua 
capacidade-de-fazer (seu poder-fazer, transformado agora em 
poder-para-trabalhar ou força de trabalho) aqueles que 
‘possuem’ os meios para fazer. De forma alguma sua liberdade 
os libera de que estejam subordinados às ordens dos outros 
(HOLLOWAY, 2003, p. 52). 

 
Na medida em que o poder-fazer – liberdade de trabalho – se converte em poder sobre 

- exploração da força de trabalho –, esta separação condensa o único eixo de dominação. Por 

outro lado, permite o aparecimento de formas também novas de resistência, em dois planos: o 

teórico e o prático. 

Com tais considerações, o presente Capítulo, ao discorrer sobre as diversas formas de 

exploração do trabalho, teve, como primeiro objetivo, identificar, no tempo e no espaço, o 

surgimento das classes capitalista e proletária, seus modos de relações e a opressão daquela 

sobre esta. 

Em segundo lugar, abriu o caminho para identificar as diversas doutrinas que 

sedimentaram o ambiente político-jurídico e sócio-cultural do século XIX, as quais têm, 

conforme se verá nos capítulos seguintes, uma importância decisiva na compreensão do 

sindicalismo e do Direito de Greve.  
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CAPÍTULO 2. SOCIALISMO, ANARQUISMO, LIBERALISMO E DOUTRINAS 

SOCIAIS EXTRAPROLETÁRIAS  

 

2.1 O SOCIALISMO UTÓPICO 

 

É possível identificar, na etapa histórica do surgimento do capitalismo, três grandes 

alternativas ou proposições teóricas: o socialismo utópico, o socialismo científico – ou 

marxismo – e o anarquismo.  

Em termos das práticas sociais revolucionárias, as primeiras rebeliões, já iniciadas 

entre o final do século XVIII e o começo do século XIX, especialmente na Inglaterra, 

compuseram um movimento chamado de Luddismo – ou “destruidor de máquinas”1. Embora 

haja controvérsias entre os historiadores acerca do caráter revolucionário desse movimento, 

teve ele muita importância para o surgimento das lutas coletivas desencadeadas pela ação dos 

sindicatos. 

O Socialismo Utópico é considerado uma teoria socialista ensejada no começo do 

século XIX, sobretudo pelos estudos de Henrique Saint Simón, Carlos Fourier e Robert 

Owen.  

Apesar de eles terem traçado amplos planos universais de reconstrução da sociedade, 

afastaram-se da vida real e da luta de classes. Caracterizou-se, assim, como versão utópica do 

socialismo porque apresentava uma alternativa apenas idealista e desprezava a importância 

das condições de vida na sociedade e seu histórico desenvolvimento, enquanto mecanismos de 

atrelamento à sociedade capitalista.  

                                                           
1 Adjetivo que provém do nome Ned Ludd que havia sugerido, por volta de 1779, quebrar as máquinas por elas 
substituírem a mão-de-obra. 
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Apesar de ter desempenhado um papel importante no desenvolvimento do próprio 

socialismo, em razão de manter uma crítica cerrada às contradições do capitalismo, não 

delimitava as razões das mazelas desse modelo de sociedade e não tinha uma proposta teórica 

bem sedimentada para justificar a ruptura com ele. 

Segundo Marx (apud ROSENTAL, 1940, p. 282), tudo isso era justificável, pois  

[...] todos os socialistas fundadores desta corrente pertencem a 
um período em que nem a classe obreira estava ainda 
suficientemente instruída e organizada no curso do 
desenvolvimento da própria sociedade capitalista, para intervir 
historicamente como personagem atuante no cenário mundial, 
nem as condições materiais de sua libertação estavam 
suficientemente maduras no seio do próprio velho mundo. A 
miséria da classe obreira existia, mas as condições para seu 
movimento próprio ainda não [...].  

 
Esta concepção é recepcionada pela doutrina trabalhista.  

Para De Ferrari (1976, p. 64),  

[...] os utopistas, com efeito, não fazem uma análise científica 
da realidade, nem dão tampouco soluções práticas. Muitos deles 
se deslumbram ante o esplendor da nova era industrial que se 
iniciou no mundo como conseqüência da nova era industrial e 
que havia começado no mundo como conseqüência dos grandes 
descobrimentos, de novos métodos de produção mecânica [...]. 

 

Diz ele (1976, p. 64-65) que Saint Simon não professou idéias contrárias à propriedade 

privada. Também Louis Blanc, Fourier e Owen apenas denunciaram as injustiças, verificaram 

as ameaças e os perigos advindos do Luddismo. Em contraposição à propriedade privada era 

proposta somente uma associação em sua contraposição e às formas de salário, tendo esse 

último aplicado “[...] uma das experiências mais humanas e notáveis e que buscava gerar o 

amor pelo homem. Owen decorou os locais, reduziu a jornada de trabalho, pagou altos 

salários e retirou de suas fábricas o trabalho infantil [...]”.  
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2.2 O SOCIALISMO CIENTÍFICO/TEORIA POLÍTICA MARXISTA 

 

Já o socialismo científico, tido também como a teoria política marxista e do marxismo,  

[...] constitui a fundamentação ideológica do moderno 
comunismo. Abrange pois uma filosofia e uma sociologia. 
Mudou o rumo da Economia Política, principalmente com a 
obra de Marx, o Capital, que expõe a teoria da mais-valia e 
considera o capitalismo um modo de produção transitório, 
sujeito à crise econômica cíclica, e que, por efeito do 
agravamento de suas contradições internas, deverá ceder o lugar 
ao modo de produção socialista, mediante prática 
revolucionária. A teoria política marxista, chamada de 
socialismo científico, considera que a luta de classes é o motor 
da História e que o Estado é sempre um órgão a serviço da 
classe dominante, cabendo à classe operária, como classe 
revolucionária de vanguarda, lutar pela conquista do Estado da 
Ditadura do Proletariado (SANDRONI, 1985, p. 261). 

 

A teoria marxista põe em relevo o trabalho humano alienado, abstrato. Ou seja,  

[...] a alienação do homem com relação ao seu ser genérico – 
está relacionada com a concepção segundo a qual o objeto do 
trabalho é a objetivação da vida da espécie humana, pois o 
homem ‘se duplica não apenas na consciência, intelectual 
(mente), mas operativa, efetiva (mente), contemplando-se, com 
isso, a si mesmo num mundo criado por ele’. O trabalho 
alienado, porém, faz ‘do ser genérico do homem, tanto da 
natureza quanto da faculdade genérica espiritual dele, um ser 
estranho a ele, um meio da sua existência individual. Estranha 
do homem o seu próprio corpo, assim como a natureza fora 
dele, tal como sua essência espiritual, a sua essência humana’ 
[...] (MÉSZÁROS, 2006, p. 20).  

 
Em tais circunstâncias, a produção capitalista transforma o trabalhador em mero objeto 

do processo de produção, eis que separa o trabalho de sua personalidade total, para vendê-lo 

como uma mercadoria.  

Ao publicar, em 1849, “Trabalho Assalariado e Capital”, Marx (1987, p. 22) registrou 

a seguinte passagem: 

[...] Mas a manifestação da força de trabalho, o trabalho mesmo 
é a atividade vital própria do operário, a sua maneira específica 
de manifestar a vida. E é essa atividade vital que ele vende a um 
terceiro para conseguir os necessários meios de subsistência. 
Quer isto dizer que a sua atividade vital não é mais do que um 
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meio para poder existir. Trabalha para viver. É uma mercadoria 
que outros utilizarão. Por isso também, o produto de sua 
atividade não é o objetivo de sua atividade. O que ele produz 
para si não é a seda que tece, não é o ouro que extrai das minas, 
não é o palácio, reduzem-se para ele uma certa quantidade de 
meios de subsistência, talvez a uma camisola de algodão, a uns 
cobres, a um barraco na favela. E o operário, que, durante doze 
horas, tece, fia, perfura, torneia, constrói, cava, talha a pedra e a 
transporta, etc., considerará essas doze horas de tecelagem, de 
fiação, de trabalho de torno, ou de pedreiro, cavador ou 
entalhador, como uma manifestação de sua vida, como sua vida 
? Muito pelo contrário. Para ele, quando terminam essas 
atividades é que começa a sua vida, à mesa, no boteco, ao 
deitar-se na cama. Se o bicho-da-seda fizesse o fio de seda para 
manter sua existência de lagarta, seria então um autêntico 
operário assalariado [...].  

 
É preciso dizer, no entanto, que o marxismo admite, primeiro, uma sociedade 

socialista, correspondente à tomada de poder pela classe trabalhadora. Nesta fase, a tarefa do 

Estado Socialista é liquidar a classe exploradora e dar uma nova configuração societária, a 

partir dos Soviets de Deputados, membros do Partido Comunista, até se chegar à sociedade 

comunista, na qual o Estado não mais existiria. Com clareza, Engels (1980, p. 138) ressalta o 

fato de o proletariado somente realizar a sua ditadura pela conquista do poder político, com 

fins de destruir o poder antigo e criar o novo.  

Para consecução desse objetivo, realça, inclusive, alianças estratégicas com distintos 

partidos democráticos, tanto mais estreitos quanto mais se aproximem - nas medidas 

socialistas hoje vigentes - do objetivo dos comunistas. 

 

2.3 O ANARQUISMO 

 

Já os anarquistas pregam vida societária sem a presença do Estado. Viver sem 

governo. Para eles, o Estado, além de nocivo, é absolutamente desnecessário. Eis a razão de 

não reconhecerem os partidos políticos, a democracia representativa – parlamentar – e o 

sufrágio universal. 
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Neste caso, Anarquismo significa, pois, estar ou viver sem governo. Logo, é a doutrina 

segundo a qual o Estado é a fonte de maior parte de nossos problemas sociais, existindo outras 

formas alternativas viáveis de organização voluntária. E, por definição, o anarquista é o 

indivíduo que se propõe a criar uma sociedade sem Estado (WOODCOCK , 1998, p. 11). 

As ações políticas desta corrente de pensamento rejeitam os governos autoritários, 

manipuladores e centralistas e optam por uma alternativa ou sistema em que o próprio povo 

detenha o poder de decidir diretamente sobre assuntos do seu imediato interesse. Quando isso 

não for possível, em face da abrangência das questões, há a opção pelo critério de convocação  

[...] de uma assembléia não de representantes, mas de 
delegados, escolhidos por um período limitado e sujeitos à 
revogação. Eles dão preferência a mecanismos capazes de 
expressar com a maior rapidez possível a opinião pública, tais 
como referendos (plebiscitos), mas também procuram assegurar 
que todas as minorias sejam, tanto quanto possível, 
independentes e, acima de tudo, que a vontade da maioria não 
se transforme numa forma de tirania exercida sobre os 
dissidentes. A Visão anarquista sobre a organização social é, na 
verdade, sintetizada na expressão ‘ação direta’, que também 
sintetiza suas idéias sobre a melhor maneira de efetuar as 
transformações sociais [...] (WOODCOCK , 1998, p. 25-26). 
 

Acerca do sufrágio universal, afirmou Bakunin (2000, p. 6):  

[...] é a exibição ao mesmo tempo mais ampla e refinada 
do charlatanismo político do Estado; um instrumento 
perigoso, sem dúvida, e que exige uma grande habilidade 
da parte de quem o utiliza, mas que, se souber servir-se 
dele, é o meio mais seguro de fazer com que as massas 
cooperem na edificação de sua própria prisão [...].  

 

Para ele, o Estado moderno é uma organização centrada na força militar. Por isso, é 

um Estado conquistador. A condição imprescindível para sua salvaguarda é ser ele grande e 

forte. 

Interessante notar que, para Bakunin (2003, p. 35), o Estado Moderno militar traz em 

si o destino de Estado Universal, visão embrionária da atual noção de império. O conceito 

antipopular de Estado moderno tem  
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[...] por único objetivo a organização, na mais vasta escala, da 
exploração do trabalho, em proveito do capital concentrado em 
pouquíssimas mãos; o que significa o reino triunfante da 
judiaria e dos grandes bancos sob a poderosa proteção das 
autoridades fiscais, administrativas e policiais; que se apóiam, 
sobretudo, na força militar; despóticas - por conseguinte - em 
sua essência, mas que se abrigam, ao mesmo tempo, atrás do 
jogo parlamentar de um pseudo-regime constitucional [...]. 

 

Tinha ele, já naquela época, uma nítida visão sobre os combates desencadeados no 

seio das relações entre grande e pequena indústria e destas com a especulação bancária.  

[...] Assim, como a indústria capitalista e a especulação 
bancária – a qual sempre acaba por absorver a primeira, ambas 
sendo obrigadas, sob a ameaça da falência, a ampliar sem cessar 
seu campo de atividade em detrimento da pequena especulação 
e da pequena indústria, condenadas a serem devoradas por elas- 
devem se esforçar para ser únicas e universais, do mesmo 
modo, o Estado moderno, militar por necessidade, traz em si a 
irresistível aspiração a tornar-se um Estado universal; mas um 
Estado universal, sem dúvida quimérico, só poderia, em todo 
caso, ser único: dois Estados deste gênero, existindo lado a 
lado, é absolutamente impossível [...] (BAKUNIN, 2003, p. 16). 

 

Com essas considerações, o estudo procurou, no presente capítulo, sintetizar as duas 

principais teorias políticas – anarquismo e socialismo - ou marxismo e suas conexões com os 

direitos humanos – a partir da dicotomia trabalho humano e Estado Moderno. Toda teorização 

surgida a partir do século XIX está centrada na divisão entre sociedade e Estado. O 

liberalismo, diante dos direitos do homem, tem esta divisão como um valor; as teorias 

anarquistas e socialistas, como um problema. Porém, todas elas, de acordo com Ferry e 

Renault (1990, p. 55-57), integram o pensamento filosófico dos Direitos do Homem na 

sociedade moderna.  

 

2.4 AS DOUTRINAS SOCIAIS EXTRAPROLETÁRIAS 

 

Muito embora partam do mesmo ponto – a exploração do trabalho humano - as 

doutrinas sociais extraproletárias – designação grafada por De Ferrari (1976, p. 75) – não 
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questionam o Estado moderno e suas instituições. Pregam o intervencionismo, a fim de 

estabelecer mecanismos de correções do liberalismo, em face das injustiças, da miséria e do 

sofrimento dos trabalhadores. 

Uma dessas escolas é a solidarista.  

Para seus adeptos, o gênero humano carrega dentro de si um sentimento de 

solidariedade que conduz a uma interdependência. Por esse fator, é possível criar uma 

sociedade estável, pautada no trabalho organizado e centrada numa certa dose de segurança 

pessoal. A solidariedade é, por conseguinte, inerente, natural, existente como algo positivo 

entre os homens.  

A escola solidarista, consoante De Ferrari (1976, p. 76),  

[...] é um dos produtos mais sazonados da cultura ocidental, que 
envolveu em seu brilho magnífico as últimas décadas do século 
passado. Por isso mesmo tem algo de socialismo utópico, 
anterior a Marx, da moral positiva de Augusto Comte, da escola 
de Le Play, porquanto da preeminência do ponto de vista moral 
sobre o econômico e é partidário também da intervenção do 
poder público como o socialismo de Estado e como a escola 
social cristã. Tampouco está alheia às novas idéias da ciência 
então dominante. Pelo contrário, encontra no conceito científico 
de ‘organismo social’, no fato e na consciência cada vez mais 
clara da interdependência, uma das bases mais firmes para sua 
doutrina [...].  

 
É notável influência desta escola, sobretudo pela capacidade de agrupamento de 

distintas ideologias. Em termos de Direito do Trabalho e de progresso social teria ela uma 

importância fundamental, por ter pregado a “[...] a diminuição do poder do dinheiro e a 

substituição do assalariado por trabalho cooperativo, tornando o solidarismo particularmente 

simpático a muitos setores sociais. [...]” (DE FERRARI, 1976, p. 77). 

Outra escola de grande influência é aquela chamada de Cristianismo Social.  

Em ambiente hostil à Doutrina, já se podia sentir pregações dirigidas a uma nova 

contextualização do cristianismo. A figura de Jesus Cristo passa a ser incluída no contexto das 

reformas sociais. Para De Ferrari (1976, p. 78), foi o engenheiro Le Play quem procurou 
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configurar a questão obreira no plano moral e buscar uma maneira de convivência harmônica 

entre patrões e empregados. 

Segundo ele, Le Play  

[...] propugnou a constituição de sindicatos mistos, com o 
qual buscava levar a paz à vida industrial e fazer 
desaparecer os antagonismos de classe. Como se sabe esta 
doutrina, chamada de bom patronato, foi rejeitada pelos 
trabalhadores, cujas feridas, abertas pelas impiedades e 
abusos patronais, foram mostradas aos predicadores destas 
novas idéias fundamentadas na fraternidade humana [...]  

(DE FERRARI, 1976, p. 79). 
 

Assinala Everaldo Gaspar Andrade (2005, p. 88) que “[...] questões relativas à 

‘soberania política’, à ‘liberdade humana’, à ‘constituição cristã dos Estados’ já se 

encontravam nas Encíclicas ‘Diuturnum’, 1851; ‘Imortale Dei’, 1885, e ‘Libertas’, 1888 [...]”. 

Diante das injustiças sociais, da exploração do trabalho humano e, principalmente, do 

surgimento das ideologias marxistas e anarquistas, a Igreja Católica vem a se posicionar e 

lançar a sua famosa carta do trabalho, contida na Encíclica Rerum Novarum, editada no dia 15 

de maio de 1988.  

Este documento parte da idéia de que toda alteração no tecido social fragmentado 

perpassa o ensino e difusão do Evangelho. Por tal razão, preocupa-se com o mal-estar social e 

as desigualdades, especialmente com o tratamento dado pelos patrões aos seus empregados: 

não deviam tratá-los como escravos, mas como cristãos; o trabalho não poderá ser 

considerado uma mercadoria e a ele deverá ser atribuído um salário justo como retribuição.  

Defendia, ainda, um descanso semanal e a limitação da jornada de trabalho; 

denunciava a exploração do trabalho da criança e alertava para o crescente afastamento das 

mulheres de suas residências para também serem exploradas no mercado de trabalho. 

Outra corrente do pensamento extraproletário vincula-se ao chamado liberalismo 

político. 
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O liberalismo, isto é, o Estado Liberal Burguês, sabia muito bem da necessidade, 

diante das resistências, de ceder. A pregação democrática filosoficamente centrada na 

liberdade, igualdade e fraternidade, ao tempo que respaldava um modelo de sociedade 

baseada no individualismo contratualista e no sagrado direito de propriedade, negava-se a 

interferir nas relações de produção, a fim de disciplinar as relações de trabalho. Os 

movimentos sociais aliados às novas ideologias e às doutrinas já assinaladas representavam, 

então, uma ameaça às instituições. 

O individualismo jurídico, segundo Joaquim Pimenta (1957, p. 5-6), estava centrado 

na  

[...] tradicional e arraigada influência do direito romano, já, 
sobretudo, pelo espírito exageradamente individualista dos 
teóricos do direito natural dos séculos XVII e XVIII, legítimos 
ascendentes dos legisladores da Revolução Francesa e do 
Código Civil Napoleônico, atingira a culminância de filosofia 
social o princípio de que, com a proclamação da liberdade do 
indivíduo, liberdade religiosa, política, econômica, profissional, 
tornar-se-ia êle mesmo, como único senhor de sua vontade, 
árbitro soberano de seu destino. Industrial, comerciante, 
operário, teria, em relação a outrem, iguais prerrogativas, iguais 
direitos, por intrínsecos à sua eminente categoria e dignidade de 
cidadão; podendo, por isso mesmo, dispensar tôda cooperação, 
todo auxílio em dispor dos seus interêsses dos seus bens, 
solidamente escudados na lei, igual para todos [...]. 

  

Não demorou, segundo aquele autor (1957, p. 7),  

[...] que a realidade dos fatos, mais eloqüente do que a 
artificialidade das doutrinas, viesse quebrar as linhas esculturais 
do famoso monumento que Bonaparte pressentira erguer-se 
mais alto e mais duradouro que o eco das memoráveis façanhas 
militares [...].  

 

Neste ambiente, nasce a fase intervencionista, revelada pela edição de leis protetoras e 

reguladoras do trabalho humano. Conforme registro de Segadas Vianna (2005, p. 42-48), com 

o título “Fatos Sociais e Datas Marcantes da Evolução do Problema Social”, inúmeros foram 

os fatos sociais de impacto e as edições de leis a partir, principalmente, da segunda metade do 

século, na esteira da versão intervencionista. 
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Seguindo-se a ela, vem o Cooperativismo. 

Também remonta ao contexto sócio-político do século XIX. Tinha como objetivo 

central destruir os males do capitalismo, partindo da abolição do trabalho assalariado, 

cunhado de desumano. O cooperativismo buscava também aplacar os impactos da 

conflitividade inerente ao sistema produtivo capitalista, em suas relações com aquele modelo 

de trabalho.  

Assumia ele um caráter de regime jurídico especial, criado na sociedade capitalista, 

em virtude de ter como objetivo a inserção de uma idéia politicamente ambiciosa, dirigida à 

transformação das bases deste modelo de economia e, com ela, da própria vida humana, ao 

abolir o regime assalariado; tinha, concomitantemente, sido objeto de considerações positivas 

provindas dos partidários do socialismo utópico, do socialismo e do anarquismo, como 

registra De Ferrari (1976, p. 90).  

Perceptível, então, certa ambigüidade ideológica, a propósito da qual, o citado 

professor uruguaio afirma que  

[...] houve, no mundo, como se sabe, um momento de estranha 
fantasia, em que se supôs que, abolindo o trabalho assalariado, a 
sociedade se organizaria como um conjunto de cooperativas de 
produção, de consumo e de crédito. Mais tarde, depois de 
Proudhon e os utopistas, e por uma espécie de atavismo 
intelectual, se reservou a forma, ou simplesmente, o nome de 
cooperativismo, para designar o tipo de organização que se 
daria à fábrica dentro do regime socialista [...] (DE FERRARI, 
1976, p. 88). 

 
Por fim, acrescente-se a esta classificação os sistemas de representação em nível de 

empresa, especialmente os Conselhos Obreiros. 

Do ponto de vista histórico, estes conselhos subdividem-se em duas vertentes, no 

campo do movimento operário: a primeira relacionada com o chamado movimento 

revolucionário; a segunda, com o movimento reformista. 
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A primeira está também conectada com a idéia de planificação econômica, de 

autogestão. Neste caso, configuraria uma oposição aos princípios liberais; já a segunda teria 

um perfil de mera integração do trabalhador à vida da empresa, mormente através de comitês. 

Tais comitês, geralmente, estão desvinculados dos sindicatos e pregam o espírito de 

cooperação e confiança mútua, para propiciar o desenvolvimento da empresa. Uma das mais 

expressivas experiências de autogestão foi aquela experimentada na ex-Iugoslávia.  

De acordo com Nanci Valadares de Carvalho (1983, p. 130) na  

[...] teoria de governo de autogestão, haverá uma crescente 
congruência entre o poder político e social, à medida que o 
sistema de autogestão evolui. Em sociedades em que há uma 
estrutura de autoridade piramidal, pode-se considerar que a 
burocracia em si mesma é o governo; na autogestão, o governo 
é inerente à totalidade de todas as organizações autônomas 
existentes. Quanto mais forte o laço pessoal entre o líder (o 
intermediário válido entre o poder social e político) e os 
componentes de cada organização, maior será o poder político 
de cada uma dessas unidades no sistema de autogestão como 
um todo [...]. 

 

No próximo capítulo, o estudo tratará de identificar o surgimento dos sindicatos e 

estabelecer um nexo de interdependência entre suas práticas e as diversas doutrinas e 

ideologias apontadas no presente capítulo. 
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CAPÍTULO 3 - SURGIMENTO DOS SINDICATOS E SUAS COMPOSIÇÕES 

POLÍTICO-IDEOLÓGICAS  

 

3.1 AS ORIGENS DO SINDICALISMO 

 

O aparecimento das entidades sindicais tem sua origem no conceito aristotélico de 

vida em sociedade. Para ele, a virtude não é realizável fora do contexto societário. “[...] A 

origem da vida em sociedade é que o indivíduo não se basta a si mesmo [...]” 

(ABBAGNANO, 1956, p. 130). 

Há, sob outra ótica, um conceito sociológico do sindicato, porquanto “[...] o elemento 

natural, que se encontra na base de cada associação, é constituído pelas pessoas físicas, que se 

unem para a obtenção de um escopo comum ou para a tutela de um interesse coletivo [...]” 

(MAZZONI, 1972, p. 1). 

Assim, os caracteres de uma associação sindical  

[...] devem ser extraídos da realidade social. Na disciplina da 
concorrência entre empregados e empregadores há de se 
considerar o interesse proeminente do grupo, que não pode ser 
conseguido pelos indivíduos isoladamente, porém por todos os 
membros do grupo, conjuntamente [...] (MAZZONI, 1972, p. 
2). 

 

No tangente à história da formação operária, existe quem identifique suas raízes  

[...] entre os povos primitivos (hebreus, hindus e egípcios) [...] 
também, nas instituições romanas, através dos seus colégios, 
caracterizados pela distribuição do povo segundo as artes e 
ofícios, daí originariamente, o despertar das mentalidades 
grupais na defesa dos seus interesses e objetivos (ANDRADE, 
1991, p. 21-22). 

 

Há, por outro lado, quem as coligue com o sistema corporativo surgido no segundo 

período da economia medieval.  
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[...] Greves espontâneas e rebeliões de trabalhadores oprimidos 
e insatisfeitos são tão velhas como a própria história, mas os 
sindicatos são produtos de tempos relativamente modernos, 
pois, por definição, implicam um sistema de assalariado e 
organizações de trabalhadores mais ou menos permanentes e 
formais [...] (PETERSON, 1953, p. 60). 
  

 

Embora não exista uma conexão genérica entre o moderno sindicato e a corporação de 

ofício medieval, há significativas semelhanças nos propósitos e métodos pelos quais ambos 

procuraram realizá-los. 

Mas os sindicatos propriamente ditos, como modelo organizativo e de representação 

dos trabalhadores, são produto do capitalismo industrial nascente em meados o século XVIII. 

Na primeira fase da chamada industrialização, o movimento associativo foi não somente 

proibido, mas também perseguido, e desenvolveu-se de maneira clandestina. Apesar da 

polícia e dos Códigos Penais, crescia na esteira do próprio desenvolvimento capitalista. 

Neste período já existiam – clandestinamente -, na Inglaterra, as Trade Unions. Para se 

ter uma idéia do largo tempo de perseguição e opressão, estas entidades sindicais inglesas 

somente foram reconhecidas quando da promulgação da lei inglesa sobre os sindicatos, em 29 

de junho de 1871. 

O mesmo fenômeno ocorreu na França e percorreu o ano de 1791, com o advento da 

famosa Lei de Chapelier, que proibiu as corporações e as coalizões de empresários e de 

trabalhadores; a ela seguiu-se a Lei Germinal, de 22 de abril de 1803, na qual foi instituído o 

delito de associação, de modo a possibilitar a prisão de trabalhadores; na continuidade, 

finalmente, veio o Código Penal de 1810, com a previsão e penalização do delito de formação 

de associações sem autorização do Estado. 

Segundo Däubler (1994, p. 105), o mesmo ocorreu na Alemanha.  

[...] O proletário moderno encontra proibições em matéria de 
associação desde o Direito Geral do Land da Prússia, em 1794, 
que diz: os oficiais não podem constituir entre si comunas nem 
sociedades privilegiadas. O impedimento para constituir 
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associação foi reforçado em 1845, mediante o Regulamento 
Industrial Geral da Prússia, ampliando-se expressamente aos 
operários que trabalhavam na indústria. A declaração de uma 
greve estava penalizada com reclusão que podia durar até um 
ano [...]. 

 

Em seguida, houve mais dois períodos: o da tolerância e o do reconhecimento jurídico 

dos sindicatos. Algumas leis, na Inglaterra, passam a admitir juridicamente as associações, 

mas sem tolerar a coalizão, mesmo com a desconsideração das sanções penais. A proibição 

permanecia, sobremaneira a partir da década de vinte do século XIX, no tocante à prática de 

atos violentos ou contrários à ordem pública. 

O mesmo veio a ocorrer na França, a partir de 1849. Primeiro, uniformizaram-se as 

sanções contra os delitos de coalizão; depois, em 1864, foi totalmente revogada a legislação 

repressiva e o delito de coalizão foi retirado do Código Penal. 

Por fim, vem a fase de reconhecimento. Este período, conforme diz Mazzoni (1972, p. 

9),  

[...] que se abre com as leis inglesas de 1871 e 1876, e que foi 
seguida pela lei francesa (Waldeck-Rousseau) de 1884 e outras 
mais, é caracterizado pelo interesse recíproco do Estado e do 
sindicato no sentido de legalizar a existência e a organização de 
tais associações, que permanecem, todavia, no campo do direito 
privado e são obrigadas apenas a cumprir formalidades de 
registro e depósito dos respectivos estatutos [...]. 

 

3.2 AS DIVERSAS CONFIGURAÇÕES IDEOLÓGICAS DO SINDICATO 

 

3.2.1 Os sindicatos e o socialismo utópico 

 

Não paira dúvida sobre o importante papel desempenhado pelo socialismo utópico no 

movimento sindical, a despeito de sua crença em que a reorganização da sociedade poderia 

dar-se por meios pacíficos, ou de reformas, e não mediante a luta violenta entre classes.  
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Segundo os historiadores, Owen, por exemplo, não cuidou apenas de organizar 

cooperativas e de humanizar as relações de trabalho.  

[...] Todos os movimentos sociais, todos os progressos reais 
registrados na Inglaterra no interesse da classe trabalhadora 
estão ligados ao nome de Owen. Assim, em 1819, após cinco 
anos de grandes esforços conseguiu que fosse votada a primeira 
lei limitando o trabalho da mulher e das crianças nas fábricas. 
Foi ele quem presidiu o Primeiro Congresso em que as trade-
unions de toda Inglaterra se fundiram numa única e grande 
organização sindical: Grande União Consolidada dos 
Trabalhadores, criada em 1834 e que se dedicou a sustentar as 
greves que eclodiram por toda parte na Inglaterra [...] 
(ANTUNES, 1985, p. 20). 

 
 

Na Alemanha, Lassalle (LOSOVSKI, s.d., p. 36) atribuiu um papel importante à 

organização da classe trabalhadora, especialmente ao estruturar a Associação Geral dos 

Trabalhadores. Todavia, os seus argumentos também não se dirigiam à luta operária. Para 

resolver o problema do trabalho, defendia ele a associação individual e voluntária, com o 

respaldo do Estado, o qual deveria garantir, mediante empréstimo, o capital necessário para 

seu desenvolvimento.  

A sua discordância em relação aos marxistas era clara: 

[...] Desde o início, porém, Marx e Engels observaram uma 
série de graves erros na theoria e actividade de Lassalle. À 
proporção que este manifestava sua erronea orientação, cava-se 
um desaccordo cada vez maior. Lassalle não confiava na lucha 
dos proletarios pelo direito de coalisão e não via utilidade nas 
greves [...] (LOSOVSKI, s.d., p.36).  

 

Idêntico fato ocorre com a experiência francesa. Por não vincularem os sindicatos a 

um perfil revolucionário – Saint-Simón, Charles Fourier, Lous Blanc e outros – foram 

considerados socialistas utópicos, comunistas utópicos e socialistas pequeno-burgueses, pois, 

ao afastarem os sindicatos de sua luta revolucionária contra o capitalismo e o Estado Burguês, 

trazem essas entidades para um campo dúbio, ambíguo, caracterizado como progressista, 
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reformista, e não voltado para a emancipação do proletariado, por intermédio da luta de 

classes.  

 

3.2.2 O sindicato e o socialismo científico. Do socialismo ao comunismo 

 

O marxismo vê o sindicato como ator da luta geral da classe proletária. Enquanto 

centro de organização e foco de agrupamento das forças proletárias, objetiva, em primeiro 

lugar, reunir a classe proletária dispersa. Depois, torna-se o centro desta mesma organização 

de classe, com a finalidade de enfrentar os conflitos do cotidiano entre capital e trabalho e, em 

seguida, abolir o sistema de trabalho assalariado. 

A conquista inicial dar-se-ia com a tomada do poder político e a dissolução da 

sociedade dividida em classes – Estado Socialista; a segunda fase seria a dissolução do 

próprio Estado e da sociedade dividida em classes: o comunismo. As organizações sindicais 

apareceriam como as protagonistas de tais etapas históricas.  

Este perfil esteve muito bem delineado no II Congresso Comunista, e, em seu 

regulamento, como descreve Losovski (s.d., p. 227):  

[...] O typo de estructura da Internacional revolucionaria não 
significa a fusão do Partido com os syndicatos, nem a 
dissolução do Partido nos syndicatos; é, simplesmente, a 
syntese das duas formas do movimento proletário, porque, 
depois da victória da Revolução de Outubro, a antiga divisão 
classica do movimento proletário en tres formas – partido, 
syndicatos e cooperativas – caducou [...]. 

 
 

A passagem do socialismo – ditadura do proletariado – para o comunismo é uma 

proposição resultante do chamado comunismo científico, centrado em duas estratégias: a 

primeira designada por materialismo histórico, cujo objetivo é sistematizar o pensamento 

interpretativo mais pulverizado da sociedade moderna capitalista – tal como fizeram os 
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socialistas utópicos – e fundir o socialismo com o movimento obreiro e desencadear o fim da 

propriedade privada- com a revolução proletária; a segunda consiste no materialismo dialético 

– que representa o marco teórico-filosófico deste pensamento – como meio de superação da 

concepção utópica, para uma concepção integral do mundo, por intermédio de um sistema 

filosófico bem articulado. 

Althusser e Badiou (1969, p. 43) afirmam que a diferença das duas disciplinas repousa 

na distinção entre seus objetos:  

[...] O objeto do materialismo histórico está constituído pelos 
modos de produção, sua organização, seu funcionamento e suas 
transformações. O objeto do materialismo dialético está 
constituído pelo que Engels chama ‘história da produção de 
conhecimentos enquanto conhecimentos, definição que abrange 
e resume outras possíveis definições: a diferença histórica entre 
ciência e ideologia, a teoria da história da cientificidade, etc. 
[...]. 

 
Deste modo, Rosa de Luxemburgo (1970, p. 123) diz não haver  

[...] duas lutas diferentes da classe obreira, uma econômica e 
outra política; não existe mais que uma só luta, a que tende a 
reduzir a exploração capitalista, no seio da sociedade burguesa e 
a suprimir ao mesmo tempo a sociedade burguesa. [...]. 

 

E mais: para ela, os sindicatos devem assumir práticas discursivas e de lutas, 

ancoradas na teoria do socialismo científico. Eis a razão pela qual os sindicatos alemães 

articulam sua política prática com o conhecimento das profundas causas sociais e econômicas 

da ordem capitalista. Seria, pois, um intento suicida a tentativa de emancipar os sindicatos da 

teoria socialista “[...] buscando uma teoria ‘sindicalista’ oposta ao socialismo [...]” 

(LUXEMBURGO, 1970, p. 127). 

Vê-se, portanto, que a concepção socialista/comunista de sindicato estava lastreada na 

luta de classes com o objetivo de destruir a própria sociedade e o Estado capitalistas, seguido 

o itinerário composto por aquelas respectivas etapas. 
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3.2.3 O sindicalismo de raiz anarquista 

 

Não obstante os embates ideológicos entre marxistas e anarquistas, estiveram eles na 

condução do chamado sindicalismo revolucionário.  

As grandes divergências das duas ideologias residiam, como já evidenciado, em 

alguns pontos: os marxistas defendiam a luta contra o capitalismo em duas frentes, uma de 

caráter político-partidária, desencadeada pelo Partido Comunista e sua articulação com os 

demais partidos progressistas, outra que privilegiava os movimentos sociais em torno da luta 

sindical. 

Já o anarquismo, para o qual a propriedade era um roubo e o Estado a encarnação do 

próprio capitalismo, negava a participação política. 

Os opositores desta doutrina reduzem-na à desordem, à confusão, ao caos. Seus 

simpatizantes prendem-se à etimologia da palavra: do grego, sem governo e à idéia de uma 

sociedade absolutamente livre de autoridade constituída.   

E como os anarquistas vêem o sindicato?  

O livro organizado por George Woodcock (1998, p. 198) apresenta três depoimentos, 

a seguir resumidos. 

O sindicato não passaria de uma forma de união, distinta das demais associações cujo 

objetivo é apenas a melhoria dos salários e das condições de trabalho.  

[...] Sendo governado de baixo para cima e não contaminado 
pelos conceitos ou instituições da autoridade, o sindicato 
representa, mais do que qualquer outro tipo de organização, a 
vontade do operário. O fato de que não existe burocracia, 
centralização, privilégios ou interesse em manter a atual ordem 
social lhe confere grande flexibilidade de ação e uma verdadeira 
solidariedade, tornando-o instrumento ideal para canalizar a 
influência, no bom sentido, de toda a atividade revolucionária 
espontânea do povo [...]. 

 
Em suma: os sindicatos assumem uma importância decisiva na revolução social. 

 



 46

O segundo texto descrito na aludida obra é de Pierre Monatte (apud WOODCOCK, 

1998, p. 201), intitulado “Em Defesa do Sindicalismo”. Foi inspirado por um texto escrito 

para o Congresso Anarquista, realizado em Amsterdã, em agosto de 1907. Nele, lê-se que o 

sindicalismo revolucionário surgiu e se desenvolveu a partir da Confédération Generale du 

Travail, em razão de ter-se recusado a entrar em acordo com os partidos políticos.  

O último texto é de Errico Malatesta (apud WOODCOCK, 1998, p. 212). 

Para ele, em suma, os métodos e ações sindicais são apenas um meio, pois o 

anarquismo é o fim.  

[...] A revolução anarquista que desejamos excede os interesse 
de uma única classe – ela se propõe à liberdade total da 
humanidade escravizada, tanto do ponto de vista econômico 
quanto político e moral. É preciso que permaneçamos atentos 
contra qualquer plano simplista e unilateral de ação [...]  

 

3.2.4 O sindicalismo e as doutrinas sindicais extraproletárias 

 

Mesmo considerada a dimensão ética expressada pelo solidarismo e pelo 

cooperativismo, em termos de dignidade da pessoa trabalhadora, não há vestígios de suas 

relações com as entidades sindicais. 

Já os sistemas de representação instituídos nas empresas – comissões de fábrica, 

comitês, autogestão –, sempre se configuraram como entidades constituídas de modo paralelo 

às entidades sindicais e, não raras vezes, construídas sobre interesses distintos dos sindicatos.  

É bem verdade que, para alguns marxistas e anarquistas, as comissões obreiras 

desempenhariam um papel importante, tanto na articulação como nas estratégias da luta 

operária como, depois, para os primeiros, no desenvolvimento do Estado socialista.  

Destaca-se, dentro da classificação apresentada por De Ferrari, o cristianismo social e 

o liberalismo político. 

 



 47

A doutrina da Igreja trata especificamente dos sindicatos e do seu papel na sociedade 

moderna. “[...] Le Play propugnou a constituição de sindicatos mistos, com o qual se buscava 

levar a paz à vida industrial e fazer desaparecer os antagonismos de classe [...]” (DE 

FERRARI, 1976, p. 75-77). 

Na tentativa de opor-se simultaneamente ao socialismo e ao anarquismo, o Pe Antonio 

Vicent (1895, p. 468) traça a sua concepção de vida associativa, do ponto de vista cristão. 

Norteia-se ele na idéia de enquadramento dos direitos à associação como naturais do gênero 

humano. Após transcrever várias passagens da encíclica Rerum Novarum, reforça também a 

importância dos Círculos de Obreiros Católicos, Patronatos, etc. As associações obreiras 

teriam, pois, como sua base fundamental a religião e a moral. 

Ainda, afirma ele (1985, p. 468): “[...] com gosto, vemos que em muitas partes se 

formam associações desta classe, umas só de obreiros, outras de obreiros e capitalistas; mas é 

de desejar que cresça seu número e sua atividade [...]”.  

O liberalismo político, em sua fase intervencionista, talvez seja a mais marcante 

doutrina destinada a respaldar a oficialização dos sindicatos e dar-lhes um colorido ideológico 

diferenciado das concepções revolucionárias introduzidas pelos socialistas e pelos 

anarquistas. O tema envolve uma ampla literatura ou bibliografia, e ainda desperta interesse 

dos juslaboralistas, sociólogos do trabalho e cientistas políticos. 

A nova configuração dos chamados sindicatos oficiais ou reformistas só pode ser 

entendida a partir da constituição do próprio Estado moderno capitalista.  

Segundo Ripert (1947, p. 27)  
 

[...] as classes burguesas detêm a riqueza e exercem o poder. 
Há, portanto, uma aliança entre essas duas potências, 
econômica e política. O capitalismo se vangloria de ser 
individualista e liberal. Ele mesmo cria as instituições jurídicas 
de que necessita de que necessita, mas pede, apesar disso, ao 
legislador, que as reconheça, obtendo-o facilmente [...]. 
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Salienta ele que a crise de 1848, aliada à fase seguinte de progresso, fez o capitalismo 

passar a pedir mais reformas. Para ele, o direito não via somente necessidade de mais regras 

jurídicas, mas igualmente de uma outra técnica jurídica, já que o Direito Civil não conhecia a 

nova empresa, apenas o proprietário. Seria, então, necessário articular novas regras, mais 

sofisticadas, a fim de compatibilizar os capitais necessários à produção e dar uma nova feição 

jurídica à constituição das sociedades, das indústrias, das bolsas e dos bancos.  

É justo em tal contexto que, para ele, ocorre o “declínio das fantasias individuais”. 

“[...] Assim, por exemplo, a regulamentação do trabalho industrial pelas leis chamadas sociais 

foi um benefício para a empresa capitalista [...]” (RIPERT, 1947, p. 24). 

A regulamentação de alguns aspectos das relações individuais de trabalho – salário, 

jornada, etc. Serviria, sem dúvida, para aplacar o ímpeto do sindicalismo revolucionário e 

fazer nascer o sindicalismo reformista. 

A abordagem de Hobsbawn (1981, p. 322) sobre as tendências do movimento 

trabalhista inglês desde 1850 comprova tais argumentos. Afirma o citado historiador que os 

patrões sempre foram hostis aos sindicatos, salvo quando eram obrigados a negociar com eles.  

[...] Não foi senão até as décadas de 1860 e 1870 que 
descobriram que os mecanismos formais para facilitar as 
relações trabalhistas eram desejáveis de um ponto de vista 
comercial, e que a negociação de corpos de trabalhadores com 
corpos de patrões recebia vários graus de reconhecimento 
oficial e não oficial. Este foi o período da legislação sindical de 
1867-75, de vários passos para a conciliação e acordos de escala 
móvel, da defesa dos sindicatos pelos comerciantes como meio 
para evitar perturbações [...]. 

 

Outros fatores assinalados na citada obra são o reconhecimento oficial dos sindicatos, 

em meio à Grande Depressão de 1870, e a consolidação de classe considerada a aristocracia 

do trabalho. Citando Rosa de Luxemburgo, registra esta interessante passagem:  

[...] O patrão razoável e o trabalhador sindicalista razoável; o 
capitalista justo e o trabalhador justo, o burguês de coração 
grande, amigo dos trabalhadores e o proletário de mente 
burguesa estreita condicionam-se uns aos outros, e são ambos 
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corolários de uma mesma relação, cujo fundamento era a 
posição econômica da Inglaterra do meio do século dezenove 
[...] (HOBSBAWN, 1981, p. 323). 

 
Ao se referir especificamente à experiência sindical alemã, a própria Rosa de 

Luxemburgo (1970, p. 27) não admite neutralidade de dirigentes sindicas – sindicatos 

cristãos, católicos, evangelistas e liberais – e reforça o caráter revolucionário do sindicalismo. 

Como os dois pilares do chamado sindicalismo reformista, aponta Ricardo Antunes 

(1985, p. 26-27), o sindicalismo norte-americano – com raízes no “trade-unionismo” inglês – 

e o sindicalismo cristão, inspirado na encíclica Rerum Novarum de 1891. Estas consistem em 

experiências sindicais de caráter apolítico e negam o caráter revolucionário dos movimentos 

coletivos organizados. Neste sentido, atuam na margem estreita do economicismo e têm um 

caráter meramente reivindicativo. 

Este modelo sindical norte-americano ter-se-ia consolidado após o massacre de 

Chicago, quando, em meio a greves e violência policial, quatro operários foram condenados à 

morte e outros três à prisão perpétua, “[...] sob a falsa acusação de terem cometido um 

atentado. A partir de então, o 1º de Maio tornou-se um dia de luta de toda classe trabalhadora 

operária [...]” (ANTUNES, 1985, p. 27). Uma nota final: menos nos Estados Unidos. 

 

3.2.5 O estado corporativo e o sindicato corporativo 

 

A despeito de o Estado e o Sindicato corporativos constituírem experiências forjadas 

nas primeiras décadas do século XX, torna-se imprescindível sua análise, com o objetivo de 

cerrar o estudo do ciclo das ideologias e doutrinas inspiradoras da formação e do 

desenvolvimento das organizações sindicais.  
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O Estado Corporativo surgiu no seio do Estado Liberal em crise, o qual viveu um 

início de século XX marcado pela I Guerra Mundial e pela Grande Depressão. Ainda pior: viu 

surgir o Socialismo Real na (Ex) União Soviética.  

Para Torgliatti (1978, p. 13), o fascismo não é apenas terror e luta contra a democracia 

é, sobretudo, luta contra o operariado enquanto classe, e se desenvolveu sobre uma base de 

massa, de caráter pequeno burguês. Constitui, portanto, um regime reacionário de massa, nos 

quadros do capitalismo monopolista de Estado, instituído por força da união da burguesia com 

a pequena burguesia, porém, no fundo, sustentado no terror e em uma base de massa, 

enquanto regime reacionário.  

Tentou ele, em suas famosas lições,  

[...] focalizar os elementos fundamentais da ditadura fascista, 
destacando como elementos fundamentais o seu caráter de 
classe, o fato de ser ela a expressão mais reacionária da 
burguesia, e insistindo também sobre um segundo elemento, 
constituído pelo movimento de massa pequeno-burguês que esta 
ditadura conseguiu atrair para si [...] (TORGLIATTI, 1978, p. 
13). 

 

Completa essa concepção a afirmação de Del Rio (1987, p. 26) de ter sido o conteúdo 

de classe da ditadura fascista exercido em benefício de um setor do capital financeiro.  

[...] Segundo Lênin, o capital financeiro é o resultado da fusão 
dos bancos com as indústrias, no momento da concentração da 
produção e da formação dos monopólios. Esta é uma das 
características que definem a fase imperialista do capitalismo. 
Portanto, o surgimento do fascismo está ligado ao 
desenvolvimento do imperialismo [...]. 

 

Para ambos os autores, o objetivo principal do Estado Corporativo era destruir a 

concepção socialista de sociedade e de Estado, com a repressão à luta operária.  

Como o Estado Corporativo entendia e contextualizava o sindicato? 

O livro de Roger Bonnard (1938, p. 5) – professor da Faculdade de Direito de 

Bordeaux, prefaciado e anotado, na edição brasileira, por Themistocles Brandão Cavalcanti – 
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descreve muito bem a estrutura e a ideologia corporativa e a configuração dada à entidade 

sindical. 

Mesmo como Estado no qual o poder estava nas mãos das classes dominantes mais 

reacionárias, os ideólogos do fascismo, como Bonnard (1938, p. 4), atacavam o liberalismo 

individualista, sob o argumento de que “[...] o Estado liberal, em lugar de ser um Estado de 

interesse geral, tornou-se, de facto, um Estado de Classe [...]”. De outro lado criticavam a 

doutrina socialista disseminadora do antagonismo de classes, principalmente entre a classe 

dos trabalhadores e dos empregadores. Esta doutrina havia elevado “[...] esse antagonismo à 

categoria de dogma mais ou menos mythico sob a denominação de ‘luta de classes’ [...]”. 

A concepção do Estado corporativo tinha como premissas a “conciliação” e o 

“equilíbrio” dos interesses, em especial econômicos, partindo da organização de um Estado 

cujo funcionamento era à base de um processo corporativo. Isto é, processo consistente na 

organização e funcionamento estatal mediante o controle das instituições sociais – sindicato e 

corporação. 

O Sindicato aparece, assim, como “[...] um agrupamento unitário, profissional, que, ao 

mesmo tempo que representa o papel de colaborador e o Estado, permanece um organismo 

privado [...]” (BONNARD, 1938, p. 11). 

Aquelas associações, antes manipuladas como armas para sustentar a luta de classe, 

passam a instrumento de destruição dela. Controlado “[...] em uma certa medida pelo Estado, 

desde que elle deve ser o collaborador do Estado [...]”, com fins de não se desviar dos 

propósitos estabelecidos e centrados na obra de “conciliação” e “equilíbrio” entre capital e 

trabalho. 

O sistema corporativo fascista foi politicamente delineado e constituído em 31 de 

janeiro de 1925, pelo Grande conselho do fascismo. A Carta del Lavoro foi aprovada por esse 

mesmo órgão, no dia 21 de abril de 1927. Negava ele os conceitos de classe e de luta de 
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classe, com a pregação da colaboração entre trabalho e empresa e a determinação da 

subordinação dos interesses pessoais e de classe ao interesse da produção e do Estado.2  

Depois de traçar uma síntese da história da formação operária; de estabelecer uma 

cartografia das doutrinas políticas sedimentadas no século XIX e o fascismo do começo do 

século XX; depois de estabelecer um nexo de causalidade entre essas diversas doutrinas e a 

constituição dos sindicatos, o estudo passa a abordar especificamente a fenomenologia da 

greve.  

                                                           
2 Riva Sanseverino (1964) descreve muito bem a estrutura fascista de Estado e discorrer sobre as principais leis 
que o instituiu.  
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CAPÍTULO 4 - A GREVE E AS DOUTRINAS POLÍTICAS 

 

4.1 BREVE HISTÓRIA DA GREVE 

 

Alguns autores tentam buscar as origens das greves em etapas históricas anteriores à 

Revolução Industrial, sem que, todavia, seja esta a posição vitoriosa da doutrina. 

Perez Botija (1960, p. 299), por exemplo, descreve  

[...] a rebelião de Espartaco (ano 74 A C.); a rebelião dos servos 
de normandia (fins do século X); a célebre greve de tipóbrafos 
de Lyon, ocorrida no século XVI. O professor sueco 
Kohringberg afirma que a primeira greve teve lugar na 
construção das pirâmides (reinado de Cheops, Sicfis ou Saofes 
I). Enquanto na Espanha, citam a promovida em Escorial (1577) 
por obreiros que construíram o Mosteiro [...]. 

 
A maioria, no entanto, enquadra a greve como fenômeno vinculado à moderna 

sociedade industrial, sem ligação com acontecimentos e conflitos desencadeados nas etapas 

históricas anteriores. 

Um dos mais interessantes registros sobre a origem da greve está lançado na obra de 

Paulo Garcia (1961, p. 7). Segundo ele, os operários parisienses, quando desempregados, 

costumavam se reunir na Praça do Hôtel de Ville, e ali ficavam à espera de trabalho ou a 

debater sobre os fatos relacionados à suspensão de trabalho. 

Esta praça ficava próxima ao rio Sena. Nas épocas de enchente, ela era sempre 

inundada. Quando as águas baixavam, o local ficava repleto de cascalhos, seixos e 

pedregulhos. No francês coloquial, denominados gravé.  

Daí, segundo o jurista mineiro (1961, p. 7),  

[...] passa a Praça do Hotêl de Ville a denominar-se Place de la 
Grave e mais tarde, por um vício de pronúncia, por Place de la 
Grève. Surgiu, assim, a palavra que, mais tarde, veio a dar nome 
aos movimentos de suspensão do trabalho, quando os operários, 
suspenso o trabalho, reuniam-se na Place de la Grève [...]. 

 

 



 54

A outra trilha para se identificar o surgimento das greves vem da experiência inglesa. 

Hobsbawn (1981, p. 32) demarca-o no lapso entre 1790 e fim da década de 1840. Consoante 

este autor, “[...] o período 1748-1848 é cheio de revoluções em todas as partes da Europa 

Ocidental, mas não na Inglaterra [...]”.  

Mesmo sem admitir a existência de revolução, naquele país, assegura ter havido, em 

tal período, sentimento revolucionário espalhado por extensas áreas do país, sobressaindo-se, 

neste ambiente, a força do Cartismo e especialmente do Luddismo.  

Os caminhos percorridos por esse movimento coletivo dos trabalhadores sofreram 

inúmeras qualificações e condenações. 

Foi a greve, por exemplo,  

[...] considerada por alguns juristas como a negação do próprio 
direito. Os autores clássicos comparavam-na à guerra. Para 
Carnelutti, seria a grave uma guerra intersindical. Para Carlos 
Maximiliano, uma revolução. Canalejas e Langois falaram em 
‘estado de guerra’. Vatbier considerou a história da greve a 
história da Ruína do empresário, a miséria do trabalhador e 
altercação da ordem pública. No início do século XIX, na 
Europa, e sob a influência do Código Penal francês, a greve foi 
considerada um delito, mantendo-se, assim, pelo menos, até 
1864, na França; 1869, na Alemanha; e, 1890, na Itália [...] 
(ANDRADE, 1991, p. 205). 

 

O interessante de tudo isso é que o tempo histórico de sua condenação, de sua 

desqualificação, não chega a um século. Breve período, em termos de história do Direito. 

Todavia, impressiona mais a revelação do caráter revolucionário do próprio Direito do 

Trabalho, estampado nas expressões de Catharino (1988, p. 169):  

[...] Basta que se tenha em mente a evolução ocorrida com a 
greve, de delito a direito constitucional. Não podia haver no 
campo do direito evolução mais espetacular. Determinado fato 
social, considerado delituoso, com o correr dos tempos passar a 
ser garantia constitucional [...]. 
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4.2 A GREVE NO SOCIALISMO UTÓPICO 

 

Como já acentuado, o socialismo utópico preconizava a superação do modelo 

capitalista pelo modelo socialista de Estado e de sociedade. No entanto, os seus argumentos e 

práticas não estavam teoricamente baseados de forma sólida, o que só viria a acontecer com o 

chamado socialismo científico, concebido por Marx e Engels.  

Daí também o caráter ambíguo da doutrina, com trânsito entre a ruptura e o 

revisionismo. Isto é: ao mesmo tempo pregava o fim da exploração do homem, pelo trabalho 

assalariado, escravizado, acreditava também na possibilidade de deslocar o eixo “trabalho 

assalariado” pela participação dos trabalhadores nos lucros e na administração das empresas; 

ou, ainda, defendia a criação de instituições empresárias sob o comando dos próprios 

trabalhadores, na versão hoje enquadrável no conceito das chamadas empresas de economia 

social ou solidária, especialmente o cooperativismo. 

Contudo, no seio das crises e das convulsões sociais acontecidas na primeira metade 

do século XIX, os socialistas utópicos não descartaram as greves como alternativas de 

transformação do modelo individual / contratualista de relações de trabalho.  

 

4.3 A GREVE NO SOCIALISMO CIENTÍFICO 

 

A teoria do socialismo científico é considerada por seus adeptos a alma das práticas 

sindicais, sem a qual não é possível conhecer as causas sociais, econômicas e políticas da 

ordem capitalista. À ausência desse conhecimento, não seria possível, também, desencadear 

movimentos politicamente organizados e dirigidos à consecução do seu objetivo único: 

destruir o Estado capitalista. 
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Os sindicatos são, sob outro ângulo, produto do movimento e da propaganda 

socialista. Daí se entender pela impossibilidade de dissociar a luta econômica da política, vez 

que ambas dirigem-se às mesmas finalidades: numa primeira etapa, reduzir o impacto da 

exploração capitalista, e, em seguida, suprimir a própria sociedade burguesa. 

Para esta doutrina, a greve é um elemento imprescindível, não só de articulação das 

massas oprimidas, mas também como expressão de consciência política, em termos de 

rompimento do modelo de sociedade capitalista. 

Neste momento, impende esclarecer o seguinte dilema: uma vez produzida a 

transformação desejada pelo socialismo científico, e a partir da sua primeira fase – do 

socialismo real, da ditadura do proletariado rumo ao comunismo, haveria espaços para 

greves? 

Os seus adeptos manejam o tema da seguinte maneira: 

Socialismo e comunismo são duas fases ou graus de desenvolvimento de um modelo 

distinto de sociedade. A fase primeira – socialista – suprime a base econômica da sociedade e 

constitui um sistema socialista de economia e propriedade. Esta, por conseguinte, seria 

coletiva, sobre os meios de produção. Já nesta fase, estão liquidadas as classes exploradoras, 

ou seja, a exploração do homem sobre o homem e, com elas, vêm também a desaparecer as 

diferenças de classes.  

A tarefa primordial do Estado Socialista é sedimentar, do ponto de vista econômico, 

educacional e cultural, as bases para a construção do comunismo. Este seria, pois, a fase 

superior do socialismo científico. Na sociedade comunista completa não haverá nenhuma 

diferença de classe. Existirá, assim, no desencadear desse processo de mudança e de ruptura, a 

constituição individual e coletiva de novos hábitos e novos costumes. 

Para eles, então, não haveria mais divisão do trabalho em classes, ou diferença entre o 

trabalho manual e o intelectual. Em resumo, segundo Rosental e Iudin (1940, p. 283), “[...] o 
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princípio vetor da vida social será o principio comunista: ‘cada um segundo sua capacidade; 

cada um segundo a sua necessidade [...]”.  

Ora, uma vez constituída a sociedade comunista, desaparece o antagonismo de classes, 

e, assim, é impossível conceber a greve, recepcionada, inclusive, como movimento destinado 

a destruir justamente o modelo de sociedade capitalista. 

Cessada a causa, cessado o feito. 

 

4.4 A GREVE E O ANARQUISMO 

 

Como o anarquismo não é uma doutrina uniforme, os historiadores apontam para 

alguma resistência ao exercício da greve por parte de alguns dos seus seguidores.  

O depoimento de Losovski (s.d., p. 27) é impressionante:  

[...] Como é notório, Proudhon é fundador do anarcho-
syndicalismo. Pelos menos, é o que dizem e escrevem os 
anarcho-syndicalistas, collocando-o acima de Marx, o 
‘venerador do Estado’. Mas os anarcho-syndicalistas evitam 
cuidadosamente dizer que Proudhon foi inimigo acérrimo do 
direito de coalizão e do movimento grevista. Seu ódio às greves 
foi tão forte, que chegava a justificar o fuzilamento dos 
grevistas [...]. 

 
À parte este fato isolado, os anarquistas, via de regra, não só proclamaram a greve 

como a exercitaram com freqüência, inclusive, no Brasil, conforme se verá mais adiante. 

Nos capítulos anteriores, pontuou-se a principal divergência entre anarquistas e 

comunistas. Estes defendiam duas frentes de lutas: uma social, promovida pelas entidades 

sindicais organizadoras da greve; outra, político-partidária. Ambas, porém, vinculadas à 

ruptura com o sistema capitalista, rumo ao socialismo e, depois, ao comunismo.  

Já os anarquistas rejeitam a luta engendrada na instituição partido político, porquanto 

concebiam o Estado Moderno como representação das formas reacionárias; uma instituição 
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autoritária que deveria também ser abolida. Mas, a supressão do Estado Moderno não poderia 

dar-se com a intervenção de instituições a ele integradas – como os partidos políticos. Para 

eles, é contraditório considerar o Estado representante do capital, da corrupção, da opressão, 

de todos os males da sociedade e, ao mesmo tempo, integrar esse aparelho, por meio de 

partidos políticos. 

As estratégias utilizadas pelos anarquistas foram múltiplas. Iam dos atos terroristas – 

de ataques, sabotagens, atentados – à desobediência civil - recusa ao serviço militar. A greve 

incluía-se neste rol. 

Os anarquistas também divergiam dos marxistas, na medida em que estes viam a 

sociedade como da classe proletária, enquanto aqueles defendiam a libertação de todos os 

homens, e não apenas do operariado. 

Historicamente, identifica Pierre Monatte (2000, p. 201 apud WOODCOCK, 1998) o 

ano de 1894, quando, em um congresso operário realizado em Nantes, na França, o 

movimento anarquista percebeu a necessidade de unir filosofia anarquista ao movimento 

sindical. 

Até então, exista um isolamento dos anarquistas em relação ao movimento operário e, 

especialmente, às entidades sindicais. Isto devido, em primeiro lugar, a uma desconfiança por 

parte dos anarquistas em relação ao sindicato enquanto instituição, ou melhor, enquanto 

instituição burocrática. E, ainda, em razão de certa desconfiança pela cogitação da hipótese de 

os sindicatos caírem na ilusão da defesa apenas de uma parte da sociedade – a classe operária- 

e se esquecerem do todo. Havia, ainda, um sentimento anarquista de que os movimentos 

sindicais –inclusive as greves - cairiam na vala comum dos movimentos reivindicativos, de 

caráter reformista, impregnados da ideologia criada pela social-democracia. 

Todavia, o próprio Malatesta (2000, p. 212) reconheceu esse equívoco do passado, 

mas coloca a sua posição crítica sobre a inserção dos anarquistas no mundo operário: 
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[...] Devo acabar. Lamentei, no passado, que os camaradas se 
isolassem do movimento operário. Lamento hoje que, caindo no 
extremo oposto, muitos entre nós se deixem tragar pelo mesmo 
movimento. Uma vez mais, a organização da classe operária, a 
greve, a ação direta, o boicote, a sabotagem e a própria 
insurreição armada são apenas meios; a anarquia é o fim. A 
revolução anarquista que desejamos excede os interesses de 
uma única classe – ela se propõe à libertação total da 
humanidade escravizada, tanto do ponto de vista econômico 
quanto político e moral. É preciso que permaneçamos atentos 
contra qualquer plano simplista e unilateral de ação. [...]. 

 

4.5 A GREVE NA DOUTRINA CORPORATIVA 

 

O Estado corporativo é aquele que ideologicamente congrega os setores produtivo e 

profissional, na busca de uma pseudo solidariedade social. O seu fundamento teórico reside 

no Direito Corporativo, o qual atribui às corporações integradas por aqueles dois setores um 

sistema jurídico integrado, entendendo-se como Organismo de Direito Público. 

O regime corporativo italiano formou-se em 5 de fevereiro de 1934, inicialmente 

como corporação de categoria; depois (1934), por ramo de produção. O Estado corporativo, 

neste aspecto, funcionava com o auxílio de um órgão chamado Conselho da Corporação, 

presidido por um Ministro de Estado; três membros do partido fascista nomeados pelo 

secretário do partido, e um número aproximado de trinta a quarenta representes dos sindicatos 

das diferentes profissões compreendidas na corporação. 

Cada corporação tem sua organização determinada por decreto constitucional. 

Portanto, não seriam organizações de Direito Privado, mas, Público. No caso, a interferência 

do Estado era absoluta. 

Se consistia em um modelo de Estado centralizador e autoritário, que pregava uma 

fantasiosa harmonia entre trabalhadores e empregadores, inclinada à solidariedade social, de 

modo a não permitir a existência ou proliferação dos conflitos trabalhistas, como via ele o 

exercício da greve? 
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Responde Riva Sanseverino (1964, p. 422): 

[...] Como foi acentuado (n.161), em conformidade com a 
diretiva da necessária colaboração do trabalho com o capital, e 
da imprescindível subordinação dos interesses de categorias aos 
interesses gerais da produção nacional de do Estado 
corporativo, a greve foi considerada como meio ilegítimo de 
autotutela, muito embora fosse prevista a solução jurisdicional 
da controvérsia coletiva, não só jurídica, mas econômica. [...]. 

 

4.6 A GREVE NAS VERSÕES EXTRAPROLETÁRIAS DE SOCIEDADE 

 

Entre as versões extraproletárias, a que se revela no contexto da greve é a 

liberal/intervencionista. Ela sedimentou um modelo de sindicalismo de cunho reformista, para 

se contrapor ao modelo centrado no socialismo científico e no anarquismo.  

O sindicato reformista estava intimamente ligado à vertente social democrática, de 

caráter intervencionista, que respaldou a edição de leis de proteção ao trabalho e ampliou 

significativamente o âmbito de atuação dos sindicatos nas relações coletivas de trabalho. 

Dentro dessa perspectiva, houve espaço para o reconhecimento de greves pautadas em 

reivindicações justas: quando do descumprimento patronal de direitos e conquistas da classe 

trabalhadora. Não estava, como ainda não está permitida a greve de cunho revolucionário, tal 

como preconizada pelos socialistas e os anarquistas.   

A descriminalização da greve, iniciada na segunda metade do século XIX – com 

algumas variações das respectivas décadas, tal como discriminado no Capítulo 4 -, bem como 

a sua devida e posterior regulamentação deu-se, claro, como decorrência do intenso 

movimento desencadeado pelos proletários no decorrer daquele século; contudo, deu-se, 

também, em virtude de a social democracia ter percebido a ameaça e o perigo, configurados 

nesses movimentos, para a sobrevivência do próprio sistema capitalista e do Estado Liberal. 
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A mais importante contribuição do Estado intervencionista para a fenomenologia da 

greve foi deslindar a passagem delito/direito. Isto é, torná-la direito constitucional 

fundamental da autonomia privada coletiva. 

Ao citar Calamandrei, lembra Mazzoni (1972, p. 236-237) a experiência italiana: 

[...] O reconhecimento constitucional do direito de greve 
apresenta, desde já, e antes de que sejam baixadas as leis 
reguladoras, efeito imediato sobre as relações de trabalho: não 
só no sentido de fazer considerar ab-rogadas, por 
incompatibilidade, as normas do Código Penal (art. 502 e segs.) 
que puniam a greve como um delito, mas no sentido de cancelar 
na mesma, mesmo no âmbito da singular relação de trabalho, 
qualquer traço de ilícito contratual. E prossegue: ‘a Constituição 
no art. 40 reconhece como já existente o direito de greve: as leis 
reguladoras poderão vir a delinear o âmbito do seu exercício, 
mas até quando tais limites não sejam assinalados, a ausência de 
leis limitadoras significa apenas que êles não existem e que, 
portanto, o direito pode, como tal, ser exercitado sem restrições 
em tôdas as relações de trabalho e categorias de trabalhadores 
[...]. 

 
As revoluções e insurgências desenvolvidas pelo trabalho no correr do século XIX, 

sobretudo por via das greves, fizeram surgir, em plena sociedade individualista, a negociação 

coletiva, como forma atípica de resolução de conflitos e edição de normas; esta época 

experimentou o surgimento de inúmeras leis de proteção ao trabalho. 

O constitucionalismo moderno, do início do século XX, completa essa linha evolutiva 

de consolidação dos direitos sociais, a partir do reconhecimento do direito de greve. 
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SEGUNDA PARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A GREVE NA DOUTRINA DA OIT E NA DOGMÁTICA JURÍDICA.  

SEUS VÍNCULOS COM O TRABALHO SUBORDINADO E O 

SINDICALISMO OPERÁRIO 
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CAPÍTULO 5 - A GREVE NA DOUTRINA JURÍDICA  

 

Pela análise das considerações até o momento feitas, é possível assumir-se que a 

doutrina jurídica majoritária está condicionada a recepcionar, nos seus primórdios, as 

conquistas do intervencionismo estatal, sobremaneira no disciplinamento das relações 

individuais de trabalho. Esta teria sido a grande conquista da classe trabalhadora, cujo ápice 

deu-se com o advento do Estado providência.  

Ainda de acordo com as abordagens críticas desenvolvidas nos capítulos anteriores, as 

greves se davam, também na sua origem, sob a inspiração do marxismo e do anarquismo, no 

sentido de combater o próprio Estado capitalista e as formas de exploração do trabalho em 

abstrato.  

Como tinham, na sua essência, uma perspectiva eminentemente política – ruptura com 

o poder dominante - e eram desencadeadas de forma violenta – muitas vezes com quebras de 

máquinas, boicotes, atentados - o Estado Moderno tratou também de enquadrá-las nos 

alicerces - legislativo e político - que o inspiraram. Como fato histórico e sociologicamente 

explicável, reconhecível e impossível de ser evitado, melhor, então, seria discipliná-lo. 

Essa a razão pela qual o Direito de Greve é posicionado dentro de uma moldura 

legislativa impeditiva do confronto violento, contrário ao Poder político a ao próprio Estado.  

Consolida-se, como já evidenciado, como um movimento meramente reivindicativo de 

exercício restrito aos rígidos padrões normativos instituídos que, caso inobservados, ensejarão 

severas punições nos âmbitos trabalhista, civil e penal.  

Assim, no contexto da greve reivindicativa, portanto inspirada na acepção reformista 

de atuação sindical, é que se descreverá os seus meandros ideológicos e seu arcabouço 

doutrinário. Expor suas reentrâncias e dissecar suas possibilidades serão aspectos 
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indispensáveis à compreensão do descompasso da doutrina até o presente construída com a 

atual realidade. 

 

5.1 A GREVE COMO FENÔMENO COLETIVO 

 

A leitura de vários livros de Direito do Trabalho, especificamente aqueles que cujo 

tema é o Direito Sindical ou Coletivo do Trabalho, revela a existência de um assunto que é 

objeto de consenso entre os estudiosos de diversas correntes: a greve como modalidade de 

conflito coletivo. Portanto, de alçada do Direito Sindical ou Coletivo do trabalho. 

O prof. José Martins Catharino (1979, p. 172) começa a discorrer sobre o assunto, a 

partir de uma pergunta:  

[...] Mas, o que é a greve? É muito fácil apreender o que é a 
greve. É uma suspensão coletiva de trabalho. Se se quiser dar 
ênfase ao caráter da greve, e ao fato dela ser uma suspensão, 
pode-se dizer que é uma suspensão coletiva e provisória, 
embora, implicitamente, suspensão já encerre uma idéia de 
transitoriedade [...]. 

 

No entanto, ao reconhecer o fenômeno como suspensão coletiva do trabalho, fica 

pendente, na conceituação, uma explicação do que isto vem a ser. 

Aqui também há consenso da doutrina. 

Afirma Everaldo Gaspar Andrade (1991, p. 207) que  

[...] O Direito Individual do Trabalho, por exemplo, é fruto das 
relações individuais de trabalho, que se originam, quase sempre, 
do contrato individual. Essas relações, como não poderia deixar 
de ser, trazem conflitos e dessas relações e desses conflitos 
surgem as normas que irão disciplinar essas relações e resolver 
esses conflitos. Noutro plano hierárquico há as relações 
coletivas de trabalho que, no mesmo processo dialético superior 
às relações individuais, vão dar origem as normas que 
objetivam disciplinar e resolver as relações coletivas e 
individuais de trabalho [...].  

 
Para elucidar a questão, faz, ainda, os seguintes comentários: 
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[...] A relação coletiva pressupõe interação, controvérsia e 
resolução de interesses abstratos dos membros das categorias 
obreira e patronal, como um todo. Os sujeitos, portanto, são os 
grupos (relações inter-sindicais). Os interesses são também 
grupais (coletivos). Nas relações individuais, os interesses são 
isolados, concretos e específicos. Para Guilhermo Cabanellas, 
‘quando essa oposição ou disputa se manifesta entre um grupo 
de trabalhadores e um ou mais empregadores, diz que o 
conflito, além de ser trabalhista, em razão da atividade que 
desenvolvem os sujeitos, é coletivo, porquanto pertence à 
coletividade, não por suas relações individuais trabalho, mas, 
sim, em consideração aos direitos e interesses mesmo do grupo, 
concebido automaticamente’ [...] (ANDRADE,1991, p. 207). 

 
Outro autor que muito bem descreveu esta separação – relações individuais e relações 

coletivas - foi Allocati (1973, p. 201). Para ele, as relações coletivas também não 

correspondem à soma de interesses individuais “[...] senão sua combinação, e é indivisível, no 

sentido de que vêm satisfeitos não já vários bens aptos para satisfazer necessidades 

individuais, senão por um único bem apto para satisfazer a necessidade da comunidade [...]”.  

Muito embora a greve tenha um impacto nas relações individuais, fica aclarada, pelas 

opiniões desses três juristas, sua condição de fenômeno estabelecido e desenvolvido a partir 

de uma relação coletiva. Está, portanto, inserida no Direito Sindical ou Coletivo do Trabalho. 

Assim, a greve representa um instrumento de defesa dos trabalhadores e se define 

como uma das manifestações essenciais da organização coletiva e sindical. Pode ocorrer de 

várias formas, porém tem a finalidade de impelir a parte contrária a fazer ou não fazer alguma 

coisa. E esta outra parte não necessariamente será a beneficiária do trabalho prestado.  

A ação coletiva dos trabalhadores, nos mais diversos contextos históricos, tem cunho 

conflitivo, e a greve sobressai-se como instrumento de pressão por excelência desta classe. É 

insuficiente, pois, descrevê-la apenas como paralisação coletiva do trabalho: a textura 

sociológica do movimento é muito mais rica. 

Reitere-se: a iniciativa de sua realização é de índole coletiva, motivada por 

insatisfações também coletivas, e esta é a nota característica fundamental do fenômeno. 
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5.2 DENOMINAÇÕES 

 

Diversas são as denominações a ela atribuídas, todas vinculadas ao momento histórico 

do movimento social. 

No Brasil, é conhecida por greve, forma aportuguesada do nome francês grève, cujo 

significado léxico é plage de sable, o tipo de solo da margem do rio Sena em Paris. Alusão ao 

local onde os operários franceses, desempregados ou intencionalmente paralisados, reuniam-

se e passavam o tempo arremessando pequenos seixos - denominados gravè no francês 

arcaico - contra o muro de regulação do curso da água. (PINTO, 1999, p. 295). 

Na língua inglesa, é strike, que significa impacto e deriva do verbo to strike, ato de 

bater, chocar. É clara a referência à conseqüência da paralisação coletiva: do choque de 

interesses sociais e econômicos. O significado também pode advir da literalidade dos choques 

entre os envolvidos no movimento, notícia historicamente confirmada.  

Em espanhol, a expressão usada é huelga provinda do verbo holgar, suspender o 

trabalho, estar ocioso, descansar, ter alento. O verbo, por sua vez, tem raiz latina, em follicare 

– respirar - e, com o sentido figurado de respirar, tomar alento.  

Essa palavra decorre de uma série de referências a circunstâncias similares que 

perfilam - com precisão - o conceito de greve. No início, sua compreensão era genérica, útil 

para designar todas as formas de paralisação do desempenho de tarefas. Com o tempo, 

deslocou-se para o desígnio da paralisação não prazerosa, e, daí, para a vacância com 

finalidade de protesto. Até se converter na expressão técnica para desígnio do fenômeno da 

greve (PÉREZ DEL CASTILLO, 1994, p. 19). 

Outra denominação utilizada em espanhol é paro, em referência à paralisação. 
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Os italianos conhecem o fenômeno pelo nome se sciopero, que, no léxico, refere-se ao 

protesto ou ato de combater. Na Alemanha, escolhe-se palavra similar ao inglês, streik, como 

conflito, litígio.  

A nomenclatura greve, adotada no Brasil, deve-se à influência da língua francesa na 

formação do vocabulário do português brasileiro, somente mitigada na década de quarenta do 

século passado, em virtude da adoção de palavras em inglês, pela influência da cultura dos 

EUA. Também se faz menção ao movimento grevista com a utilização do termo parede, em 

alusão ao gesto de encosto ou paralisação física das pessoas que não trabalham (PINTO, 

1999, p. 295). 

 

5.3 CONCEITOS 

 

Conceituar greve é tarefa árdua, haja vista a diversidade de acepções do termo pela 

doutrina jurídica. Um ponto, todavia é pacífico: trata-se de uma manifestação de cunho 

coletivo e conflitivo.  

A partir deste alicerce, muitas são as definições, e, geralmente, os autores categorizam 

o fenômeno da greve como de natureza trabalhista, de paralisação do trabalho, ainda que haja 

outras formas de elaboração conflitiva destinada à conquista de interesses assemelhadas a ela. 

Entende López-Monís (1986, p. 47-49) que uma compreensão mais ampla revela diversas 

possibilidades de perturbação concertada do processo produtivo, com a finalidade de 

conquista de direitos previamente definidos pela coletividade interessada em uma pauta.  

Definir a greve como paralisação dos postos de trabalho seguida do abandono dos 

lugares de prestação de serviço por parte dos trabalhadores é noção restritiva, reconhecem 

Russomano e Cabanellas (1979, p. 27-29), contudo, ponderam que é difícil encontrar uma 
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definição abrangente do conjunto complexo de fenômenos distintos que hoje se abrigam sob a 

rubrica de greve.  

Destaca-se na greve, para Catharino (1979, p. 175-177), a busca pela igualdade. 

Entende que as liberdades têm sido conquistadas, de modo gradativo e contínuo, mas a 

igualdade permanece irrealizada, num estado denominado de “limbo”. Seria uma paralisação 

coletiva do trabalho - ele também frisa a natureza “ontologicamente” coletiva do fenômeno - 

de caráter provisório, oriunda das deformações na estrutura social e destinada a atacá-las e 

reduzi-las.  

A essência da greve, aduz Ricardo José da Costa Pinto Neto (1978, p. 15), encontra-se 

no comportamento de seres humanos que agem em conjunto, acima do fato da paralisação dos 

serviços. Salienta que quase todos os autores na assentem na característica essencial de 

coletividade da greve. 

A greve, para Pérez Del Castilho (1994, p. 20-21), é medida de conflito coletivo, 

usada pelos trabalhadores. Com este conceito, tem-se a caracterização de um gênero, dentro 

do qual se incluem diversas formas de ação direta, como o boicote, os piquetes, a ocupação 

dos centros de trabalho. Afirma ainda que apenas uma concepção mais ampla do fenômeno 

poderia abranger tais atos, aos quais, genericamente, se pode cunhar de conflito, mas que, 

com freqüência, recebem aquela denominação. 

Postas essas considerações, o autor oferece uma noção - que chama de tradicional - de 

greve, como cessação do trabalho, acertada por um grupo de trabalhadores, com o objetivo de 

defender seus interesses profissionais, daí abstraindo quatro elementos como pontos comuns 

na maior parte das definições: abstenção transitória de prestar serviços habituais, por uma 

atitude concertada e coletiva de um grupo de trabalhadores, para promover um interesse 

profissional.  
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Na experiência sindical, para Santoni (2001, p. 4), a coalizão dos trabalhadores se faz 

pela greve ou pela contratação coletiva. A greve como ação típica de autotutela, de natureza 

conflitual, a contratação como momento de pacificação e composição das reivindicações, 

respectivamente, atuações em via direta e em via negocial para afirmação dos interesses 

comuns do trabalho. 

Na Argentina, informa Aekerman (1996, p. 8-10), a despeito da tendência histórica – 

intermitente – de considerar o exercício da greve como delito, a normatização hoje vigente a 

categoriza como direito de titularidade coletiva, cujas repercussões afetam cada indivíduo 

trabalhador. 

Salienta Amauri Mascaro Nascimento (2000, p. 390-391) que a greve é estudada em 

diversos ramos das ciências sociais, como a sociologia, que faz o levantamento do fenômeno 

social em seu impacto, seus números e motivos. O conceito jurídico de greve, porém, é mais 

simples: paralisação combinada do trabalho para o fim de postular uma pretensão perante o 

empregador. Frisa que não existe greve de um trabalhador só, porquanto sua caracterização 

pressupõe um grupo com interesses comuns. 

Ao se referir a outras manifestações coletivas conflitivas, o autor afirma que elas não 

estão contidas no conceito de greve; configuram práticas excedentes ao âmbito do Direito, 

não são direitos dos trabalhadores. Neste contexto, insere atos como a sabotagem, a ocupação 

de estabelecimento e o seqüestro de pessoas quando da ocupação. Todos atos catalogados na 

experiência da expressão coletiva de luta dos trabalhadores.  

Após contextualizar historicamente o movimento, remetendo-se às suas origens, José 

Augusto Rodrigues Pinto (1999, p. 292-293) oferece uma idéia mais genérica do conceito de 

greve, como a paralisação coletiva do trabalho como força unilateral de resistência a 

condições inaceitáveis ou reivindicações de condições melhores para a sua prática.  
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Ao se reportar a uma dupla estruturação do conceito de greve, ressalta, sinteticamente, 

a existência de uma idéia – imediata – responsável por mover os trabalhadores a deflagrá-la: a 

de assistir-lhes o direito de prejudicar o andamento da produção econômica, o que repercutiria 

diretamente sobre o produtor, e, numa escala mais ampla, prejudicaria a sociedade como um 

todo. A outra hipótese é a de um conceito mais abrangente, a partir do qual se extrairia os 

elementos de interrupção combinada da prestação de trabalho e o caráter provisório. 

O autor, ainda, pondera que definir a greve implicará, sempre, redução da 

complexidade do tema, dada a diversidade de expressões sociais que, sob a justificativa da 

luta trabalhista, têm lugar. 

Ao propor seu conceito, Alice Monteiro de Barros (2005, p. 1227), em primeiro lugar, 

reporta-se ao art. 2º da Lei nº. 7.783 de 28 de junho de 1989, segundo o qual greve é “[...] a 

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

empregador[...]”. Na seqüência, alude a que greve não é  

[...] simplesmente uma paralisação do trabalho, mas uma 
cessação temporária do trabalho, com o objetivo de impor a 
vontade dos trabalhadores ao empregador sobre determinados 
pontos. Ela implica a crença de continuar o trabalho, limitando-
se a suspendê-lo. Por outro lado, nem todas as greves 
comportam necessariamente uma paralisação do trabalho, pois 
na greve ‘perlée’, por exemplo, os empregados não paralisam o 
trabalho, limitando-se a chegar atrasados uma hora ou a recusar-
se a fazer horas extras [...]”. 
 

 
No entender de Godinho (DELGADO, 2005, p. 1412), é possível forjar uma definição 

a partir de alusões tanto ao referido art. 2º da Lei de Greve como à própria CLT, em seu art. 

9º, acrescida de elementos aferidos com base em uma visão perspectiva da evolução histórica 

do instituto. Assim, diz ser a greve uma  

 
[...] paralisação coletiva provisória, total ou parcial, 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. [...]. 
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Desse conceito, o autor destaca cinco elementos: o caráter coletivo do movimento, a 

sustação provisória das atividades laborativas – como núcleo do movimento – o exercício 

direto de coerção, os objetivos profissionais ou extraprofissionais a que serve e a variabilidade 

na respectiva duração. Nota-se, assim, sua percepção como instrumento de pressão por uma 

coletividade mais ampla de trabalhadores que o grupo dos empregados. Outro dado relevante 

é a consideração, como elementar do conceito, da possibilidade das respectivas finalidades 

respeitarem a interesses extraprofissionais.  

Finalmente, Segadas Vianna (2005, p. 1312), intitulando o tópico de “[...] uma 

violência compreendida e consentida [...]”, destaca a dificuldade do enquadramento da greve 

como instituto jurídico. Diz, ainda, haver muitos autores confundindo-a com coalizão, e 

enumera uma série de conceitos propostos por doutrinadores jurídicos de diversas origens, 

justamente com o objetivo de caracterizar a dissensão doutrinária quanto ao tema. Sua opinião 

pessoal foca-se no fato de ser a greve um meio, jamais um fim, ou, um direito, e, nesta 

qualidade, a ser utilizado com limitações.  

 

5.4 NATUREZA JURÍDICA 

 

5.4.1 A greve como fato 

 

Para a compreensão jurídica do fenômeno social, um dos pontos centrais a ser 

elucidado é referente à respectiva natureza para o Direito. Em mais este tema, não há 

unanimidade entre os jusdoutrinadores, os quais sentem a necessidade de integrar-se, neste 

intento, a outros ramos do conhecimento humano tais como a sociologia, a economia, a 

ciência da administração.  
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Em comum com a sociologia, é a respectiva qualificação como fenômeno social. Para 

os defensores desta idéia, a greve não tem valoração como instituto jurídico, é apenas um fato 

social, historicamente pontuado, um fenômeno que tem lugar na no dia-a-dia das relações de 

trabalho. Tratar-se-ia de uma realidade anterior ou exterior ao direito.  

Alguns elementos justificam esta teoria. O primeiro deles é atinente à intrínseca 

antijuridicidade do fenômeno, representando uma atitude de autotutela de um determinado 

grupo social, que, de modo coeso, determina-se a agir pessoalmente para buscar soluções para 

circunstâncias sociais aflitivas. É a imediata contraposição ao Estado de Direito, o único, 

legitimado a tutelar os interesses dos cidadãos. Seria também a negação da Justiça do 

Trabalho, a única competente para dirimir os conflitos ligados ao trabalho.  

A incompatibilidade da greve com o Estado de Direito foi vigorosamente sustentada 

pelos juristas da Itália fascista, corporativa, ao argumento de que a ninguém é dado tentar se 

sobrepor ao Estado, o único ente detentor do poder de exercitar a soberania. Por certo, esta 

concepção não mais prevalece, pois, na maioria dos ordenamentos jurídicos, já é considerada 

um direito, cuja titularidade é da coletividade dos trabalhadores. A respectiva colocação como 

fato antijurídico não é, todavia, uníssona, entre os defensores da sua natureza de fato 

juridicamente relevante (NASCIMENTO, 1989, p. 407-409). 

Outros compreendem-na como um fato tolerado pelo Estado de Direito, que organiza 

regulamentações aproximando-se do reconhecimento como direito em si. Mas sua existência 

não pressupõe um Estado de Direito, é possível a sua ocorrência independente dele, por ser 

calcada tão somente na organização social destinada à promoção de fins específicos. Assim, 

não poderia ser classificada como direito porquanto é condicionada á utilização privada da 

força. Mas é um fato cuja eclosão, é, no mais das vezes irreprimível, e, por conseguinte, 

demanda disciplina jurídica de seus efeitos.  

 



 73

A greve seria, ainda, a evidência das falhas do sistema jurídico, e quanto mais legítimo 

seus exercício e finalidades, mas resta clara a insuficiência do Estado em disciplinar as 

relações sociais. (PÉREZ DEL CASTILLO, 1994, p. 54-55). 

Ao tecer críticas à concepção de greve como fato juridicamente relevante, Catharino 

(1979, p. 173-174) aduz que, a tomada de posição pela negativa da qualidade de direito à 

greve, o fizeram por meio do isolamento de um dos componentes do conceito do fenômeno, 

qual seja a suspensão do trabalho. Por tal razão, formulou-se a idéia da greve como ato 

antijurídico, e houve, inclusive, quem reconhecesse nela um embate direto entre o capital e o 

trabalho.  

O autor traça uma linha evolutiva da sua concepção como fato jurídico, para 

posicionar este entendimento em dois momentos distintos e sucessivos: a passagem da 

acepção da greve antijurídica para a greve como fato juridicamente relevante, cujos efeitos 

demandavam disciplina específica, mas que, nesta condição, não trazia em si o germe da 

direta oposição ao Estado de Direito.  

Se o ordenamento jurídico considera a greve como ato antijurídico, pondera López-

Monís (1986, p. 11), esta será penalmente considerada ilícita, com a possibilidade de 

imposição de pena ao grevista; se há delito, há falta trabalhista, e, conseqüentemente, a 

possibilidade de dispensa justificada do grevista. Segundo tal estruturação, o Estado ficará 

omisso, pois será de iniciativa privada a punição pelo ato de participar da greve. 

Quando versa sobre a natureza jurídica de greve, Paulo Garcia (1961, p. 14) pontua 

que apenas em seus primórdios a greve pôde ser considerada de um ponto de vista puramente 

econômico, um elemento da luta entre as classes. Com o aumento de sua ocorrência, foi 

elevada à categoria de fato social, transformando-se, na seqüência, em fato político-

econômico. 
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Finalmente, o reconhecimento legal das associações operárias com personalidade 

jurídica definida teria dado à greve a condição de fato jurídico, em virtude de ela ensejar 

diversas formas de modificação da realidade jurídica vigente.  

 

5.4.2 A greve como direito 

 

A maior parte das constituições a considera direito dos trabalhadores, com variadas 

classificações do tipo de direito. Deste modo, os doutrinadores dividem-se em taxar o direito 

de greve de fundamental, por inserir-se nas constituições, de potestativo, em virtude de seu 

exercício – coletivo - poder ser imposto ao grupamento social, ou de direito subjetivo.  

É possível a classificação como direito fundamental por ser específico, distinto do 

direito de escolher livremente o trabalho e também diferente do conjunto de direitos atinentes 

à relação de empregado com empregador. Um direito fundamental de segunda geração pelo 

fato de respeitar à coletividade, e não a cada trabalhador individualmente. Nesta condição - de 

coletivo –sobrepor-se-ia aos direitos fundamentais trabalhistas individuais. 

Na condição de direito do homem, Pérez Del Castillo (1994, p. 56) observa sua 

precedência ao reconhecimento pelos ordenamentos jurídicos, ou acordos internacionais, ou 

ainda à sua disciplina pelas Nações Unidas. Desta premissa, conclui que o direito de greve 

dificilmente teria correlação com o passado em que os primitivos fenômenos paredistas 

tiveram lugar. Este direito aparece e é reconhecido já na modernidade, sobretudo em razão 

das marcas peculiares da organização do trabalho e do sistema econômico de produção. 

Pondera Castillo (1994, p. 57) ainda: a ser erigido à categoria de constitucional, o 

direito destacar-se-ia do contrato de trabalho. Logo, trata-se de um direito constitucional, em 

relação ao qual o Estado não tem a obrigação de fomento, de favorecimento da ampliação, 

mas sim de abster-se de coibir, de tolerar e de disciplinar a sua realização. 
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Em um momento de transição, passou a ser considerada ato jurídico, decorrente da 

suspensão coletiva do trabalho. Para sintetizar a dissensão doutrinária inicial acerca da sua 

natureza jurídica, Rodrigues Pinto (1999, p. 297) diz: “[...] Diante de inegável divergência 

conceptual, oscila a classificação entre o fato jurídico, ou sua espécie, o ato jurídico (De La 

Cueva), o ato complexo (Alonso Garcia) e até o ato antijurídico (Cesarino Júnior). [...]” 

A dispersão qualificativa alerta para a circunstância de que, seja fato ou ato jurídico, a 

greve entra no terreno do direito, pois decorre da atitude volitiva geradora de direito. E, com 

isto, “[...] evidencia ser um direito individual (já que corresponde a uma justaposição do 

interesse de cada trabalhador) de exercício coletivo (pois sua existência depende da unidade 

volitiva do grupo) [...]” (PINTO, 1999, p. 297). 

Por outro lado, restaria sobremaneira simplificada a compreensão da greve caso fosse 

ela considerada fato jurídico. Qualquer abstenção de trabalho coletiva e combinada seria 

juridicamente relevante. Ou seja, a própria abstenção é o mais relevante e a fonte originária da 

disciplina dos seus efeitos. Assim, a comunicação da paralisação pelo ente sindical não seria 

mais imprescindível ao reconhecimento da greve: a simples paralisação falaria por si mesma. 

Neste contexto, não seria necessária a maciça adesão por parte dos trabalhadores: basta 

a adesão de apenas um à determinação da coletividade para ela se caracterizar. De outro lado, 

mesmo havendo um vultoso contingente paralisado, se não existiu uma prévia orquestração do 

movimento, orientada para a conquista de interesses pré-determinados, não se poderá cogitar 

de ocorrência de greve, mas tão somente de uma paralisação individual, sobre a qual não se 

operará o resguardo dos direitos relativos ao contrato de trabalho. 

Outra possibilidade teórica seria uma classificação em termos da expressão como 

direito público de liberdade (GIUGNI, 1991, p. 172). No caso, haveria diversas implicações 

pragmáticas, entre as quais se inclui a determinação do âmbito de aplicação da norma, na 
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relação entre o Estado e os cidadãos, para se coibir a produção normativa e jurisprudencial 

tendente a censurar ou contrapor-se ao exercício desse direito.  

Além disto, o direito de greve tem suas repercussões nas relações privadas, pois esta 

sua condição jurídica impede que os fornecedores de postos de trabalho, na gestão dos 

empreendimentos, executem medidas orientadas a inibir o respectivo exercício. Estes efeitos 

tiveram sua importância negada, a propósito da cisão entre direito público e privado. Mas, a 

necessária interlocução com a realidade suscitou, na doutrina, o interesse pela matéria, quando 

então teve início uma robusta produção reconhecendo a necessária interligação entre os 

efeitos produzidos na esfera pública e privada. 

Hoje a disciplina do movimento paredista é fornecida com vistas a todas as formas de 

repercussão. Da observação da origem da disciplina normativa do direito de greve, pode-se 

dizer que descende do direito de organização sindical, facultando aos trabalhadores, 

coletivamente, rebelarem-se.  

Na ordem privada, o seu reconhecimento como direito implica considerá-la um fato 

lícito, não uma inobservância contratual: o exercício de um direito não pode acarretar um 

descumprimento de obrigações contratuais. Ocorrerá uma suspensão das duas principais 

obrigações inerentes ao contrato de trabalho: é um momento de exceção em que ao 

trabalhador é facultado não realizar o trabalho devido, e, ao empregador, ou tomador de 

serviços suspender o pagamento da contraprestação.  

Interessante refletir-se sobre outras repercussões quanto à contraprestação devida pelo 

empregador: alguns autores defendem ser legítimo que o dano a ele causado corresponda à 

supressão equivalente da contraprestação. Mas a redução salarial não deve necessariamente 

corresponder aos dias parados, mas sim ao real impacto causado pela paralisação. Isto 

significaria uma adequação social do exercício do direito de greve. Também outros valores 

referentes à remuneração seriam impactados, tais como o décimo terceiro salário, as férias, 
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entre outros, todos passíveis de redução, à proporção do tempo de parada dos serviços 

(PERONE, 1996, p. 166-167). 

Não fosse direito, seu exercício implicaria sanções disciplinares pelo descumprimento 

das obrigações contratuais, entre as quais, inclusive, a dispensa por justa causa.  

No contexto do reconhecimento como direito, até já se falou nela como um direito 

natural histórico, conquistado em conseqüência dos embates e lutas sociais. Não seria anterior 

à própria sociedade, nem estritamente atinente ao indivíduo, mas fruto da exteriorização dos 

anseios de determinado grupo social, portanto, de titularidade deste grupo e oponível até 

mesmo ao Estado (CATHARINO, 1979, p. 175-176). 

A greve consistiria – e essa idéia vem da doutrina italiana – em um direito inclinado à 

promoção da igualdade. Um recurso da coletividade de trabalhadores, em posição de 

inferioridade econômica, para re-equilibrar a desigualdade real da relação entre capital e 

trabalho. O ponto fraco desta concepção reside em não explicar como a greve pode 

globalmente restabelecer o equilíbrio econômico e em não precisar a natureza desse direito, 

porém tão só as razões determinantes de sua ocorrência. 

Para Amauri Mascaro existe uma tese mais ampla da natureza daquele direito. Tratar-

se-ia de um superdireito, individual e constitucional, originário de uma insurreição dos fatos à 

imobilidade da lei. O autor visualiza, na sua elevação a tal patamar, uma contradição, pelo 

fato de a sociedade permitir o exercício, privilegiado, quando sua efetivação compromete 

outros direitos e garantias consagrados. 

Mesmo sob o título de superdireito, seu exercício seria uma espécie de “contra-

direito”, uma reação da realidade social à imobilidade das leis. Esta noção foi refutada tanto 

pela doutrina como pela jurisprudência, porque a garantia genérica do direito de greve 

findaria por torná-lo anti-social, e, na verdade, a intenção do legislador fora a de assegurar a 
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licitude do direito e legitimidade de seu exercício quando destinado a obtenção de fins 

profissionais, legitimamente eleitos pela coletividade de trabalhadores. 

Também sob este ângulo de apreciação, houve quem considerasse a greve direito 

absoluto da pessoa, dotado de natureza associativa, relacionado aos interesses coletivos, tese 

que exclui toda possibilidade de limitação ao exercício e demanda tutela constitucional mais 

ampla. 

Em refutação desta possibilidade, Segadas Vianna (2005) aduz que, como direito, a 

greve não poderá alcançar a insubordinação articulada contra instituições ou sistemas legais, 

e, com isso, ter como objetivo pressionar o Estado no exercício de suas competências 

constitucionalmente asseguradas. Em tais hipóteses, o exercício de greve excederá ao direito, 

realizando-se como manifestação sócio-política, insusceptível de regulamentação. Logo, a 

regulamentação – e conseqüente limitação – é uma necessidade, em virtude da 

impossibilidade de um Estado de Direito suportar direitos absolutos. 

Na constituição brasileira vigente, há previsões tais como a limitação da greve nos 

serviços essenciais e punição dos abusos cometidos, e isto denota não se tratar de direito 

absoluto. 

Outra consideração bastante difundida é a de sua natureza jurídica enquanto direito 

potestativo dos trabalhadores. Um direito de paralisar o trabalho, sem que a ele, o 

empregador, como sujeito passivo, possa se opor. Um direito cujo exercício pode ser imposto 

a uma coletividade. Vale destacar que tais limitações advêm de uma necessária harmonização 

de todos os interesses, de expressão individual ou coletiva, contidos na constituição. Daí a 

impossibilidade jurídica de a um direito ser concedida a natureza de absoluto: esta condição 

tornaria possível a sobreposição dele a todo um elenco de outros direitos de mesma relevância 

para a disciplina do convívio social. 
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A condição de potestativo, vale lembrar, significa a inexistência de um sujeito passivo 

a quem corresponderiam obrigações recíprocas em relação ao direito, como no caso dos 

contratos sinalagmáticos. O tomador do trabalho figura, aqui, como espectador diante do 

exercício do direito, apenas arcando com as conseqüências econômicas geradas pela 

abstenção coletiva de trabalho.  

Para Catharino (1977, p. 176), seria um direito potestativo de exercício coletivo. A 

origem é um fato social, mas a disciplina jurídica imposta para limitar seu uso e harmonizá-lo 

ao conjunto de direitos assegurados, é estruturada no sentido de garantir o exercício coletivo, 

o qual deverá ser suportado pela parte adversa, beneficiária dos serviços paralisados, e por 

toda a sociedade.  

Ao criticar a qualificação de direito potestativo, Gino Giugni (1991, p. 173-174) 

afirma que esta acepção implicaria demasiada restrição ao conteúdo da manifestação coletiva. 

Ora, como direito potestativo, implicaria a existência, necessária, de uma pauta de 

reivindicações ligadas ao contrato de trabalho, quando é sabido que o fenômeno poderá ter 

lugar sob outras justificativas, a exemplo da greve política, ou de solidariedade.  

Menciona, ainda, a compreensão do direito de greve não como um direito potestativo, 

mas sim como uma potestade, isto é, um poder atribuído com a finalidade de satisfação do 

interesse alheio, no caso, da categoria profissional. Discorda dessa posição e compreende o 

trabalhador como ser ciente da importância de sua participação no movimento e atento à 

destinação subjetiva, em vista da incorporação dos direitos conquistados ao respectivo 

patrimônio. Afirma, inclusive, ser precisamente tal consciência o principal móvel do 

trabalhador ao se juntar à greve. 

Neste sentido de potestade, existe quem a contextualize como direito de liberdade: seu 

exercício pertence à esfera de liberdade de cada indivíduo perante o Estado; ao ente sindical 

corresponderia o poder de determinar a deflagração do movimento.  
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Quanto à hipótese de ser direito subjetivo, não é possível tal caracterização, pelo fato 

de não haver direito subjetivo em sentido contrário a ele correspondente. É característico do 

direito de greve não ser dirigido a um objeto determinado, uma coisa, um serviço. Consiste na 

atuação protegida sob o manto do direito em uma série de circunstâncias diversas. Mesmo não 

utilizado, permanece em potencial, a ser acessado em circunstâncias que o demandem. 

Uma mais fidedigna caracterização deste direito implica a assunção de inexistência de 

um vínculo bilateral e o avanço para além da concepção como potestativo. Este poder de 

alterar a situação jurídica de outrem sem seu consentimento é diverso e nem sempre coincide 

com o direito de atuação em certo sentido. Um empregador, por exemplo, está obrigado a 

tolerar o exercício da greve, mas não a assumir os prejuízos dele advindos. Assim, o direito 

concede o poder de agir, contudo não de estritamente sujeitar a outra parte. 

É possível visualizar nela um direito público, porquanto diretamente assegurado pelo 

Estado, mas sem desfrutar da faculdade de atuar diretamente nas decisões dos entes públicos 

nem na direção política do governo: atuação na vida pública seria apenas admissível pela vias 

estabelecidas no regime democrático participativo. 

Também poderia ser qualificada como um instrumento de autotutela dos trabalhadores 

contra certas condições econômicas a eles impostas, isto é, defesa direta permitida pela 

constituição. Esta categorização descreve bem a função do instituto, mas não identifica a 

natureza do direito. 

Existe, ainda, a tese segundo a qual se trata de direito instrumental ou adjetivo, pois 

consiste em um meio de solucionar os conflitos, e não uma forma de solução. Esta qualidade 

de direito abrangeria uma série de comportamentos instrumentais, entre os quais as atividades 

de propaganda intencionada a angariar adesão ao movimento, as manifestações públicas 

orientadas a obter sua aceitação social e de seus objetivos, o piquete pacífico, as passeatas 

internas – desde que não se utilizem de foca ou violência para perturbara a ordem do trabalho. 
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Seria, para alguns, negócio jurídico, ensejado pela autorização de deflagração, 

mediante uma manifestação volitiva – e resguardada pelo direito – de cada um dos 

trabalhadores interessados. A ser aceito tal enquadramento, o Poder Público devia determinar 

a comprovação da prévia manifestação de vontade da coletividade interessada na realização 

do movimento. Crítica: tão somente a entidade sindical teria voz e legitimidade para 

representar seus associados, deixando de fora os membros da categoria não filiados (GIUGNI, 

1991, p. 174). Ora, para ser um negócio jurídico, concebido pela teoria do direito, seria 

imprescindível a manifestação de vontade de cada um dos interessados, e tal formalidade, na 

prática, certamente resultaria numa indevida restrição ao exercício do direito. 

Existe, por último, quem defenda uma natureza de direito híbrido, com traços 

majoritariamente individualistas, mas que não prescinde de uma atuação coletiva para se 

realizar. Assim, mesmo marcado por características de direito individual, tem como elementar 

a deflagração coletiva, daí a possibilidade de sua colocação como ente de natureza híbrida, 

cuja compreensão é mais eficaz por meio do conhecimento dos respectivos fundamentos meta 

jurídicos e das finalidades às quais se propõe. 

 

5.5 CLASSIFICAÇÃO 

 

Múltiplas são as categorizações oferecidas pela doutrina com fins de sistematizar a 

ocorrência do estudado fenômeno. Porém, um ponto relativamente pacífico entre elas é a 

grande divisão – prévia – das greves em lícitas e ilícitas, segundo a disciplina do respectivo 

exercício em cada ordenamento jurídico. A ilicitude, em geral, é reconhecida a depender do 

método empregado, rechaçados os que transcendem o conteúdo das relações trabalhistas.  

Além desta divisão, há diversos outros critérios, variáveis entre os autores, para 

designar cada tipo de manifestação grevista. Amauri Mascaro Nascimento (2000, p. 411-413) 
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e Alice Monteiro de Barros (2005, p. 1228) propõem outra divisão ampla, referindo-se às 

greves típicas e atípicas.  

Para esses autores, a greve típica seria aquela deflagrada observando-se os padrões 

típicos e rotineiros de reivindicações econômicas e sociais, enquanto a greve atípica 

configurar-se-ia mediante a recusa dos trabalhadores em colaborar com o beneficiário de seus 

serviços, sem, contudo, haver paralisação do trabalho; ou, ainda, seria atípica a greve com 

escopo político, religioso ou social. 

No desenvolvimento da classificação de greve típica, Amauri Mascaro Nascimento 

(2000, p. 412-413) propõe subdividi-la segundo a duração, a extensão, e, em comum com a 

greve atípica, de acordo com seu fim. 

Assim, quanto à duração, poderá ser por prazo determinado ou indeterminado. As 

estipuladas por prazo determinado são, geralmente, greves de protesto, tradutoras do 

inconformismo com arbitrariedades ou abusos praticados em desfavor dos trabalhadores: não 

são destinadas à satisfação de reivindicações, revelam mesmo o descontentamento. Quando 

têm duração indeterminada, estão intrinsecamente ligadas à idéia de luta, mantendo-se 

enquanto não forem satisfeitos os pleitos ou não for pactuado algum acordo. Nesta hipótese, 

os trabalhadores necessitam de uma organização econômico-financeira, para lidar com a 

possibilidade de suspensão da remuneração. 

Outra sistematização proposta classifica a greve a partir de sete referenciais. Os 

sujeitos, que podem ser trabalhadores do setor privado ou servidores públicos, os 

ordenamentos jurídicos, segundo os quais as greves podem ser legais, ilegais, legítimas, 

ilegítimas, justas ou injustas; a motivação, trabalhista, social, política, religiosa, solidária, de 

protesto ou uma motivação atípica; a duração, longa, curta, indeterminada, a termo certo ou 

sob condição resolutiva; o modo de execução, pacífico ou violento; e, por fim, a localização 
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do exercício, quando a greve poderá ser interna, externa, de ocupação do estabelecimento 

(PINTO, 1999, p. 299-302). 

É certo que tais referenciais se mesclam, sendo possível uma qualificação a partir do 

uso de mais de um deles para a eficaz catalogação de cada modalidade do fenômeno. 

Dizem Russomano e Cabanellas (1979, p. 72-73) que a classificação jurídica da greve 

viabiliza a apreensão de sua licitude ou ilicitude. Nesta primeira distinção, tratam da greve 

como legítima, a reivindicatória, que será justa quando os trabalhadores a ela recorrem ante 

uma ação ou omissão voluntária do empregador, a qual os obriga a tomar esta medida drástica 

com vistas a reparar uma determinada lesão deliberadamente infligida por aquele. 

A aferição da justiça e legitimidade do movimento, de acordo com a moldura jurídica 

criada pelos Estados, seria feita por critérios como a utilização pelos trabalhadores como 

último recurso, que não seja realizada em serviços públicos, e caso seja necessária a 

paralisação destes serviços, que os interessados cumpram determinadas exigências legais. 

Ainda, deverá ser livremente deliberada, tenha objetivo lícito, as vantagens advindas da 

paralisação sejam hábeis a neutralizar seus efeitos negativos, entre outros. É o 

enquadramento, pelo Direto, do movimento social espontâneo. 

Além destas classificações, é possível também dividi-la, segundo sua amplitude, em 

greve total, com apoio ou adesão de todos os trabalhadores interessados, mesmo de diferentes 

categorias profissionais, sendo possível sua extensão por regiões ou até por todo o território 

de um Estado, ou parcial, restrita aos membros de uma categoria: tipo mais encontradiço. 

Duas formas peculiares (NASCIMENTO, 1989, p. 419-420) são a chamada greve de 

mala – de ocorrência relatada em Portugal – consistente na atitude de não cobrar os bilhetes 

de passageiros de ônibus ou metrô e a de amabilidade, quando os trabalhadores tratam os 

usuários do serviço prestado de modo descortês.  
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Há também a greve de ocupação, com a invasão dos estabelecimentos pelos 

trabalhadores, de cuja ocorrência se tem notícia no Brasil, como por exemplo, quando da 

invasão de fábricas pelos trabalhadores, no interior de São Paulo. 

Neste ponto, vale destacar que os ordenamentos jurídicos sempre cunham de ilícitos 

esses tipos de manifestações. Alguns elementos contribuem para tal, entre os quais a surpresa 

da atitude, em relação à outra parte - à qual não é dada a oportunidade de defesa ou de uma 

contrapartida razoável-, e a excessiva inclinação em causar prejuízo e o desrespeito à 

propriedade privada. A responsabilidade, nestes casos, terá implicações civis e penais, além 

das trabalhistas.  

Um estágio prévio ao da invasão, ou ocupação, dos estabelecimentos é o 

posicionamento dos manifestantes em frente ao local de trabalho, para convencer os 

trabalhadores a não desrespeitarem a decisão de paralisar. Ou, na linguagem comum, a não 

“furar a greve”. Desde que pacífica, esta manifestação é permitida e integra a estratégia de 

greve.  

Outra ação muito vivenciada na história do movimento é a greve de braços caídos, 

também denominada de rendimento ou de braços cruzados. Sua ocorrência é relatada nos 

EUA, França e Inglaterra. Tem lugar sem paralisação, com apenas a diminuição da 

produtividade. 

Os trabalhadores comparecem a seus postos de trabalho normalmente, lá permanecem 

por todo o período da jornada, porém produzem mais lentamente. Para a organização sindical, 

este modelo é atraente em virtude do apelo que tem junto aos trabalhadores mais receosos da 

luta. É possível a paralisação total ou parcial sendo que esta tem efeitos tão somente sobre 

certas atividades econômicas, porquanto outras podem recuperar com rapidez o tempo 

perdido.  
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Há também a chamada greve de rodízio, ou por tabuleiro, ensejada nos setores 

econômicos cujo sistema de produção é sofisticado e altamente racionalizado. A paralisação é 

gradativa e coordenada nos diversos setores produtivos, desarticulando a linha de produção, 

nos empreendimentos em que cada setor é estritamente dependente do outro. 

Muito assemelhada é a greve intermitente ou de soluço, com a paralisação dos setores 

da empresa por determinados períodos, de curta duração, ao longo do dia, seguidos de 

imediato retorno ao trabalho.  

A prática sindical revela a ocorrência destas duas modalidades de movimento de forma 

conjunta e articulada, com a pretensão de desligar os elos produtivos, exacerbando os 

prejuízos causados à parte contrária. Por esta condição, durante muito tempo foi considerada 

ilícita: enquanto a greve regular dá lugar a um prejuízo proporcional às reivindicações e 

conflitos prévios, esta organização do movimento é destinada a fazer crescer o volume de 

prejuízo, tornando-o, sob a ótica jurídica, injusto. A tal conclusão chega-se mediante critérios 

racionais, todavia, a hipótese enquadra-se no espectro de decisão do julgador, sendo variável e 

flexível o limite entre licitude e ilicitude. 

Aqui, impõe-se a apreciação dos dados fáticos, como tamanho da empresa - aqui 

entendida e sentido amplo –, métodos de gestão e capacidade de reação ao movimento. 

Lembre-se, neste ponto, a superação da noção de greve como direito prevalecente sobre os de 

natureza individual e privada. Ela não mais pode ser tida por superdireito: distintamente, 

deverá ser harmonizado - conforme já explanado - com o conjunto de direitos de um 

ordenamento como um todo.  

Há notícia também do agir batizado de greve trombose, tampão ou nevrálgico, 

configurado quando da paralisação de um setor crucial para aquela produção econômica 

(NASCIMENTO, 1989, p. 417). Em regra, são consideradas lícitas, no limite de ser 

considerado abuso de direito, principalmente quando impacta a atividade de modo tal que ao 
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empregador reste um prejuízo desproporcionalmente grande em relação à pauta de 

reivindicações. 

Além dessas, conhece-se a greve surpresa, iniciada sem a prévia comunicação. A ela 

também é dada a pecha de ilicitude, pois restringe o diálogo entre as partes e o direito de a 

parte contrária defender seus direitos e justificar ou debater seus posicionamentos. 

De acordo com a visão do Estado capitalista, todas as formas não convencionais, 

acima descritas, um dado pode ser decisivo para a declaração da licitude e também da 

legitimidade do movimento: o prejuízo que ele trará à produtividade da empresa – 

propriedade alheia. A noção de produtividade é distinta da noção de produção. Esta se refere 

ao montante de valor econômico planejado para uma tal situação. A produtividade é a 

capacidade empresarial de produzir, indefinidamente; em conceito ampliativo, é a aptidão 

produtiva de uma empresa – sempre entendida em conceito amplo, reitere-se.  

 

5.6 FINALIDADES DA GREVE 

 

Como exemplo de acepção reformista do movimento, tem-se a visão de Russomano e 

Cabanellas (1979, p. 68), para quem a greve pertencente à esfera do Direito do Trabalho 

deverá ter como objetivo a mudança ou melhoria das condições de prestação dos serviços. 

Reconhecem eles a possibilidade de outras razões animarem a deflagração do movimento, 

todavia, não seria ele considerado de natureza trabalhista. 

Em tal ponto, concluem pela licitude somente quando é orientada à persecução de 

interesses trabalhistas. De outro modo, dizem, a medida de força refoge ao Direito do 

Trabalho e penetra na seara política e insubmissa ao regramento jurídico. Em tal 

categorização, as finalidades do movimento seriam: direta, a paralisação do serviço, e 
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indireta, a imposição de prejuízo à parte contrária, destinada a atingir os interesses dos 

sujeitos grevistas. 

Em consonância com a sua finalidade, a greve assume diversas formas, com distintas 

denominações. 

Assim, é possível que uma greve seja motivada por conflitos jurídicos. Estes respeitam 

a uma dificuldade de compreensão de determinada norma jurídica. Normalmente, ela é 

considerada ilícita, eis que a Justiça do Trabalho tem competência ordinária para dirimir 

dissensos de tal natureza. 

A visão reformista de alguns autores leva-os a afirmar que a ampla aceitação e a 

previsão de licitude de um movimento grevista com tal tipo de motivação poderia ensejar a 

ocorrência de manobras que desvirtuem a composição coletiva autônoma. Como exemplo, ter-

se-ia a inclusão de cláusulas convencionais propositadamente equívocas, de modo a servirem 

de pretexto para a exacerbação da falta de consenso.  

Também pode o conflito ter motivação de natureza econômica, destinado à promoção 

das condições de trabalho e renda dos trabalhadores. Este, na verdade, o principal alicerce da 

ação sindical reformista, ou reivindicativa.  

A chamada greve inovadora, aquela ocorrida quando ainda vigente convenção 

coletiva, é rechaçada pela maioria dos ordenamentos, em vista de o instrumento de pactuação 

coletiva representar uma composição das categorias. Isto é, há um consenso, e não o dissenso 

gerador do direito de fazer greve. 

Em outras palavras, caso se parta da premissa que todos aceitam o regime político-

econômico vigente, a celebração de uma convenção significa uma trégua, um compromisso 

múltiplo de manutenção da paz nas intrinsecamente conflituosas relações de trabalho. A 

convenção seria um pacto, livre, e, em conformidade com a regra da submissão das partes ao 
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contratado, não poderiam elas desrespeitá-lo, pois isto implicaria insegurança na 

autocomposição dos conflitos das classes econômicas. 

Apenas em duas hipóteses a greve inovadora vem sendo considerada lícita. A primeira 

- e mais ampla – quando das mudanças inesperadas nas condições fáticas, causadoras de 

grande impacto sobre as partes ou sobre uma delas. Nestes casos, se não houver um 

encaminhamento natural para a promoção de ajustes necessários ao restabelecimento do 

equilíbrio, poderá o movimento configurar-se licitamente. A outra hipótese é de a greve ser 

deflagrada com a finalidade de obtenção de alguma vantagem profissional não incluída na 

convenção coletiva. Neste caso, seria justificável pelo fato de as partes não serem obrigadas a 

uma completa abstenção de seus ânimos conflitivos. 

Existe, ainda, a greve de solidariedade à causa de outros trabalhadores. Subdivide-se 

em greve de solidariedade interna e externa.  

Será de solidariedade interna quando motivada pela defesa de interesses de 

trabalhadores da mesma categoria profissional afligidos por conflitos gerados por empregador 

ou tomador de serviços distinto. A solidariedade externa é destinada aos trabalhadores de 

categorias distintas.  

O Comitê de Liberdade Sindical da OIT, assim como a maioria dos ordenamentos 

jurídicos, condena este tipo de greve, aos argumentos de que ela penaliza a categoria 

econômica não causadora dos conflitos e é destinada a percepção de fins apenas mediatos, 

quando a legitimidade deste movimento trabalhista deve ser averiguada pela sua direta ligação 

com os anseios e as dificuldades da categoria profissional. 

Outra possibilidade de ocorrência da greve de solidariedade é como forma de 

pressionar os empregadores a não dispensarem determinado grupo de trabalhadores. Esta 

atitude coletivamente tomada faz sentido quando se trata de dispensa motivada pela atuação 

daquele grupo de trabalhadores na luta pelas conquistas, benéficas a toda a categoria. Sem 
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dúvida, configura ação dos destes voltada a conseguir inserção ou maior participação na 

gestão da empresa. Ao comentá-la, Gino Giugni (1991, p. 192-193) diz ser justificável quando 

os interesses entre os profissionais são avizinhados ou interligados.  

Ainda, a motivação pode ser política, como contradição a alguma medida tomada pelo 

poder público, nacional ou estrangeiro, que aquele grupo social julga insusceptível de ser 

negociada coletivamente (LÓPEZ-MONÍS, 1986, p. 35-36). 

É possível escalonar de forma decrescente o impacto pretendido pelas greves políticas 

segundo a finalidade a que são destinadas. Logo, as revolucionárias buscarão uma adesão 

geral, com tendência a ser gerais ou totais. Neste caso, a proposta é de superar o regime 

político-econômico vigente. 

Em patamar teleológico mais ponderado, estão as greves insurrecionais, contra um 

determinado governo, poder, instituição, órgão ou autoridade pública, nacional ou 

internacional. Pode ser geral ou parcial. 

Seguindo a escala, estão a greve de protesto, de curta duração, arregimentada para 

exibição de descontentamento com alguma política implementada e a greve político-

econômica, cuja pauta é composta pela mescla de reivindicações profissionais e políticas.  

Os que afirmam a ilicitude da greve política, aludem a não se poder penalizar um 

determinado setor produtivo, ou os setores produtivos como um todo, por contingências 

político-econômicas não causadas por eles e nem inclusas no espectro da sua 

discricionariedade. 

Reportam-se, ainda, à acepção jurídica de greve, categorizada como fenômeno ligado 

ao trabalho, por conseguinte, restrito à luta pelos interesses econômicos e profissionais dos 

trabalhadores nela envolvidos. Um Estado não poderia prescindir da organização de suas 

instituições, definidas pelo papel que deverão ocupar. Sob esta ótica, reivindicações, 
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manifestações e protestos políticos deverão ser organizados pelos partidos políticos, não pelas 

categorias profissionais. 

Mas há também os defensores da licitude desta modalidade de greve. Seus argumentos 

desenvolvem-se em duas direções: uma aponta para a impossibilidade de se dividir a 

sociedade contemporânea em categorias tão distintas e organizadas, pois Estado e sociedade 

civil permeiam-se e se confundem em muitos aspectos da vida social, política e econômica; a 

outra ressalta a dificuldade das instituições tradicionalmente formuladas pelo Capitalismo de 

promover a igualdade social, ou, ao menos, reduzir a distância entre as classes. Menor êxito 

ainda têm tido as gestões dirigidas a promover uma mais igualitária distribuição de rendas.  

Por conseguinte, a atuação política dos manifestantes grevistas seria não apenas 

legítima, mas também necessária.  

Vê-se que as greves revolucionária e insurrecional não serão tidas por lícitas em 

nenhuma hipótese. Já as greves mistas - de interesses políticos e econômicos-, inclusive no 

entendimento do Comitê de Liberdade Sindical, podem vir a ser consideradas lícitas, quando 

provocadas por alterações políticas de repercussão imediata sobre os interesses da classe 

trabalhadora. Estes devem ser considerados de forma ampla, pois podem dizer respeito tanto 

àqueles econômico-profissionais como aos do exercício da liberdade profissional e 

associativa. Mas a aceitação da licitude deste tipo de movimento será sempre variável nos 

diversos Estados. 

 

5.7 MÉTODOS 

 

 A deflagração da greve, ao ser legalmente regulamentada em diversos 

ordenamentos jurídicos, deverá percorrer os passos eleitos necessários para sua qualificação 

como ato lícito. Caso não o faça, a pecha de ilicitude provavelmente a ela aderirá. 
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5.7.1 Greve Selvagem 

 

O mais importante desses passos é a determinação por um ente sindical representativo 

da categoria profissional. Mas existe a possibilidade de uma greve vir a ser implementada à 

revelia desta associação civil, de forma espontânea, autônoma, quando parte da doutrina a 

batiza de greve selvagem. 

Na avaliação da licitude de tal método, não previsto na lei, alguns fatores deverão ser 

considerados. Assim, é de se questionar: a titularidade, de forma assemelhada à negociação 

coletiva, é exclusiva do ente sindical profissional?  

A este respeito, não é desarrazoado afirmar-se que, na complexa sociedade 

contemporânea, a representação dos trabalhadores não se esgote nos entes sindicais. Logo, à 

ausência deles, também os comitês internos de representação dos trabalhadores, ou conselhos 

de delegados, por exemplo, podem atuar como órgãos negociadores, e, sem consenso, 

deliberar pela greve. De outro modo, não haveria possibilidade de atuação em defesa própria 

dos trabalhadores nas localidades onde não houvesse ente sindical organizado. 

Uma ponderação, todavia, é feita pela doutrina: a greve é instrumento poderoso e sua 

utilização por qualquer pessoa, sem atestado de representação da classe trabalhadora, poderia 

converte-lo em perigoso meio de perturbação da ordem social. 

Deste modo, dois pontos centrais devem ser observados quando o assunto é a greve 

selvagem. A representação sindical clama pela manutenção de seu protagonismo na atuação 

reivindicativa direta; a realidade histórica, revelando que a greve sempre foi estatuída por 

coalizões temporárias de trabalhadores, entre as quais, muitas, a partir da aglomeração para 

discutir o movimento, findaram por se converter em organizações sindicais. A representação 
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sindical, vale frisar, apenas manterá legitimidade enquanto corresponder aos anseios de 

composição autônoma dos conflitos, e de autotutela dos interesses da categoria. 

O argumento contrário de maior contundência a descreve como elemento contrário à 

solução pacífica dos conflitos. Isto porquanto não há o esgotamento das instâncias de 

negociação: distintamente, a parte contrária é surpreendida pela medida extrema da 

paralisação. Sob esta ótica, há certo distanciamento do conceito clássico da manifestação, pois 

nele se insere o elemento da superação, sem êxito das instâncias conciliatórias. 

Historicamente, o maior repúdio à greve selvagem é constatado em países de forte 

organização sindical, e, reversamente, a maior aceitação do fenômeno está naqueles em que o 

sindicalismo ainda engatinha.  

 

5.7.2 Referendo de greve 

 

Outro método utilizado na realização das greves, para afirmação de legitimidade do 

movimento, é o referendo de greve, por meio do qual poderá o sindicato perceber a aceitação 

do movimento pela categoria. Este instrumento vem a ser de execução problemática, porque 

pode enfraquecer uma greve já estabelecida e tornar inseguros os trabalhadores da decisão 

tomada.  

De outro lado, poderá vir a ser útil para identificar a minoria que não colabora com a 

greve, e esta, em face da aceitação majoritária, poderá ser persuadida a aderir ao movimento.  

Não se pode confundi-lo com a prévia consulta às bases sindicais realizada antes da 

deflagração do movimento. Esta é elemento necessário à sua declaração, sob pena de uma 

greve sindical vir a assumir a forma de uma greve selvagem, em sentido inverso. 
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5.7.3 Piquetes 

 

A ocorrência dos piquetes está intrinsecamente relacionada à greve. Consistem em um 

método de persuasão dos trabalhadores a agregarem-se ao movimento. Além desta, têm a 

função de afastar trabalhadores “fura greve” ou aqueles contratados temporariamente, para 

arrefecer o movimento, cuja presença é tida por desagregadora e pode constituir um impulso à 

violência. 

Podem assumir uma forma não violenta, com a distribuição de informações aos 

trabalhadores e à sociedade como um todo, destinados a esclarecer a legitimidade e licitude 

dos propósitos do movimento: são os chamados piquetes defensivos. 

Ou, ainda, podem vir a ser agressivos, pautados em condutas enérgicas e tendentes ao 

abuso, como a formação de barreiras humanas, invasão dos locais de trabalho, registro dos 

fura greves trabalhando, para posterior utilização difamatória, recurso a ameaças e agressões 

físicas com o escopo de impedir a entrada ou saída do local de trabalho. A grave ameaça ou 

violência configura, no Direito Brasileiro, ilícito penal, previsto no art. 197 do Código Penal 

(BRASIL, 2006, p. 446). 

É possível que o expediente venha a ser de extrema funcionalidade para a 

consolidação pacífica do movimento grevista, seja por expandir a aceitação do movimento 

pelos próprios trabalhadores, seja pelo convencimento do meio social de que foi o mais 

adequado recurso à mão dos trabalhadores; ou ainda, nos países onde a greve é a última saída, 

de não haver, para a categoria profissional, outra alternativa.  

Tem fundamento na liberdade de pensamento, expressão e reunião dos trabalhadores, 

direitos estes que, na Constituição Brasileira, com status de fundamentais. 

Todavia, os piquetes ofensivos, em geral, são pesadamente sancionados pelos 

ordenamentos jurídicos, aí incluído o brasileiro - art. 6º, § 3º da Lei nº. 7.783/89 (BRASIL, 
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2006, p. 904-905) -, porque seriam atentatórios da liberdade individual, de cada trabalhador. 

Apesar de tal afirmação parecer óbvia, há corrente de pensadores na defesa da realização de 

qualquer modalidade de piquete, ao argumento de que a liberdade individual não pode 

prevalecer sobre o interesse de uma coletividade, orientado para o benefício de todo o 

grupamento social, no qual, inclusive, incluem-se os trabalhadores contrários ao movimento 

paredista.  

Existe também o piquete interno, organizado pelos próprios trabalhadores, por meio de 

assembléias, reuniões de discussão, passagem pelos diversos setores do local de trabalho, e o 

piquete externo, articulado em bases mais grandiloqüentes, para assumir uma postura 

defensiva, imbuída do intuito de expandir a consciência profissional e social acerca da 

situação política, jurídica e econômica dos trabalhadores. 

Dentro das balizas da licitude, sem, portanto, ofender o direito de propriedade sobre o 

local de trabalho, não resta alternativa ao tomador dos serviços que acatar as manifestações e 

tolerá-las como componentes do exercício lícito do direito de greve. 

 

5.8 CONDUTAS ILÍCITAS NO CONTEXTO DA GREVE 

 

Múltiplas são as atitudes adotadas pelos grevistas na busca de êxito para o movimento. 

Algumas, conforme estudado, são pacíficas e lícitas, outras, têm caráter agressivo, como o - já 

citado – piquete ofensivo, o boicote e a coação moral contra os grevistas.  

Cada ato deste será estudado em particular. Porém, de início, far-se-á breve digressão 

acerca da licitude da atitude de grevista de tentar impedir que os trabalhadores não 

participantes da greve dêem continuidade ao seu trabalho. Apesar da aparente facilidade de 

resposta para tal questionamento, ele vem sendo resolvido de diferentes modos, cada qual 

iluminado por uma acepção teórica distinta da vida em sociedade (GARCIA, 1961, p. 29). 
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Deste modo, a ótica individualista, sob a qual foi construída a clássica doutrina a 

respeito de greve, entende que a participação no movimento é uma escolha, individualmente 

realizada, e, em tal condição, deverá ser acatada. Em nome do respeito às liberdades 

individuais. Teriam, nesta concepção, o mesmo peso relativo o direito de um único homem de 

não praticar da greve e o direito da coletividade de engendrar o movimento. 

Para os socialistas, a partir do momento em que a greve é combinada pela coletividade 

de trabalhadores, torna-se um dever individual de cada trabalhador acatá-la, e um direito do 

grupo persuadir os inconformados a aderirem a ela. Outro fator trazido pelos socialistas é de 

ordem prática: o desrespeito por parte de alguns indivíduos enfraquece a luta de todo o grupo 

e diminui o impacto sobre a parte contrária, corroborando com a intransigência do ente 

patronal. 

Evidenciados estes dois pontos de vistas, proceder-se-á à análise da cada modalidade 

de ato de repressão à dissidência. 

 

5.8.1 Coações Morais 

 

Com a justificativa de serem traidores do movimento, trabalhadores resistentes à 

greve, já tiveram de suportar episódios como a formação de espécies de listas “negras”, 

incluindo seus nomes, e, mais recentemente, a exposição da imagem dos não grevistas 

trabalhando; o objetivo é lançá-los ao ridículo e ao estigma. 

Ora, de fato, a atitude de não aderir à greve por razões estritamente egoístas é 

reprovável, eis que, em geral, todos, sem distinção entre grevistas ou não-grevistas, serão 

beneficiados pelas conquistas realizadas por aqueles que aceitaram se expor no movimento. 
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Mas todo tipo de constrangimento que venha a ingressar injustamente no patrimônio 

moral de um indivíduo poderá receber o crivo de ilegalidade. É possível a configuração de 

dano moral e também material, a serem aferidos em cada caso concreto. 

 

5.8.2 Boicote 

 

A expressão tem o significado de “[...] fazer oposição aos negócios de uma pessoa, de 

uma classe ou de uma nação [...]” (NASCIMENTO, 2000, p. 443-444). No contexto 

trabalhista, consiste na falta de cooperação dos trabalhadores com a produção.  

A palavra deriva do nome próprio Charles Cunningham Boycott, cruel latifundiário de 

Laugh Mash, região da Irlanda que, em 1870 foi obrigado a abandonar o local em virtude da 

negativa generalizada da mão-de-obra em cultivar suas terras. A esta resposta da classe 

trabalhadora deu-se o nome de boycot. 

Há vários meios para sua execução. Nomeadamente, a cessação do consumo, o 

bloqueio da celebração dos contratos de trabalho, a esquiva dos trabalhadores em prestar 

serviços a determinado empresário ou tomador – em sentido amplo –, a rescisão dos 

respectivos contratos de trabalho; ou, ainda, o chamado bloqueio de resposta, a negativa de 

trabalhadores de utilizar, na continuidade da produção, os elementos confeccionados por seus 

substitutos à ocasião da paralisação coletiva do trabalho.  

Também será uma forma de boicote a iniciativa dos grevistas de levar os 

consumidores a não adquirir os produtos da empresa.  
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5.8.3 Sabotagem 

 

Trata-se da depredação, por meios violentos, do patrimônio empresarial, para o 

alcance de pleitos trabalhistas ou da efetividade da greve. Deste modo, poderá ser perpetrada 

durante uma greve ou fora dela. Embora tendente à destruição de bens materiais, assume 

variadas formas.  

Assim, o ataque aos bens da empresa pode ser direto, causando danos materiais ao 

estabelecimento, em suas instalações físicas, seus subsídios produtivos ou maquinário. Ou 

indireto, perpetrado por meio da confecção propositada de produtos com defeito, da utilização 

desmedida e intencionalmente dispendiosa de materiais, entre outros.  

É, em sua gênese, um ato ilícito, pois, mesmo motivado pela conquista de direitos e 

melhorias, os meios empregados são desproporcionais em sua violência. Tais atos são 

geradores de responsabilidade, no mais das vezes penal, à qual se acumula a responsabilidade 

pelo ilícito civil. 

Caso pessoas sejam atacadas pelos atos de sabotagem, a responsabilidade se agrava. 

Será individualmente atribuída, tanto aos efetivadores dos ilícitos como aos colaboradores e 

incitadores dele. Portanto, não é somente cometido de forma própria, pelos trabalhadores, é 

possível que terceiros venham a integrar o grupo de depredadores, e, sobre eles incidirá a 

responsabilidade trabalhista. 

 

5.9 O LOCKOUT 

 

O conceito de lockout não corresponde ao de greve: consiste na deliberação do 

empregador, para defesa de seus interesses econômicos, de cerrar o estabelecimento, com 

vista a impedir a continuidade dos serviços, ou a não aceitar o trabalho prestado.  
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Este fenômeno recebe denominações equivalentes no Direito Comparado, ainda que, 

pela facilidade, a palavra tenha adquirido um sentido universalmente compreendido. Assim, 

na Itália é chamado de serrata, paro patronal – no sentido de greve –, ou cierre patronal – no 

sentido de fechamento – nos países de língua espanhola. O aportuguesamento da palavra 

modifica sua escrita – em inglês lock out – tornando encontráveis várias versões para a 

mesma, palavra entre as quais a ora utilizada, lockout, e a onomatopéica locaute. 

Em um primeiro momento, pode-se pensar que a importância de questão é histórica, 

mas a partir da década de setenta, o Capitalismo viu ressurgir manifestações do tipo. Em 

certas ocasiões, chegou a ser considerado reação simétrica de reação ao movimento grevista, 

em geral, todavia, é proibido pelas legislações (PÉREZ DEL CASTILLO, 1994, p. 251). 

O fechamento do estabelecimento poderá ser total ou parcial – quando apenas alguns 

setores da empresa deixam de funcionar - e ancora-se em duas justificativas. A primeira, 

ofensiva, como uma atitude deliberada do proprietário, a outra, defensiva, como forma de 

preservação do patrimônio em face do avanço ilegal de trabalhadores sobre ele. Neste último 

caso, poderá ser encarado como medida de resposta ou prevenção, especialmente, em face da 

ocorrência de tipos de algum dos tipos não enquadrados de greve – conforme acima 

estudados. Deste modo, em face de uma greve inserta na moldura jurídica, o lockout será anti-

jurídico.  

De fato, ele é, em sua essência, manifestação autoritária e abusiva. Segundo a 

disciplina das relações econômicas fornecida pela vigente Constituição Federal, o exercício 

dos direitos originários da propriedade privada deve ser harmonizado com a valorização do 

trabalho. Uma atitude como tal trafega na contramão desta posição normativa, e é 

desrespeitosa não só com os trabalhadores, como também com o Poder Público, aí incluída a 

administração da Justiça.  
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Logo, como regra, sua ocorrência é destinada a descumprir uma determinação judicial 

ou a pressionar o Estado – e o governo –, enfim, a se sobrepor ao Judiciário. Nesta condição, 

a maioria dos Estados condena a atitude. Comparado à greve, considerada, pela maioria dos 

Estados, um direito com status de constitucional, o lockout tem tratamento jurídico bem 

distinto.  

Fica evidente a diferença conceitual: enquanto a greve deposita sua motivação de 

existir no valor dignidade humana, com a finalidade de busca pela melhoria na qualidade de 

vida de uma coletividade, o lockout se ampara na defesa por via direta de interesses 

econômicos e se sustenta numa forma de imposição que só detentores do poder econômico 

teriam força para fazer. Ato anti-social é exercício capitalista de visão estreita. 

Assim, em definição, não se pode considerá-lo uma ação coletiva e organizada dos 

patrões, pode provir de um só tomador de serviços ou empregador. Também não se orienta 

para a rescisão grupal dos contratos de trabalho, e nisto se assemelha à greve: é apenas uma 

forma contundente de pressionar o lado oposto a aceitar imposições econômicas e de 

realização do trabalho – apesar de ser possível a ocorrência do lockout com a intenção 

subliminar de promover a dispensa coletiva de trabalhadores. E estes são os dois elementos 

fundamentais da definição do lockout. 

Mas nem todo fechamento de estabelecimento será um lockout, o ânimo e a finalidade 

deste fechamento serão responsáveis por fazer transparecer esta qualidade.  

Seu rechaço pela maioria dos ordenamentos jurídicos é explicável. Trata-se de atitude 

que vai de encontro a toda estruturação do sistema jurídico, destinada a enquadrar, refrear e 

emoldurar os naturais conflitos de classe. É uma autotutela descomprometida com a – 

minuciosamente – traçada organização social do capitalismo, especialmente a partir da 

transição da Modernidade para a Pós-modernidade.  
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A despeito disto, há argumentos teóricos a defendê-la. O primeiro deles é no sentido 

de ser faculdade do proprietário exercer legitimamente o poder de polícia sobre sua 

propriedade, em momentos de claro perigo de turbação. O outro respeita à possibilidade de 

fechar-se o estabelecimento como legítimo exercício da liberdade de mercado. A 

insustentabilidade deste silogismo é patente: à livre iniciativa também não foi conferido o 

status de superdireito, além disto, a qualidade de direito é conferida a partir de um desenho de 

garantias e limitações.  

Entre estas, inclui-se a vedação ao fechamento arbitrário do empreendimento. A 

censura a esta atitude, como esperável, está presente no Direito Comparado, que, muito 

freqüentemente, prevê, para tanto, multas e penalidades nas esferas cível e trabalhista. 

Sob uma ótica puramente civilista, pode ser classificado como descumprimento de 

obrigação contratual de propiciar as condições para a realização do trabalho, em estrita 

correspondência com a obrigação profissional de prestar o trabalho de modo adequado e ao 

pactuado. Em sentido oposto, o descumprimento prévio de obrigações contratuais por parte 

dos trabalhadores, pode hipoteticamente justificar aquela atitude patronal, pela regra da 

exceção do contrato não cumprido. 

É possível que, da análise, advenha a exclusão da sua ilicitude. A justificar tal, 

inclusive, será possível aferir a ocorrência de fatos imprevistos, como os de força maior ou 

caso fortuito, que, também nas hipóteses de lockout, assumem a condição de excludentes de 

ilicitude. Outras condições, com maior dificuldade de qualificação, também podem chegar a 

justificá-lo, a exemplo da impossibilidade de receber a prestação de trabalho e a dificuldade 

de utilizá-la de modo proveitoso para o empreendimento. 
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5.9.1 Os efeitos do lockout 

 

Cada ordenamento jurídico traz uma disciplina específica a este respeito, nela incluída 

a previsão dos efeitos do fenômeno. Na esfera trabalhista, implicará a suspensão dos contratos 

de trabalho, se houver a possibilidade jurídica da medida. Esta suspensão será de todos os 

efeitos do contrato trabalhista caso a medida seja legítima; se for considerada ilegítima, 

ocorrerá interrupção, devidos todos os créditos trabalhistas do período, a exemplo da 

contagem de tempo de serviço e o pagamento de remuneração. 

Além do mais, o trabalhador poderá optar por continuar no trabalho ou declarar 

rescindido injustamente o contrato, quando lhe serão devidos os haveres contratuais dentro do 

prazo legal de pagamento. Esta definição jurídica é necessária, sobretudo em tempos de 

intensa mobilidade do mercado de trabalho porquanto o trabalhador não poderá ficar à espera 

da definição de seu patrão e findar desempregado. Em suma: toda perda injustamente imposta 

aos trabalhadores é antijurídica. 

Quanto às ações de greve não inseridas na moldura jurídica, apenas uma visão 

estritamente civilista do contrato de trabalho responderia afirmativamente. A disciplina das 

relações trabalhistas, contudo, é distinta, pelo quê o tal fechamento é sempre injusto. 

Para diminuir a força de sua agressividade, o lockout deverá perdurar pelo menor 

lapso de tempo possível. Do contrário, será gritante a má-fé. 

Finalmente, a responsabilidade pelo lockout se estende para além da esfera trabalhista. 

Os danos causados na relação de trabalho ensejarão também indenização civil e podem ser 

punidos na esfera penal. 
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5.9.2 O lockout no direito brasileiro 

 

O direito brasileiro declarou ilegal a sua prática, e, deste modo, não há espaço para a 

apreciação casuística de sua licitude. Não há, na Constituição Federal, – assim como se 

verifica no Direto Comparado -, previsão específica sobre o tema. Mas, na Lei nº. 7.783/89 

existe a proibição: 

Art. 17. Fica vedada a paralisação das atividades por iniciativa 
do empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou 
dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos 
empregados (lock out). 
Parágrafo único. A prática referida no caput assegura aos 
trabalhadores o direito à percepção dos salários durante o 
período de paralisação (BRASIL, 2006, p. 905). 

Assim, as conseqüências da medida, na legislação brasileira, são os de uma 

interrupção de contrato de trabalho. Isto é, todos os efeitos do liame contratual são 

preservados, para impedir que haja prejuízos aos trabalhadores. Além desta lei específica, a 

CLT o proíbe e prevê a imputação de multas caso os empresários insistam na prática. 

Além disto, os atos que o compõem também são passíveis de compor um tipo penal. 

 

5.10 OS ATOS LESIVOS À LIBERDADE SINDICAL 

 

5.10.1 A liberdade sindical 

 

Para uma efetiva compreensão do sentido dos atos anti-sindicais, é preciso que se 

conheça bem o significado da liberdade sindical. Porque ela é o elemento conceitual 

precedente, e, nesta condição, viabiliza a avaliação do impacto e alcance de tais atos. 
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5.10.1.1 Liberdade como direito 

 

A liberdade sindical constitui um direito de atividade, não restrito à possibilidade de 

um indivíduo associar-se, manter-se nesta condição e desligar-se de um órgão sindical. 

Abarca, outrossim, o desenvolvimento de ações coletivas em defesa dos direitos da categoria 

profissional e a gestão administrativo-financeira autônoma das associações. 

Incluem-se, no mais, a adoção de medidas de proteção e estímulos aos indivíduos e às 

coletividades atuantes, destinadas a implementar e permitir pleno desenvolvimento da 

atividade sindical, cujo exercício desencadeou e constituiu a finalidade da liberdade sindical. 

 

5.10.1.2 Liberdade como finalidade 

 

Uma segunda acepção de liberdade sindical a reduz à respectiva concretude. Ou seja, 

analisa a noção de liberdade sindical a partir dos atos concretos que pressupõem sua 

existência. 

Sempre que estiver assegurada a possibilidade de os atores coletivos expressarem, com 

ações, suas pretensões de melhoria das condições profissionais e econômicas, a liberdade 

sindical estará presente.3

Sob outro ângulo, aquela teria lugar para que os atores sociais poderem dialogar 

autonomamente. E os atos anti-sindicais, por sua vez, teriam o escopo de reduzir ou 

inviabilizar este diálogo. 

 

 

                                                           
3 Ideal reformista de atuação sindical. 
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5.10.1.3 Liberdade como bem juridicamente tutelado 

 

Em todos os mecanismos de proteção dos atos sindicais, vislumbra-se a finalidade de 

resguardo de um bem jurídico: a liberdade sindical, interesse juridicamente tutelado, de 

titularidade da coletividade profissional, seja ela formalmente representada por um ente 

sindical ou não. Todavia, essa titularidade, em algumas hipóteses, pode se desdobrar em duas, 

quando adentra a esfera do patrimônio individual do trabalhador. 

Como exemplo disto tem-se a ocorrência da despedida do trabalhador em represália a 

sua participação nos atos reivindicativos promovidos pelo ente sindical; isto se dá com maior 

freqüência no caso dos dirigentes sindicais, cujo exercício profissional necessita ser garantido, 

pela respectiva urgência alimentar, e, simultaneamente, para os interesses da categoria 

manterem-se na ordem do dia das relações com a classe econômica contraposta. 

Como bem jurídico individual, incorpora-se ao contrato individual de trabalho. Ao 

mesmo tempo, como bem coletivo, paira sobre tal instrumento, e, à hipótese de conflito, o 

âmbito coletivo prevalecerá. 

Desta noção, dessume-se que, violada a liberdade sindical, dois bens jurídicos serão 

atingidos, duas esferas de direitos serão afetadas; logo, surgirão duas titularidades de ação 

para respectiva defesa. Em outras palavras, a prática de atos anti-sindicais afetará uma 

duplicidade de interesses, mas de uma forma diferenciada, com preponderância do viés 

coletivo. 

De todo modo, o dado mais importante a ser retido é que a proteção ao bem jurídico 

“liberdade sindical” deve ser compreendida de forma ampla, que perpassa e ultrapassa a 

liberdade de filiar-se e manter-se filiado. Trata-se de liberdade de ação coletiva, ou gremial, 

do grupo social interessado, não atrelada à atuação de um ente sindical; é bem de todos os 

homens trabalhadores, não exclusivo de dirigentes e representantes. 
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5.10.2 Da proteção à liberdade sindical 

 

Como visto, a liberdade sindical é elemento imprescindível ao desenvolvimento das 

relações trabalhistas. Sua defesa dá lugar a complexos problemas de ordem material e 

processual, e ambos. Deste modo, impõe-se um estudo didaticamente desmembrado, para a 

visualização dos diversos aspectos da proteção àquela liberdade.  

 

5.10.2.1 Âmbito subjetivo da proteção 

 

A definição dos sujeitos a serem cobertos pela proteção pressupõe a identificação dos 

agentes do comportamento anti-sindical, frente a quem se dará a atuação da proteção e, de 

outro lado, localizar os sujeitos suscetíveis de ver lesionados seus direitos sindicais.  

 

5.10.2.1.1 Os trabalhadores e a greve 

 

Em regra, os trabalhadores, em sentido amplo, ou suas organizações, são considerados 

sujeitos passivos dos atos anti-sindicais, e, por conseguinte, sujeitos ativos dos meios de 

defesa processual desses interesses. Sob uma ótica ampliativa, tanto o grupo profissional 

inorganizado, como o organizado, além dos trabalhadores individualmente pontuados, sejam 

ou não associados aos sindicatos, são abrangidos pela proteção. 

Contra estes, é possível cogitar de atos discriminatórios coletivos ou individuais, a 

exemplo da dispensa como retaliação pela participação em manifestação organizada pela 

categoria. A proteção, para ser razoável, não é a mesma em todos os casos, graduando-se de 
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forma a se ajustar à necessidade da ocasião - inclusive no que toca à sua extensão temporal - 

ou à demanda do interesse contrariado. Daí a conformação de um rol de garantias mais amplo 

aos trabalhadores que desempenham funções eminentemente coletivas, como os dirigentes e 

delegados sindicais.  

Outra distinção quanto à pessoalidade da proteção diz respeito à condição de agente 

público ou privado do trabalhador. Os regimes de proteção terão de ser diversos, embora o 

trabalhador agente público não venha a ficar sem esta. 

Em suma, não devem existir distinções substanciais na proteção da liberdade sindical, 

apenas os mecanismos de defesa são variáveis e adaptáveis a cada situação concretamente 

apresentada. Serão reconhecidos como anti-sindicais os atos atentatórios desta liberdade 

independente da fonte de onde provenham, seja de entes públicos beneficiários do trabalho, 

seja da iniciativa privada. Veja-se, então, que a abertura conceitual encampa os empregadores, 

mas sem se restringir a eles. 

 

• Foro Sindical 

 

A forma de proteção mais difundida e palpável na América Latina é denominada “foro 

sindical”. Define-se como um conjunto de medidas destinadas à proteção do dirigente e do 

militante sindical, para resguardá-los de possíveis prejuízos provindos de sua atuação. O 

objetivo mediato é o amplo desenvolvimento e eficácia da atividade sindical.  

Esta proteção, como se percebe, não mais se refere, hoje em dia, tão somente à 

despedida retaliativa. Engloba também a proteção contra todos os atos inibidores do exercício 

da liberdade sindical, incluindo-se, aí, as prerrogativas ou facilidades concedidas aos 

trabalhadores ligados ao sindicalismo para a promoção da atividade gremial. 
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Assim, a noção de foro sindical compreende um núcleo, composto pela proteção 

contra a despedida e outras sanções imotivadas, tais como suspensões, transferências, 

alterações funcionais, entre outras, e um conjunto de medidas acessórias ou complementares, 

como divulgação dos atos gremiais e a instalação de quadro de avisos. 

 

5.10.2.1.2 Os tomadores de serviço 

 

A proteção dos tomadores de serviço é adotada ou não nos Estados a partir da prévia 

opção destes por dois sistemas. O sistema predominante nos países latino-americanos, 

direcionado ao trabalhador, em regra, não se coaduna com a idéia de proteção dos 

empregadores e tomadores de serviço em geral. O outro, inspirado na doutrina norte-

americana das “práticas desleais”, admite a proteção à liberdade sindical nos dois sentidos das 

relações de trabalho. 

A experiência histórica, todavia, dá conta de poucas ocasiões em que se fez necessária 

a atuação para defesa da liberdade do patronato. O mais freqüente é a atuação dele em 

contrariedade à liberdade sindical dos trabalhadores. 

 

• Práticas Desleais 

 

A noção de práticas desleais provém da “Ley Nacional de Relaciones Del Trabajo”, de 

1935, dos Estados Unidos, também denominada Lei Wagner. Consistiria na instituição, no 

seio do regime político liberal americano, de um esquema de relacionamento justo, razoável – 

ético, enfim - entre as classes econômicas, por meio da contenção legalmente implantada da 

liberdade de relacionamento sócio-econômico. 
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Ela terá dois enfoques, a depender da classe econômica da qual provêm. Logo, serão 

exemplos – do lado dos tomadores de trabalho – a obstrução do exercício dos direitos 

sindicais, os atos de ingerência dos patrões nas organizações de trabalhadores, a repressão 

disfarçada das atividades de militância sindical e a recusa de negociar coletivamente.  

Também são considerados atentatórios à liberdade sindical a providência de financiar 

as organizações de trabalhadores – aí a conduta é bilateral – a discriminação velada no 

emprego, ou a negociação com uma entidade não representativa da categoria profissional. Em 

síntese: pode assumir a forma de discriminação, direcionada às liberdades individuais, ou 

ingerência indevida, a qual atinge o âmbito eminentemente coletivo da liberdade. 

Do lado dos trabalhadores, seriam considerados anti-sindicais atos marcados pelo 

emprego da violência, atos de intimidação de outros trabalhadores, não dispostos a integrar os 

movimentos sindicais, e a recusa de negociar.  

Como se vê, não há diferença essencial entre o sistema do foro sindical e o das 

práticas desleais. A mais importante distinção entre ambos é a previsão, pelo último de atos 

atentatórios à liberdade sindical promovidos pelos próprios trabalhadores. Daí resulta que a 

adoção de um sistema, nos dias de hoje não é mais “pura”, sendo encontradiças, nos diversos 

ordenamentos, previsões legais oriundas dos dois sistemas. 

 

5.10.2.2 Âmbito objetivo da proteção 

 

Prática anti-sindical, conceito amplo, é toda atitude ou conduta prejudicial à causa da 

atividade sindical, como por exemplo, por excessiva restrição a ela (URIARTE, 1989, p. 16). 

Estes atos terão reflexo sobre os titulares dos direitos sindicais na própria prática das 

atividades coletivamente organizadas e na sonegação do direito de implementar e integrá-las. 
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Um determinado ato poderá ser anti-sindical somente pelos seus efeitos, independente 

de dolo ou intenção do agente de causar um dano à atividade sindical, basta que surja o 

prejuízo. 

Esses comportamentos podem ser ofensivos a direitos sindicais coletivos, individuais 

ou mesmo direitos não sindicais, quando o reflexo da ação repercutirá sobre a atividade 

sindical.  

Os agentes que praticam tais atos, como se pode imaginar, não serão somente os 

empregadores, mas a classe beneficiária do trabalho humano em geral. Neste contexto, o 

Estado se inclui (GARCÍA, 1994, p. 31-32) e há relatos históricos de atos de discriminação 

anti-sindical praticados quando governos que favorecem os interesses patronais assumem o 

poder. O Estado também pode ser agente de condutas lesivas na condição de empregador 

direto de uma determinada coletividade. 

As práticas anti-sindicais implementadas pelos Estados têm ocorrência registrada não 

somente em regimes autoritários ou sintonizados com os interesses patronais, mas também em 

regimes democráticos. O já citado Oscar Uriarte (1989, p. 34) pontua que em muitos regimes 

latino-americanos o registro sindical funciona, na verdade, como um filtro discriminatório. E 

não só isso: não raro toda a legislação sobre o tema pode ter sido conduzida pelo intuito de 

inibir a atividade sindical.  

Outro agente de atos atentatórios ao exercício das atividades sindicais pode ser as 

próprias organizações de trabalhadores, acaso venham a prejudicá-los individualmente ou a 

outros sindicatos e mesmo aos empregadores e suas organizações. Esta atuação pode ser 

instrumentalizada nas cláusulas sindicais, as quais versam sobre aspectos da liberdade 

sindical, como o direito de filiar-se ou não (aspecto individual), ou a prevalência dos 

interesses coletivos sobre os individuais.  
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A anti-sindicalidade é especialmente possível quando vigente a regra da unicidade 

sindical, em vista da possibilidade de um sindicato não autêntico ou representativo organizar, 

em cláusulas, uma estrutura de regras destinadas a manter o seu – ilegítimo – monopólio de 

representação, impedindo ou dificultando a instituição de uma representação sindical 

autêntica. 

A estes principais agentes, juntam-se outras organizações de trabalhadores, como as 

cooperativas, quando objetivam subtrair forças, desestimular a sindicalização ou a atitude 

reivindicativa dos trabalhadores.  

 

5.10.2.3 Atos anti-sindicais 

 

Compreendida a liberdade sindical e seus elementos de definição, tais como os 

espectros subjetivo e objetivo da respectiva proteção, torna-se, finalmente, oportuna a 

elaboração de um conceito de atos anti-sindicais. Assim, como já descrito, todos os atos 

propulsionados pela finalidade de intimidar, restringir, proibir, punir ou desgastar as 

atividades dos entes sindicais poderão ser cunhados de anti-sindicais. 

Para a localização de uma prática anti-sindical, não se prescinde, todavia, da análise de 

cada hipótese concreta, em sua riqueza de elementos, tais como intencionalidade, amplitude 

da lesão, finalidade da conduta, entre outros. Isto porque são múltiplas as possibilidades neste 

campo, com ocorrências distintas nos diversos regimes políticos. 

É, por fim, importante distinguir discriminação à atividade sindical e os atos anti-

sindicais. Aquela identifica uma quebra da igualdade de tratamento por força de um 

desprestígio, um rebaixamento, privação, negação, desqualificação de um trabalhador e de um 

grupo deles. Já estes têm maior amplitude de ocorrência: é possível que um suposto favor de 

uma classe a outra pontue um intento antagônico às atividades gremiais. Além disto, a 
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discriminação traduz uma intenção desfavorável a quem ela se dirige e esses atos, podem – 

como já explanado – ter repercussão isolada de uma prévia deliberação ou intenção. Em 

verdade, o conceito de posturas contrárias ao exercício da liberdade sindical tem-se ampliado 

ao longo dos anos. 

 

5.10.2.4 Alguns exemplos de atos anti-sindicais 

 

Algumas práticas recorrentes na atividade sindical, apesar de não terem a aparência, 

afiguram-se, na essência, contrárias a estas. A liberdade sindical, como visto, envolve ações e 

abstenções do Estado e da sociedade para seu desenvolvimento.  

Neste contexto, alguns atos designados por incentivos à sindicalização podem, apesar 

do título, revelar-se contrários à idéia de liberdade sindical. Alguns exemplos são as cláusulas 

negociais batizadas de closed shop, union shop, preferencial shop, e maintenance of 

membership (DELGADO, 2005, p. 1305). 

A closed shop (empresa fechada) designa a obrigação – pactuada – do empregador de 

somente contratar trabalhadores filiados ao ente sindical profissional respectivo. A ilicitude 

deste tipo de cláusula reside em sua direta contraposição à liberdade de escolha, de todo 

indivíduo, de sindicalizar-se ou permanecer desfiliado. Já a union shop (empresa 

sindicalizada) é a cláusula pela qual o empregador se obriga perante o sindicato a manter a 

relação de trabalho apenas com aqueles que, depois de certo tempo, vierem a se filiar ao 

respectivo sindicato. Aqui não se restringe a entrada do trabalhador no emprego, porém se 

contingencia sua permanência à filiação. 

A preferencial shop (empresa preferencial) é a pactuação para atribuição de privilégio 

à contratação de trabalhadores filiados, e, pela maintenanace of membership (manutenção de 
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filiação) o empregado inscrito em certo sindicato deve preservar sua filiação durante o prazo 

de vigência da respectiva convenção coletiva, caso contrário, perderá o emprego. 

Todos estes atos agridem a liberdade de filiação, impondo a chamada sindicalização 

forçada, e tal é essencialmente contrário à liberdade sindical. Se é praticamente pacífico entre 

os doutrinadores, e também na jurisprudência, a prevalência dos interesses coletivos sobre os 

individuais, é também evidente que essa prevalência jamais poderá conduzir à aniquilação dos 

direitos individuais em prol daqueles outros.  

Além destas, há ainda outros: os chamados yellow dog contracts (literalmente, 

contratos de cães amarelos) nos quais os trabalhadores firmam com seus patrões o 

compromisso de não se filiar ao seu sindicato, como cláusula de admissão e manutenção do 

emprego. A designação em inglês comporta uma referência crítica ao trabalhador envolvido 

em tal tipo de transação. Esta condição, em geral, e na atualidade, não é posta de forma 

explícita, mas por subterfúgios que, em tom informal, inviabilizam, pela pressão silenciosa, a 

possibilidade de adesão dos trabalhadores ao seu sindicato. 

Há também as company unions (sindicatos de empresa - pelegos), quando as empresas 

estimulam e controlam a criação de um sindicato de trabalhadores, cujos atos passam a ser 

sistematicamente fiscalizados por elas. E, por fim, mas sem esgotar o rol das referidas 

práticas, vale mencionar a atitude de mise à l’index (colocar na lista negra), com a divulgação, 

entre as empresas, dos nomes dos trabalhadores com significativo papel na atuação sindical, 

com fins de fechar-lhes as portas do mercado de trabalho.  

Esta prática não se reduz às relações de trabalho, como também há registros de 

sindicatos elaborarem as listas negras de trabalhadores não filiados, para com isto, desgastar 

sua imagem junto aos colegas, além de dificultar sua participação em eventos sociais e atos 

políticos do sindicato. 
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5.10.2.5 Prova da conduta anti-sindical 

 

Não é fácil a realização da prova das condutas anti-sindicais, porquanto elas, em geral, 

são perpetradas por meio de subterfúgios, disfarces, já que sua ocorrência foi largamente 

mapeada, e, restando óbvias, seriam facilmente reprimidas. Deste modo, para facilitar a 

comprovação, tem sido sugerida a aplicação da regra de inversão do ônus da prova 

(BARROS, 2005, p. 1236).  

Nas relações de emprego, ao invés de impor a vítima - ou ao grupo delas - a prova das 

agressões à sua liberdade sindical, esta demonstração é transferida ao empregador. Tal 

sugestão, em dias de diversificação da oferta de trabalho e redução de empregos, deverá ser 

ampliada, para converter-se em uma regra geral: o agressor, ou o agente que inflingiu o dano 

àquelas liberdades, será responsável por provar sua inocência. 

Neste caso, a prova dirá respeito unicamente à inexistência de ato lesivo, pois, como 

visto, mesmo sem o móvel subjetivo, a intenção, uma conduta poderá vir a ser anti-sindical. 

A retratação dar-se-á pelo pagamento de indenizações por danos materiais ou morais, 

estes, como se pode concluir, são presumidos, recaindo sobre quem os perpetrou comprovar a 

respectiva inexistência. Geralmente, a natureza do direito lesado não permite a restituição do 

status quo anterior. Contudo, políticas preventivas devem ser coletivamente negociadas, como 

de fato, têm sido.  

 

5.10.2.6 Condutas anti-sindicais no Brasil 

 

Não há, no ordenamento jurídico brasileiro, previsão expressa da adoção do sistema do 

foro sindical ou das práticas desleais. Existe a previsão de tutela das liberdades sindicais, 
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constitucionalmente assegurada. A Constituição Federal em seu art. 8º, bem como a legislação 

ordinária, especificamente a CLT, contêm dispositivos de repúdio às práticas contrárias às 

atividades gremiais. Exemplo disso é o art. 543 consolidado, no qual assevera-se aos 

empregados a estabilidade provisória, com a finalidade de garantir o livre exercício da 

atividade sindical. 

A jurisprudência vem, inclusive, ampliando a cobertura legal, para garantir 

estabilidade aos dirigentes sindicais ligados a sindicatos não registrados no Ministério do 

Trabalho. A lei também se moderniza, pois hoje em dia, é possível a concessão de medida 

liminar extensível até a decisão final do processo, de modo uma evitar a transferência - art. 

659, X da CLT (BRASIL, 2006, p. 712). 

Outra medida legalmente prevista é a vedação de transferência injustificada do 

empregador e a colocação de todo obstáculo que o impeça de exercer suas atribuições 

sindicais.  

O art. 165 da CLT (BRASIL, 2006, p. 682) estende a garantia aos empregados 

membros das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e, com a ratificação da 

Convenção n 135 da OIT, também aos empregados representantes dos demais em empresas 

com mais de duzentos trabalhadores subordinados. 

O Tribunal Superior do Trabalho tem decidido, além disto - certamente inspirado pela 

legislação e doutrina comparada, além dos conceitos emanados da OIT – no sentido de 

reservar aos trabalhadores também as já citadas garantias acessórias, como o direito de 

manutenção de quadro de aviso, a liberdade de divulgação – pacífica - da agenda sindical. A 

proteção, quando assim delineada, alarga seu espectro para a – necessária – defesa dos 

direitos de todos os trabalhadores, não só os expoentes da hierarquia sindical. 

De outro lado, no Brasil também há relatos de condutas anti-sindicais praticadas pelo 

próprio Estado, no exercício de seu poder regulamentar. Em certas épocas, anteriores à 
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Constituição vigente, foram criados privilégios para os trabalhadores sindicalizados, na 

admissão em postos de empregos das empresas exploradoras de serviços públicos, no ingresso 

em funções públicas, nos casos de cessação coletiva do trabalho, e mesmo quando da 

aquisição de casa própria financiada pelo Plano Nacional de Habitação. Estes privilégios eram 

assegurados pelo art. 544 da CLT (BRASIL, 2006, p. 703) o qual, em face da elevação 

constitucional das liberdades sindicais à condição de direito fundante, foi derrogado pela 

entrada em vigor da atual Constituição federal. 

Enfim, o leque de manifestações contrárias à atividade sindical, sempre olhados sob 

um prisma conceitual ampliativo, é extenso, dada a riqueza e complexidade das relações de 

trabalho em uma sociedade política e economicamente convulsionada como a brasileira. Um 

dado pode ser facilmente abstraído, a partir da observação empírica: quanto maior o grau de 

subordinação do trabalhador e de poder de mando e discricionariedade do tomador do 

trabalho, maior será a prática, obviamente bem disfarçada, de atos anti-sindicais. 
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CAPÍTULO 6 - A GREVE NO DIREITO COMPARADO  

 

6.1 A GREVE EM ALGUNS PAÍSES DA EUROPA 

 

6.1.1 França 

 

A regulamentação do direito de greve na França é escassa, mas ele esteve previsto no 

§ 7 do Preâmbulo da Constituição da República Francesa, de 27/10/1946, e foi mantido nesta 

mesma posição pela Constituição de 1958, que assim dispõe: “O Direito de greve se exerce no 

âmbito das leis que o regulamentam”. Desta permanência, pode-se deduzir sua condição de 

fundamental. 

A regulamentação é feita por diversas leis esparsas, e, do conjunto normativo, extrai-

se que aquele país admite três modalidades de greve (LÓPEZ-MONÍS, 1986, p. 62). 

A primeira é a greve com objetivo convencional, de cunho reivindicativo amplo, seja 

ligado diretamente à melhoria nas condições de exercício profissional, seja de apoio a uma 

negociação coletiva, ou mesmo de uma reivindicação que não possa ser composta por meio de 

negociação coletiva. Neste conceito inserem-se também aquelas decorrentes de divergência 

acerca da compreensão do sentido e alcance de determinada norma - no Brasil, conhecidas por 

greves jurídicas. Finalmente, dentro deste modelo, elas podem ocorrer como insurreição 

quanto a uma política adotada no âmbito de uma determinada empresa. 

A segunda modalidade é a greve com objetivo econômico, para protestar contra 

medidas determinadas pelos empregadores, como dispensas coletivas, extinção da previsão de 

estabilidade no emprego. Há, inclusive, relatos de movimentos justificados por precisamente 

esta circunstância. 
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A terceira, com objetivo sindical, tem lugar para defesa do próprio exercício do direito 

de greve e dos atos sindicais. Sua deflagração é visualizável quando da promulgação de leis 

repressoras do direito a determinadas categorias ou mesmo criadoras de expedientes 

contrários ao exercício da greve, a exemplo de uma lei autorizadora de contratação de pessoal 

temporário para substituir o grupo de grevistas. 

A jurisprudência francesa, deste modo, avalia a licitude ou ilicitude dos movimentos 

sob estes paradigmas, sempre a partir da noção prévia de limitação do direto. Não existe, 

todavia, um itinerário procedimental a ser percorrido sob pena de ilicitude. Ou seja, é lícita a 

realização do movimento sem pré-aviso, por exemplo. A respectiva aceitação jurídica se dará 

pela apreciação do conteúdo, sob a perspectiva de preservação do chamado “Pacto de Paz”. 

Este consiste na obrigação de não deflagração quando já consagradas as condições da pauta 

grevista em instrumento de pactuação coletiva, salvo algumas exceções, ligadas a não 

previsão ou defasagem da condição concertada em relação ao momento. 

 

6.1.2 Espanha 

 

O direito de greve é previsto na Constituição Espanhola de 1978, com a condição de 

direito fundamental. Sua regulamentação, cujo balizamento constitucional é a preservação do 

funcionamento das atividades essenciais à comunidade, é feita pelo Decreto Lei de 4/03/1977, 

o qual também contém disposições acerca do lockout e da livre estruturação sindical. Libertou 

o país, com isto, da rígida organização verticalizada e obrigatória da Era franquista. 

É reconhecida, porém, aos que prestam serviços mediante um contrato de trabalho, e, 

da norma regulamentadora, percebe-se a referência, na realidade, aos contratos de emprego e 

a exclusão do direito aos funcionários públicos.  
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Alguns requisitos formais são exigidos: a comprovação de consenso entre os 

envolvidos, no tocante à deflagração do movimento, uma prévia comunicação à autoridade 

competente, com antecipação de cinco a dez das, a depender da natureza da atividade, a 

constituição de um comitê de greve, com a função de liderar os atos de execução e as 

negociações típicas do movimento (LÓPEZ-MONÍS, 1986, p. 44-47). 

Por conseqüência, é possível a declaração da ilicitude de uma greve por 

descumprimento de alguma formalidade. Também o respectivo conteúdo poderá ensejar a 

reprovação jurídica. Neste sentido, são proibidas as greves políticas, as técnicas de 

rotatividade de paralisação, de ocupação de locais, ou aquela decidida enquanto ainda vigente 

instrumento de negociação coletiva. Esta proibição, assim como na França, é embasada no 

mesmo referido ideal do “pacto de paz”. 

Sua realização, mesmo ilícita, não autoriza a dispensa do trabalhador por justa causa. 

Mas, repudiada pelas leis, poderá dar lugar a punições contratuais menores, a par da natural e 

inerente suspensão do contrato de trabalho (que poderá não ocorrer, se assim, concordarem as 

partes).  

 

6.1.3 Portugal 

 

Além da previsão constitucional, como direito fundamental, a regulamentação do 

exercício é feita pela Lei nº 65/77, na qual estão dispostos procedimentos anteriores à 

concretização. A decisão pelo movimento será realizada pela tomada de um conjunto de 

adesões individuais, assumidas pela direção sindical. Além disto, ela deverá ser comunicada 

ao patronato, com antecedência mínima de 48 horas.  
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Os piquetes são admitidos, mas exclusivamente os pacíficos. Antes havia uma 

ressalva, hoje suprimida, quanto à necessidade de os piquetes serem organizados fora das 

instalações das empresas. 

O ordenamento português não admite a possibilidade de composição heterônoma da 

greve, seja ela por decisão judicial ou administrativa. Pode ser formalizado um impasse por 

estas vias, mas ele terá de ser autonomamente dissipado, com a ajuda de um árbitro, por 

exemplo.  

Como garantia, os trabalhadores têm a previsão legal da abusividade de todo 

despedimento realizado durante a greve, ou no interregno de seis meses depois de encerrada.  

No mais, também aqui é repudiado o lockout, e diversamente da maioria dos outros 

ordenamentos, o direito é concedido ao funcionalismo público, em conformidade com as 

delimitações estipuladas em lei própria. 

 

6.1.4 Itália 

 

Neste país, a previsão constitucional do direito de greve é idêntica à francesa. Também 

se estipula, por conseguinte, uma posterior regulamentação pelas leis ordinárias, as quais 

foram parcamente promulgadas, deixando a composição deste conflito à análise casuística 

(PERONE, 1996, p. 128). 

A exceção é a normativa a respeito dos serviços públicos, que passou a ganhar 

importância com o crescimento do fenômeno da terceirização destes serviços, e, com isto, a 

legislação veio de ser mais utilizada, como amparo legal para composição das controvérsias 

laborais nestes setores. 
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6.1.5 Suécia 

 

O direito sueco assegura à greve o status de direito constitucional. A aceitação da 

modalidade de ação direta é ampla e engloba empregados, associações de prestadores de 

serviço, como também é legalmente facultada ao trabalhador individualmente considerado. 

Outras formas de ação direta são também reconhecidas, desde que respeitados os limites da lei 

e da autonomia coletiva (PERONE, 1996, p. 128). 

A peculiaridade deste sistema normativo diz respeito ao fato de serem possibilitados 

iguais meios de luta aos fornecedores e aos tomadores de trabalho. Naquela sociedade, 

inclusive, as organizações sindicais são bastante parcimoniosas no recurso à greve E, por 

outro lado, é amplamente garantido o direito à realização do lockout. 

 

6.1.6 Luxemburgo, Alemanha, Áustria e Holanda 

 

Em comum, os sistemas normativos de Luxemburgo e Alemanha têm o 

reconhecimento do direito a partir de uma interpretação extensiva das liberdades sindicais 

constitucionalmente determinadas. A aceitação do fenômeno é registrada desde o final do 

século dezenove. O sistema normativo resguarda a ação sindical e reconhece a greve como o 

instrumento por excelência do exercício dela. Não existe regulamentação dos respectivos 

efeitos e sequer do exercício (PERONE, 1996, p. 129-130). 

Na Alemanha, especificamente, a regularidade jurídica é dessumida da proibição, 

exarada na legislação ordinária, de utilização de meios de repressão à ação grevista. 

Já na Áustria, nada há, nem na constituição nem nas leis comuns, que autorize o 

entendimento pela consideração do movimento social como direito. 
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Na Holanda, não há enquadramento jurídico do agir sindical e menos ainda sobre a 

específica ação grevista. O tratamento jurídico é sustentado pela mais ampla garantia 

constitucional de liberdade de associação e de reunião, privilegiadas naquela democracia.  

 

6.1.7 Reino Unido, Bélgica, Finlândia e Dinamarca 

 

Em nenhum destes ordenamentos há previsão de tal direito. Obviamente não poderia, 

no Reino Unido (HEPPLE, 2005, p. 87), haver garantia constitucional de seu exercício, dês 

que se trata de um direito costumeiro. Em comum, face à lacuna legislativa, têm eles o 

tratamento pragmático dado à questão, e, assim, é possível afirmar que a ação é respeitada, 

porquanto isenta de conseqüências, no plano da relação de trabalho e no plano penal. 

 

6.2 GREVE NA AMÉRICA LATINA 

 

As legislações dos países da América latina coincidem em muitos pontos no 

tratamento jurídico que dispensam à greve. Neste ponto do trabalho, far-se-á, com base no 

relato de Baltazar Cavazos Flores (1987, p. 304), uma síntese da disciplina jurídica daquele 

fenômeno. 

Assim, na Colômbia, o art. 429 do código trabalhista fornece o conceito de greve 

como a suspensão coletiva, temporária e pacífica do trabalho, realizada pelos trabalhadores de 

um estabelecimento ou empresa, com fins econômicos e profissionais. Em seguida, dispõe os 

requisitos para que a manifestação seja considerada lícita. 

O código trabalhista da Guatemala dispõe sobre ela como a suspensão e abandono 

temporal do trabalho em uma empresa, tudo acordado, executado e mantido pacificamente por 
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um grupo de três ou mais trabalhadores. Determina, ainda, que o propósito exclusivo é de 

melhorar e defender, frente aos patrões, os interesses econômicos próprios da categoria. 

No Panamá, a disciplina atual é fornecida pela vigente constituição, promulgada em 

1972, a qual reconheceu o direito de greve e eliminou o direito de paralisação dos 

empregadores, entendido como meio de pressão em caso de conflito coletivo. A disciplina é 

detalhada pelo Código do Trabalho, no qual, além disto, são tratados os direitos à organização 

sindical e as restrições ao exercício grevista.  

Assim, segundo a legislação daquele país, a greve é um direito cuja titularidade 

pertence a uma coletividade de trabalhadores, não a um indivíduo. Seu exercício, porém, não 

está restrito às organizações sindicais. A lei possibilita a deflagração da greve por um mínimo 

de cinco trabalhadores, independentemente da participação ou chancela sindical. 

No Equador, a legislação restringe-se a considerá-la uma suspensão coletiva de 

trabalho orquestrada por uma coletividade de trabalhadores. Já em Honduras, no tangente à 

greve, a lei repete, à literalidade, as disposições do Código trabalhista da Colômbia.  

Em São Salvador, a lei a prevê como a paralisação concertada por um grupo de 

trabalhadores, com a finalidade de alcançar melhores condições de trabalho. 

No Chile, atualmente, a greve tem o respaldo da garantia constitucional, feita por 

intermédio da ressalva aos servidores públicos e aos trabalhadores do setor privado no 

desempenho de serviços de natureza pública. Assim, a constituição vigente reconhece 

tacitamente o direito a todos aqueles não compreendidos na expressa proibição (MORGADO; 

RODRIGUES; GIGLIO, 1996, p. 56-58). A regulamentação da garantia constitucional 

genérica é feita no Código do Trabalho, em tópico específico, na seção que contém a 

regulação da negociação coletiva, como parte desta. 

Na Nicarágua, é conceituada como o abandono temporário do trabalho, combinado no 

âmbito de uma empresa ou negócio, destinado a equilibrar os diversos fatores da produção 
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com o afastamento de abusos cometidos pelos patrões contra os trabalhadores; além disto, 

destina-se a forçar a implementação de negociações e contratos coletivos, ou ainda, a 

harmonizar os interesses naturalmente conflitantes de capital e trabalho, e, finalmente, a 

melhorar as condições econômicas e sociais da classe trabalhadora.  

Quanto ao México, desde muito cedo, se comparado à evolução histórica do 

tratamento jurídico da greve, tem-lhe sido dado tratamento jurídico de direito fundamental. 

Pioneiramente, a constituição mexicana assegura aos trabalhadores, de modo expresso, o 

respectivo exercício (BUEN, 1996, p. 118-119). 

Assim, toda manifestação contrária àquela representa uma ofensa direta à Lei Máxima 

daquele país. O que não impediu a existência de manifestações contrárias aos movimentos 

organizados. A atuação policial, naquele contexto social, foi bastante diversa da marcante 

repressão levada a efeito em outros Estados latino americanos.  

O exercício do direito neste país, todavia, é restrito a algumas categorias. Aos militares 

das três forças, é proibido. Aos funcionários públicos, é facultada a sindicalização, mas não a 

realização de greve. Os membros ocupantes dos três poderes são considerados servidores 

públicos. Assim, a eles também é vedado realizá-la. 

A despeito do rechaço constitucional, a articulação de movimentos grevistas tem 

propiciado àqueles trabalhadores algum progresso de condições econômico-trabalhistas, 

incluídas as melhorias de remuneração. 

Também neste Estado a moldura jurídica do fenômeno limita sua utilização. A lei 

estabelece causas para a respectiva deflagração. O conteúdo reivindicativo deve limitar-se à 

categoria dos interesses designados por coletivos.  

Obviamente, o mecanismo da lei constitui um claro óbice ao livre exercício do direito 

constitucional de greve. Comprovada fica, neste caso, a – mais profunda – intenção 
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corporativa e controladora do Estado, para além do verniz retórico revolucionário e 

nacionalista. 

Na República Dominicana, o art. 368 do Código do Trabalho expressa que a greve é a 

suspensão voluntária do trabalho organizada e realizada pelos trabalhadores em defesa de seus 

interesses comuns.  

Também no Peru, os movimentos grevistas foram duramente reprimidos como 

conseqüência da prévia acepção de se tratarem de ações delituosas. O status de direito foi 

conferido a partir da Constituição de 1979 e o conceito oferecido pela legislação vigente é 

obtido pela combinação do disposto nos artigos 72 e 73 da legislação trabalhista do país 

(PASCO COSMÓPOLIS; BUEN; GIGLIO, 1996, p. 200-201). Deste modo, é definida como 

a suspensão coletiva do trabalho acordada pela maioria e realizada de forma voluntária e 

pacífica pelos trabalhadores, com abandono do centro de trabalho. Na seqüência, o art. 73 

delimita as razões e circunstâncias autorizadoras da greve, cujo exercício também é 

regulamentado por decreto. 

No Uruguai, a greve passou por momentos de proibição absoluta, em época bem 

recente, as décadas de setenta e, em parte, de oitenta, quando, em 1984, por influência da 

disciplina da OIT, foi readmitida como direito. Hoje em dia, é regra: são exceção os 

funcionários públicos, a quem é vedado o exercício. A licitude é conferida ao movimento caso 

ele tenha ensejo depois de percorrido um itinerário de requisitos, como o pré-aviso a não 

paralisação das atividades consideradas essenciais. Nesse sentido, Américo Plá Rodriguez 

(1996, p. 252-256) salienta que, na experiência, o primeiro requisito é bem mais desrespeitado 

que o segundo. 
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6.3 A GREVE NO JAPÃO 

 

Dona de uma articulação diferenciada do resto do mundo, a coletividade de 

trabalhadores japoneses tem um método peculiar de fazer greve reivindicativa. Amarram, por 

exemplo, bandanas vermelhas e permanecem trabalhando. Porque não param? Porque tal 

decisão lhes implicaria prejuízo econômico, além impactar negativamente o empreendimento.  

Também podem chegar cinco minutos mais cedo ao local de trabalho e aglomerar-se à 

sua frente para cantar canções de insatisfação e protesto. Jamais se realiza atos destinados a 

prejudicar o desenvolver produtivo (BUCHWALD apud FLORES, 1988, p. 112-113). 

São manifestações características de uma sociedade na qual o senso de honra e 

vergonha têm concepção muito distinta da ocidental. Basta atentar para a apreensão destes 

protestos pelos tomadores do trabalho: é para eles ultrajante a constatação da existência de 

insatisfações grupais no ambiente de trabalho.  

 

6.4 GREVE NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 

Neste país, o tratamento jurídico está dissipado em diversas leis ordinárias, tanto no 

âmbito federal, como no estadual. É, por lei, definida como qualquer paralisação ou 

interrupção de serviços combinada pelos trabalhadores, a qual veda toda interpretação 

inclinada à desvalorização de tal direito.  

Além de ser prevista pela ordem jurídica interna, também o é na Carta Internacional de 

Garantias Sociais, documento formulado em 1948, na cidade de Bogotá, pela OEA, e no 

Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, adotado pela Assembléia 

Geral das Nações Unidas, em 1966 (LÓPEZ-MONÍS, 1986, p. 74). 
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O reconhecimento do direito tem lugar no quadro de negociações para composição 

autônoma dos interesses em choque. Mas, como é recorrente, no Direito Comparado, sofre 

restrições, que podem ser divididas em subjetivas e objetivas. Aquelas, dizem respeito aos 

funcionários públicos, via de regra proibidos de pôr em prática este tipo de ação – disciplina 

fornecida por diplomas provindos das três esferas de poder, municipal, estadual e federal, aos 

militares e aos marinheiros. As objetivas congregam o combate à greves políticas, de 

solidariedade e outras modalidades “atípicas”, como a paralisação parcial de um 

empreendimento produtivo ou a negativa de prestação de trabalho em regime de horas extras.  

Como efeito, tem-se a suspensão dos contratos de trabalho, mas esta posição vem 

enfraquecendo, em vista da possibilidade legalmente asseverada de o empregador prejudicado 

poder contratar substitutos temporários para os grevistas. 

A solução mais festejada será sempre a negociação coletiva, e, caso se esteja a lidar 

com funcionalismo público, é possível a intervenção judicial para compor o dissenso. Esta 

hipótese tem vez apenas quando deflagrados conflitos prejudiciais ao interesse público. 

 

6.5 PAÍSES QUE VIVERAM O SOCIALISMO REAL 

 

Uma vez eliminado o sistema de produção capitalista, em tese, desapareceria o 

antagonismos entre mão-de-obra e fornecedor de trabalho. Assim, a greve abandonaria sua 

razão de ser: não há mais luta de classes.  

Contudo, recentemente, alguns desses países modificaram radicalmente sua estrutura 

sindical – marxista e leninista – e passaram a aceitar a possibilidade teórica de greve como 

direito de luta - legítima - dos trabalhadores, mesmo com muitas restrições. Na Polônia, por 

exemplo, o Estado Comunista chegou a aceitá-lo, ao menos em teoria.  
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Por fim, a leitura da constituição da China faz saber que o fenômeno sequer foi 

previsto: em vez disto, o legislador privilegiou a regulamentação da composição autônoma, 

prevendo regras de funcionamento e organização sindical. 

 

6.6 A GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO 

 

A noção de serviço público aqui referida é ampla, com abrangência da administração 

pública em todas as suas esferas e mais as empresas públicas ou privadas gerenciadoras dos 

serviços públicos.  

Uma segunda importante colocação respeita à sua majoritária reprovação pelos 

sistemas jurídicos do Direito Comparado. Os argumentos centrais, neste sentido, atinem à 

afetação da inafastável regra da continuidade do serviço público, e à prevalência do interesse 

público ou geral sobre os ditos direitos particulares daqueles trabalhadores. Já a contraposição 

tem suporte na compreensão do direito de greve como componente do exercício de cidadania, 

e, portanto, de titularidade de todas as pessoas independente da função por elas ocupada 

(LÓPEZ-MONÍS, 1986, p. 19-27). 

Este decantado respeito pelo desempenho da função pública, na crítica de López-

Monís (1986, p. 27-28) provém da idéia européia moderna de marcação de territórios e 

configuração de soberania. Para ele, a paralisação temporária dos serviços públicos não traz 

males irremediáveis, mas transtornos passageiros, e, assim, a implementação da ação direta 

por aqueles trabalhadores não impactaria a sociedade com mais força do que o faria caso se 

tratasse de iniciativa privada. 

Um outro argumento dos críticos da concessão de tal garantia aos funcionários 

públicos é de ordem meramente financeira e econômica: afirma-se que tal categoria ocupa 

situação privilegiada em comparação aos que se lançam no mercado de trabalho, pois têm 
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melhor remuneração e gozam de estabilidade no posto de trabalho, garantia cada vez mais 

escassa. 

Também se fala na impossibilidade de contraposição de interesses entre o 

funcionalismo público e o Estado-patrão. Uma das facetas do poder público é justo seu corpo 

funcional, e esta não se pode dissociar da condição de patrão. É certo que em temos lógicos 

este silogismo é bem construído, mas seu interesse como justificativa prática é nulo, em 

virtude da inegabilidade da colisão de interesses entre estes dois pólos em dadas 

circunstâncias. 

A organização hierárquica sobre a qual se estrutura a administração pública seria outro 

elemento impeditivo do exercício do direito, pois, caso proibido pelos superiores, cerrado o 

caminho para os inferiores. Este também é um argumento refutável. Sabe-se que este tipo de 

controle jamais foi freio para a organização espontânea e contundente de trabalhadores unidos 

por uma mesma queixa ou causa. 

Ainda, fala-se na impossibilidade de negociação de interesses públicos, sobremaneira 

quando contêm em si repercussão pecuniária, haja vista a necessidade de planejamento 

orçamentário prévio. Isto se aplica, quando a pauta é atinente à concessão de melhoria na 

contraprestação daquela, ou o pleito gira em torno da necessidade de contratação de mais 

pessoal, entre outros.  

 

6.6.1 A doutrina do comitê de liberdade sindical 

 

Baseado na observação empírica da atitude dos Estados em relação à greve no serviço 

público, o Comitê de Liberdade Sindical da OIT posicionou-se para afirmar a possibilidade de 

os ordenamentos imporem-lhe restrições, e mesmo proibirem-na; ou ainda, implementar-lhe 

limitações, quando os serviços públicos forem essenciais – assim compreendidos aqueles cuja 
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suspensão pode pôr em risco a vida a segurança ou a saúde das pessoas e aqueles cuja 

ausência gera grandes transtornos, como os serviços de correio ou bancários, como exemplos. 

Em busca de moderação, aquele órgão doutrina pela sistematização de alternativas 

para dissipar os antagonismos, tais como procedimentos de conciliação e arbitragem 

adequados e eficazes, cujas conclusões revistam-se de caráter vinculante para ambas as partes. 

E, além disto, deixa claro que a sua realização, mesmo não autorizada, não deverá ser 

considerada delito penal suscetível de penas graves, mas tão somente falta sancionável no 

âmbito administrativo (LÓPEZ-MONÍS, 1986, p. 27-28). 

Os peritos do Comitê, ao formularem estatísticas sobre a ocorrência de greves dos 

funcionários públicos no mundo, constataram a irrelevância sociológica do seu repúdio ou 

aceitação pelo Direito.  

E mais: uma mudança substancial no panorama do sindicalismo contemporâneo 

envolve esses atores. Em épocas de desemprego estrutural, os sindicatos mais atuantes são 

precisamente os representativos desses atores sociais. 

Enquanto na década de setenta o ritmo de sindicalização era genericamente crescente, 

nos países desenvolvidos da Europa Ocidental e América do Norte, com o aumento do 

número de filiados nos entes sindicais, os anos oitentas trouxeram um movimento no sentido 

contrário. Alguns países, já no começo da década, revelaram números do declínio da atividade 

sindical – nos moldes tradicionalmente forjados – da iniciativa privada como um todo. 

Declínio no sentido de deterioração irreversível. Distante da idéia de crise, da qual um 

organismo pode extrair, ao final, um benefício. 

É bem verdade que o fenômeno é mais facilmente explicável por questões externas à 

estruturação sindical. Mudou o ambiente de vida das instituições sindicais: sedimentadas no 

industrialismo fordista, elas dialogavam com a produção massificada e com os grandes 

contingentes de trabalhadores manuais, da grande indústria e dos serviços coletivos.  
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Modificado o habitat, tem sido árdua e complexa a adaptação do sindicalismo. E nesta 

atmosfera, os entes sindicais representativos do funcionalismo público vêm ganhando 

destaque na reivindicação de incrementos na carreira de seus representados (PINTO, 1999, p. 

310-312). 
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CAPÍTULO 7 - A GREVE NA DOUTRINA DA OIT  

 

7.1 A GREVE E O COMITÊ DE LIBERDADE SINDICAL 

 

Com estrutura tripartite desde sua criação, este Comitê é composto por nove membros, 

subdivididos em três grupos: representantes dos Estados, dos trabalhadores e dos 

empregadores. É órgão do Conselho de Administração inicialmente constituído para examinar 

as queixas de violação da liberdade sindical e informá-lo sobre a existência de provas 

suficientes para ensejar uma investigação por parte da Comissão de Investigação e de 

Conciliação. Em seguida, passou, ele mesmo, a elaborar ressalvas e indicações a propósito de 

algo que pudesse considerar uma anomalia, quando então, examina as alegações, as repostas 

dos governos e as provas documentais à sua disposição, e, finalmente, apresenta suas 

conclusões ao Conselho de Administração. 

As queixas formuladas à OIT só serão admitidas quando provindas de uma 

organização nacional diretamente ligada ao assunto ou de uma organização internacional de 

trabalhadores e de empregadores com status de consultiva junto ela. Serão formuladas por 

escrito e assinadas pelo representante da entidade. 

Quando a queixa está corretamente formulada, a OIT insta o país envolvido a se 

pronunciar. Caso este colabora, ela o orienta a uma solução, se não colaborar, leva ao 

conhecimento deste Estado que sua atitude negativa será registrada por ela. 

O Comitê vem, ao longo de sua existência, formulando uma grande “jurisprudência” 

sobre as condições de trabalho no mundo. Sua responsabilidade é garantir a liberdade sindical 

de trabalhadores e empregadores. 
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7.2 A GREVE E AS CONVENÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA OIT 

 

Os instrumentos normativos que configuram a disciplina da OIT para a liberdade de 

trabalhar e a liberdade sindical centram seu esforço disciplinar em resguardar a liberdade de 

auto-organização coletiva, sempre independente dos poderes políticos constituídos.  

Neste sentido, para aquela Organização, os trabalhadores e tomadores do trabalho têm 

o direito de estruturar suas atividades e de formular seus roteiros, ou programas de ação com 

inteira autonomia. Tal implica a possibilidade de realização de toda atividade lícita destinada 

à defesa dos respectivos interesses profissionais.  

As autoridades públicas devem se privar de toda intervenção restritiva do direito 

sindical de organizar suas atividades e formular seus estratagemas de ação. Toda legislação 

criada com o escopo de obstacular essa liberdade viola as regras de conteúdo principiológico 

elaboradas pela OIT. Diversamente, é papel típico dos governos não só aceitar as 

manifestações sindicais, mas prover meios de possibilitar sua realização sem restrições. 

Logo, uma intervenção estatal somente será aceitável e legítima caso orientada à 

preservação da própria liberdade sindical, em algum momento no qual ela viesse a se achar 

comprometida. Possivelmente, a única alternativa para a concreção de tal tipo de controle sem 

ofensa à liberdade sindical seria por intermédio do Judiciário, com a adoção de um 

procedimento contraditório, o qual possibilitaria um conhecimento amplo e democrático à 

autoridade responsável, sob pena de as medidas adotadas adquirirem a aparência de atos 

arbitrários. 

A OIT assume, também, que a pauta de reivindicação formulada por um ente sindical 

não se restringe a questões econômicas, mas, ao contrário, reconhece a importância da 

política, de forma ampla, no desenvolvimento das atividades sindicais. Isso teria sido revelado 

pela observação da própria evolução do movimento sindical, com a melhoria das condições de 
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trabalho corriqueiramente associada à participação sindical na implementação de políticas 

econômicas e sociais. Em suma: a ação sindical é, reconhecidamente, imprescindível para a 

garantia do desenvolvimento do Bem-Estar social e econômico de todos os trabalhadores. 

A ressalva, neste pensamento, respeita à atuação meramente política dos trabalhadores 

organizados. Para a OIT, a atitude não poderá ser considerada sindical, pois o escopo 

irremovível destes entes é o incremento da vida social e econômica da coletividade de que 

vive da alienação do seu trabalho. Tal em vista, o Comitê de Liberdade Sindical recomenda 

aos sindicatos uma atuação mais atrelada às questões sindicais e profissionais, sem prejuízo 

da liberdade de opinião de seus membros, e sem intervenção dos governos no respectivo 

funcionamento. 

Todavia, o próprio Comitê veio a reconhecer a dificuldade de distinção entre atos 

puramente sindicais, e essencialmente políticos, pois ambos, via de regra, mesclam-se e se 

sobrepõem.  

No tocante à greve, aquele organismo a reconhece como manifestação da liberdade 

sindical, instrumento de pressão para aquisição de melhores condições de trabalho e renda. O 

mapeamento do fenômeno (feito pelo órgão) dá conta de diversos graus de assimilação nas 

legislações dos Estados. Enquanto em alguns países a aceitação é tácita ou expressa, em 

muitos outros seu exercício é limitado por restrições de alcance diverso e rigor variável.  

A proibição geral daquela é encarada pelos órgãos da supervisão da OIT como 

restrição pesada aos meios que toda organização dispõe para defender e promover os 

interesses dos trabalhadores. Logo, para a entidade internacional, ferramenta essencial de luta 

dos trabalhadores, cuja limitação somente é defensável em condições excepcionais e por 

tempo limitado. 

Segundo essa visão, o direito de deflagrar uma greve não é exclusivo das organizações 

sindicais: e imprescindível a articulação de mecanismos destinados a resguardar grupos de 
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trabalhadores, os quais, mesmo desorganizados, resolvam adotar a medida de pressão com o 

intuito de agregar ao trabalho melhores condições de realização. 

A disciplina deverá ser dada por lei, razoável e minimamente interferente na liberdade 

auto-organizativa. Seriam, por exemplo, aceitáveis e justificáveis as exigências de prévia 

tentativa de negociação e conciliação, além das restrições atinentes aos serviços essenciais à 

sociedade de forma perene ou em determinados momentos históricos – questões ligadas à 

segurança, por exemplo. 

Sob este paradigma – legal – a OIT admite a classificação jurídica do fenômeno em 

legal ou ilegal, pugnando pela razoabilidade dos interessados na paralisação temporária dos 

serviços, de modo a reduzir a índole conflitiva da ação. Por isso, fala em um necessário pré-

aviso, uma reflexão anterior à deflagração, ou mesmo na necessidade de deliberação por um 

quorum mínimo representativo da maioria dos envolvidos. A greve, então, é o último recurso, 

ante a impossibilidade revelada em outras tentativas, que não podem faltar. 

Em síntese, para a OIT, a greve configura momento de expressão de liberdade 

sindical, daí sua opção em considerá-la instrumento legítimo de defesa dos interesses 

profissionais, em sentido abrangente. A formatação dada ao fenômeno busca enquadrá-lo 

como movimento social absorvido pelo estado, o qual tem legitimidade – em tese, para o 

benefício de uma coletividade maior - de ingerência sobre a concretização do movimento. 

Compõe-se assim, uma manifestação popular deflagrada no seio das diversas sociedades 

constituídas, sem buscar a respectiva aniquilação. 

Ao contrário, segundo prevê aquele organismo, será legítima enquanto lastreada na 

busca de inserção social mais privilegiada, com profissionais participando limitadamente das 

decisões políticas do Estado, tão somente para, por meio do trabalho, poderem usufruir com 

mais abertura e interação dos bens oferecidos naquele contexto sócio-político. 
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Interessante notar, por fim, a posição aparentemente progressista, ao constatar que a 

greve tinha a nota essencial de fenômeno político, reconhecer a legitimidade de uma atuação 

política das organizações sindicais. Mas o avanço pára na proposição de uma atuação 

politicamente delimitada ao que disser respeito à condição profissional dos cidadãos 

envolvidos no movimento. 

 

7.3 LIBERDADE DE TRABALHAR E A DISCIPLINA DA OIT 

 

A possibilidade de escolha de um trabalho livre de imposições é um direito a ser 

assegurado a todos os homens. Muito embora dificilmente se possa vislumbrar tal 

possibilidade em termos pragmáticos, eis que o trabalho encontra-se, em regra, sujeito às 

oscilações político-econômicas.  

A Organização Internacional do Trabalho foi constituída com a finalidade de 

solidificar a proteção dos direitos humanos ligados ao trabalho, e, desde sua criação, para a 

consecução deste fim, tem sedimentando variadas políticas de implemento deste rol de 

interesses. Para tanto - lastreada em rigoroso mapeamento da realidade política e sócio-

econômica dos Estados - vem, ao longo dos anos, buscando estruturar doutrina e criar 

legislação, por meio de suas convenções e recomendações, destinadas a difundir estes direitos 

como fundamentais. 

Com efeito, a atuação desta Organização norteia-se pela premissa de que os direitos 

civis são componentes inafastáveis em toda política social e a proteção e afirmação dos 

direitos humanos é um dos alicerces de todo processo de desenvolvimento econômico 

pacífico. 

Sem a consagração de direitos fundamentais, restaria impossibilitada a efetiva 

aplicação do princípio da livre escolha de um trabalho. Além disto, a previsão de tais direitos 
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destina-se a combater as desigualdades de origem racial e a garantir o pleno exercício dos 

direitos sindicais. 

Por tais razões a atuação da OIT no desenvolvimento e resguardo dos direitos 

humanos não é uma atitude setorizada: consiste na finalidade essencial do organismo, seu 

principal objetivo e a razão de ser de toda sua obra normativa. 

Entre todas as ações da OIT, a mais forte e articulada, sem dúvida, desenvolve-se em 

prol da liberdade de trabalho. A defesa desta determina a formatação de um conjunto de 

garantias, como a de iguais oportunidades de trabalho, independentemente de características 

subjetivas não correlacionadas ao desempenho da atividade, com o intuito de combater as 

práticas discriminatórias no âmbito do trabalho. Ou, ainda, a preservação da liberdade de 

congregação das diversas categorias profissionais.  

O tratamento da liberdade sindical dado pela OIT é importante, por irradiar a 

concepção que cada Estado vem a absorver, já que a busca de uniformização do tratamento 

dado ao trabalho humano no plano internacional é também um fim perseguido por esse ente. 

De fato, a liberdade sindical tem se afigurado mais possível e mais concreta na medida 

em que os ordenamentos jurídicos disponibilizam aparato judicial para reprimir os atos a ela 

atentatórios. O grande desafio, todavia, é manutenção da liberdade intacta, a despeito da 

previsão normativa estatal de repressão dos atos contrários a esta. 

Os textos produzidos pela OIT cuja temática envolve as liberdades sindicais são 

múltiplos, mas vale fazer, de forma simplificada, um retrospecto de seu teor, de modo que se 

poderá vislumbrar a diversidade de seu alcance. O primeiro texto a conter referências ao 

direito sindical foi a Convenção nº 11, de 1921, sobre o direito sindical na agricultura. Este 

documento, embora não forneça definição desse direito, delineou o precedente de que quem 

trabalhava na agricultura deveria ter os mesmos direitos de associação e coalizão dos 

trabalhadores da indústria. 
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Era o princípio da abstração da liberdade sindical como direito de todo trabalhador. 

Nos debates travados na Conferência Internacional do Trabalho, quando da elaboração do 

documento, ficou clara a intenção de que este se aplicaria não só aos assalariados rurais, mas 

também aos meeiros, arrendatários, pequenos proprietários rurais e outras classes de 

camponeses.  

Contudo, os textos centrais da OIT sobre liberdade sindical são a Convenção nº 87, de 

1948, a qual versa também acerca da proteção do direito sindical e a Convenção nº 98 de 

1949, a respeito do direito sindical e da negociação coletiva.  

A Convenção nº 87 assegura a todos os trabalhadores e tomadores do trabalho, sem 

distinção, ou necessidade de prévia autorização, o direito de construir as organizações que 

considerarem convenientes e a elas se filiarem. Tais organizações deverão ter o direito de 

elaborar seus próprios estatutos e regulamentos, eleger seus representantes com total 

liberdade, organizar a respectiva administração e atividades e compor seus programas de 

ação, sem interferência das autoridades públicas. 

Também não se permite que sejam dissolvidas nem suspensas por via administrativa. 

Podem congregar-se em federações e confederações, e a todos é facultado filiar-se a 

organismos internacionais ligados ao trabalho.  

A aquisição de personalidade jurídica pelas organizações sindicais não deverá estar 

atrelada a condições restritivas, mas a respectiva constituição seguirá os procedimentos 

adotados em cada país para a formação de uma personalidade jurídica. 

A aplicação das garantias previstas na Convenção é passível de ser assegurada também 

por meio da atuação das forças armadas e da polícia de um determinado Estado, de acordo 

com previsão de lei e de regulamentos. Assim, percebe-se que a finalidade primeira da 

Convenção nº 87 é resguardar a liberdade sindical de possíveis ingerências do Estado. 
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A Convenção nº 98 veio para complementar a 87, concentrando sua atenção em 

questões atinentes às relações entre as categorias produtivas. Estrutura, assim, a proteção dos 

trabalhadores contra atos de discriminação anti-sindical no trabalho e motiva as associações 

de trabalhadores a dispor de adequada proteção contra toda intervenção invasiva por parte das 

categorias econômicas. Promove, também, o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos 

procedimentos de composição autônoma, pela negociação coletiva.  

O único grupo de profissionais cuja situação jurídica não é tratada nesse documento é 

o de funcionários da Administração do Estado. A atuação das forças armadas e da polícia é 

admitida, com contornos idênticos aos dados pela Convenção nº 87. 

Além desta, há a Convenção nº 84, de 1947, a qual, no imediato pós-guerra, trata dos 

direitos de associação e de negociação coletiva, além do direito de consulta e da criação de 

mecanismo para resolução de conflitos nos territórios em questão. 

Já a Convenção nº 144, de 1976, disciplina a chamada consulta tripartite, discorrendo 

sobre a participação de organizações de trabalhadores e empregadores nas consultas referentes 

às normas internacionais do trabalho. Estas deveriam ser procedidas no âmbito interno de 

cada Estado, em ambiente de mais ampla garantia à liberdade sindical. 

A Convenção nº 151 e a Recomendação nº 159, de 1978, falam das relações de 

trabalho na administração pública, com o objetivo de resguardar o direito sindical dos 

funcionários públicos e fomentar sua participação no delineamento das respectivas condições 

de trabalho. 

Os instrumentos mais recentemente adotados pela Conferência Internacional do são a 

Convenção nº 154 e a Recomendação nº 163, ambas do ano de 1981. Esses documentos 

propõem modos de desenvolvimento e implementação da negociação coletiva em todos os 

setores da economia. 
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Além das convenções e recomendações, cujo cumprimento - em maior ou menor grau 

- pode ser exigido, há também as resoluções, instrumentos de aplicação não coercitiva, com 

importante papel na difusão internacional do ideário da OIT.  

Duas resoluções tratam especificamente liberdade sindical. A primeira, datada de 

1952, diz respeito à independência do movimento sindical, estipulando princípios de 

relacionamento entre as organizações de trabalhadores e o Estado, na forma do poder político-

partidário. Neste sentido, declara a importância da liberdade do movimento sindical, o qual 

deverá permanecer desatrelado dos grupos políticos, sempre oscilantes, ao longo da História. 

A outra, adotada em 1970, fala sobre os direitos sindicais e a sua relação com as liberdades 

civis. Aqueles estariam intrinsecamente ligados a estas, na forma como foram concebidas na 

Declaração Universal dos direitos do Homem e no Pacto Universal sobre Direitos Civis e 

Políticos. Este documento contextualiza os direitos sindicais dentro das liberdades políticas: 

na ausência destas, eles jamais se concretizaram. 

Como se vê, toda a formatação da garantia da liberdade humana de trabalhar, na OIT, 

tem seus alicerces no Direito Sindical. Os instrumentos elaborados pela entidade têm o ponto 

comum de coordenar meios de concretizar a liberdade e o diálogo coletivos. Isto porque a 

organização e a liberdade coletivas precedem a liberdade individual que possibilita o acesso a 

um trabalho digno e livremente escolhido. 
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CAPÍTULO 8 - A GREVE NO BRASIL  

 

8.1 OS IMIGRANTES E O MOVIMENTO OPERÁRIO BRASILEIRO 

 

O presente estudo não se dirige à contextualização da greve em termos dogmáticos, 

nem consoante perfil da doutrina dominante ou da Organização Internacional do Trabalho.  

A radiografia das composições doutrinárias e legislativas da greve, elaborada nos 

Capítulos anteriores, tem como interesse apenas demonstrar o objetivo daquelas de enquadrar 

esse fenômeno dentro do seguinte contexto: primeiro, das aspirações do Estado Liberal; 

segundo, do Estado do Bem-Estar Social; e, por fim, como fenômeno recepcionado e tolerado 

pelo Socialismo Democrático e pela Neosocialdemocracia. 

Aqui não se fará uma análise detalhada acerca da interpretação e aplicação do Direito 

de Greve, no Brasil. Não é este o objeto do estudo. A pretensão é de perseguir o seu itinerário 

histórico, a fim de identificar as diversas correntes ideológicas formadoras dessa experiência. 

Por outro lado, intenta-se comprovar que a estrutura normativa atual segue os padrões 

doutrinários e legislativos orientados pela Organização Internacional do Trabalho e pelo 

Direito Comparado. 

A teoria jurídica trabalhista, no tangente à influência do movimento anarquista na vida 

operária brasileira, é lacônica, muito embora exista uma bibliografia substancial acerca do 

tema.  

Em língua espanhola, encontra-se relato de movimentação anarquista no Brasil já nos 

idos de 1835. Segundo Jaime Cubeiro (apud Morelli, 1988, p. 38), nesta época aparece, no 

Rio de Janeiro, um jornal anarquista “O Anarquista Fluminense”, ao qual sucederam - em 

ordem cronológica - “O Socialista da Província do Rio de Janeiro”, de 1845, o pernambucano 
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“O Proletário” e o carioca “O Grito Anarquial”. Todos estes, quando não propagadores diretos 

da ideologia anarquista, tinham a característica de combate aos governantes de então. 

As primeiras experiências anarquistas em solo brasileiro, de acordo com o autor, 

forma a construção de comunidades, como a do município de Guararema, São Paulo, fundada 

por Arturo Campagnoli, em 1888, e a colônia Cecilia, fundada por Giovanni Rossi em 1890, 

no município de Palmeira, no Paraná. Esta a mais conhecida, objeto de muitos estudos, 

motivados pela sua força de resistência ao pôr em prática os princípios anarquistas em 

contexto social radicalmente adverso. 

Também a obra do autor norte-americano Sheldon Maran (1979) retrata o período de 

1890 a 1920, interregno no qual floresce e toma força a militância anarquista, devido ao 

considerável aumento do fluxo migratório provindo da Europa. Segundo ele, são justamente 

os imigrantes italianos, portugueses e espanhóis os que constituíram a liderança desse 

movimento e suas respectivas fileiras (rank and file). 

Pontua ele que a sociedade escravagista tornou-se um obstáculo à introdução do país 

na moderna sociedade industrial. Por isso, o movimento imigratório só começou com fim da 

escravatura (1888) e a Proclamação da República (1899). 

Contabilizou-se, então, cerca de 3.390.000 imigrantes a entrarem no país entre 1871 e 

1920. A maioria formada de italianos; seguidos dos portugueses e, posteriormente, espanhóis.  

[...] Segundo o censo de 1893 realizado na capital de São Paulo, 
os estrangeiros constituíam 54,6% da população total e um 
índice ainda maior da força de trabalho. Dos 10.241 
trabalhadores classificados como artesãos (operários da 
construção civil devem ter sido incluídos nessa categoria) 
85,5% nasceram no exterior. Na manufatura, 79% eram 
imigrantes; nos transportes e setores afins, 81%; no comércio, 
71,6%. Excluindo as pesquisas no setor agrícola, os estrangeiros 
constituíam 71,2% da força de trabalho total da cidade [...] 
(MARAN, 1979, p. 15-16). 

 
Já em 1901, o cálculo indicava que somente 10% dos operários industriais eram 

brasileiros.  
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[...] Em 1911, a pesquisa feita na indústria têxtil pela Secretaria 
de Trabalho do Estado de São Paulo indicou que de 10.204 
operários em 23 fábricas, 7.499 eram estrangeiros, dos quais os 
italianos constituíam 6.044, os portugueses 824, os espanhóis 
338, sendo os demais de diversas nacionalidades [...] (MARAN, 
1979, p. 16).  

 

Por volta de 1920,  

[...] dos 1000,338 empregados em indústria (numa classificação 
ampla que abrange fábricas e pequenas oficinas), 51% nasceram 
no exterior. Nos transportes e comunicações, 58% dos 13.914 
tabulados eram imigrantes, incluindo 62% dos 11.676 
trabalhadores nos transportes terrestres e marítimos [...] 
(MARAN, 1979, p. 16-17). 

 

Este é o panorama, muito embora saliente o autor que, de 1920 em diante, a 

participação estrangeira na força de trabalho tenha principiado a cair. 

Outro achado importante: “[...] as lideranças operárias eram também ‘imigrantes’, em 

sua quase totalidade [...]”. Impunham-se, assim, várias dificuldades aos ativistas e agitadores 

da época. Uma delas era a variedade de idiomas. No entanto, destaca ele, que, a despeito 

disto, em 1917, aconteceu a maior greve deste período, que se iniciou na indústria têxtil  

[...] e, na segunda semana de julho de 1917, já paralisava toda a 
indústria, o comércio e os transportes da cidade de São Paulo. 
Por quase três dias os grevistas controlaram as ruas. As elites 
paulistanas alarmaram-se a ponto de permitir que um comitê de 
jornalistas solucionasse a greve por meio de negociação direta 
com os representantes dos trabalhadores, da indústria e do 
governo [...] (MARAN, 1979, p. 19-20).  

 

Pela pungência da ação e seu impacto sobre a organização sindical e trabalhista da 

sociedade da época, será de interesse trazer ao texto uma breve narrativa do desenrolar dos 

fatos na semana da grande greve anarquista no Brasil. 
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8.1.1 Motivações dos fluxos migratórios e seus dilemas 

 

Como já salientado, a imigração, no Brasil, tomou força na década de 1880, a partir da 

política do Governo da Província de São Paulo de subsidiar o fluxo migratório para enfrentar 

a crise da mão-de-obra escrava nas fazendas paulistas de café, quando, depois de três séculos, 

o sistema escravista de exploração do trabalho começava a declinar. 

Os estrangeiros, sobretudo espanhóis, italianos e portugueses eram recrutados 

majoritariamente na zona rural de seus países, com a promessa de construir fortuna no Brasil. 

Eram trazidos em grandes navios, em longas jornadas. Em solo, eram conduzidos de trem 

para a Hospedaria dos Imigrantes, de onde eram contratados pelos fazendeiros de café.  

A ilusão da construção de riqueza, todavia, logo se desvaneceria em face da 

mentalidade intrinsecamente escravagista dos patrões. Aos novos trabalhadores, eram 

impostas jornadas de trabalho extenuantes, e condições de alojamento e trabalho muito 

precárias. Em pouco tempo, alguns trabalhadores rebelavam-se contra seus patrões e voltavam 

aos seus países4.  

Os que não regressaram, migraram para a cidade de São Paulo e deram impulso à 

iniciante atividade industrial (LOPREATO, 1997). Muitos dos que ficaram rapidamente 

foram identificados pelo governo de então como anarquistas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4  A este respeito verifique-se imagens no Anexo 1, p. 192. 
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8.2 ANARCO-COMUNISMO, ANARCO-SINDICALISMO, O AMBIENTE SOCIAL E AS 

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

 

Naquele contexto social, os militantes anarquistas e mais os socialistas foram tratados 

como ameaça à paz nacional, sob o estigma de propagadores de seitas “fratricidas”. 

Desencadeou-se, assim, uma intensa perseguição pela polícia e constantes prisões, detenções 

e enfrentamentos. A ponto de, já em 1893, o chefe de polícia registrar como fato mais 

importante daquele ano a implementação de medidas de combate às ameaçadoras ideologias. 

A despeito disto, as ideologias anarquistas, socialistas e comunistas propagaram-se e 

formaram uma força política ativa, lastro de diversos protestos dos trabalhadores contra as 

mazelas da sociedade burguesa. As duas correntes mais expressivas nesta militância foram o 

anarco-comunismo e o anarco-sindicalismo. Esta última a predominante em São Paulo.  

Esta corrente voltava-se para o engajamento dos trabalhadores e militantes nas 

organizações sindicais e nos movimentos operários. Iniciou-se, inclusive a publicação de um 

jornal, denominado “Amigo do Povo”, com alinhamento político nitidamente sindicalista, o 

sindicato era considerado um núcleo de resistência e luta dos trabalhadores, por melhorias 

profissionais e econômicas, constituídos pelos próprios trabalhadores e sem interferências 

externas. Este novo modelo de agremiação substituiu as associações de caráter assistencialista 

e beneficente até então existentes. 

Os anarco-comunistas faziam o contraponto à outra corrente, sob o argumento de que 

as reivindicações de caráter trabalhista poderiam vir a obscurecer o objetivo maior, a 

preparação para a revolução social, que poria termo ao regime capitalista de produção. A 

despeito desta divergência, as duas correntes políticas implementavam seus ideais por meio da 

mesma estratégia de luta política: a ação direta, consistente na admissão da livre iniciativa - 

autonomia do indivíduo - e na solidariedade. A ação direta opõe-se ao parlamentarismo ou 
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qualquer outra forma de representação política: a libertação somente adviria da gestão direta 

de seus interesses, pelo proletariado. É desta concepção que se originaram as estratégias como 

o boicote, a sabotagem e a greve. 

Segundo ambas as vertentes do anarquismo, para fazer greve, o trabalhador tem de 

superar a si mesmo, avançando para além do hábito da submissão, da alienação e da 

passividade diante do patrão, que se quer inatingível. Ao mesmo tempo, ela desenvolve o 

sentimento de apoio mútuo, estreita os laços de solidariedade e mostra aos trabalhadores que a 

transformação social só vem com a união de todos. 

A estratégia de ação direta, como orientação da luta operária, foi definida no Brasil no 

1º. Congresso Operário Brasileiro, realizado no Rio de Janeiro, em 1906. A pauta deste 

encontro consistia na luta por uma jornada de oito horas. Bandeira de luta também em muitos 

outros países, desde a virada do século. Evento muito importante para o sindicalismo 

brasileiro teve lugar a esta época: a partir do chamado das organizações operárias, 

desencadeou-se a paralisação de diversos setores produtivos, empenhados na implementação 

de uma jornada de oito horas. Os primeiros a deflagrarem a greve foram os metalúrgicos da 

Cia. Lidgerwood, de São Paulo, seguidos por diversas categorias: pedreiros e serventes, 

trabalhadores em madeira, pintores de parede, sapateiros tecelões, entre outros.  

Estas manifestações foram fortemente reprimidas ao longo de toda a Primeira 

República e sua ocorrência era rechaçada sob o argumento de que se destinavam, tão somente, 

à perturbar a harmonia de um regime no qual as forças produtivas não se opunham. Como se 

no capitalismo brasileiro não existisse choque entre o capital e o trabalho.  

Todavia, mesmo com a repressão forte, algumas categorias conquistaram o direito a 

uma jornada de oito horas, por meio de acordos entre patrões e trabalhadores. Outra etapa, 

nem sempre realizada, era a efetivação do pactuado. 

 



 146

Assim, na avaliação dos militantes anarquistas, as conquistas morais e éticas dos 

movimentos grevistas tiveram, nesse primeiro momento, maior significância que os ganhos 

econômicos. Por esse tempo, as agitações operárias intercalavam-se com fases de apatia e 

conformismo, dinâmica justificável pela dificuldade de penetração e aceitação dos ideais 

anarquistas em uma massa operária profundamente heterogênea.  

Depois de aproximadamente cinco anos de calmaria, o operariado novamente 

começou a se insuflar, rebelando-se contra o alto custo de vida e as degradantes condições de 

trabalho e vida a que era submetido. Novas greves tiveram lugar, algumas com êxito na 

obtenção do objeto das reivindicações, outras, não. Toda esta agitação era apenas o momento 

preparatório para a greve geral de 1917, movimento que paralisou por três dias a vida 

econômica do coração produtivo do Brasil. 

 

8.2.1 O ano de 1917 

 

Este ano foi marcado pela carestia dos produtos e dos serviços e a imprensa não 

deixava de propalar veementes críticas contra os preços aviltantes dos produtos e a – não 

menos aviltante –exploração do trabalho infantil e feminino. As forças produtivas, indústria e 

governo, foram alertados das dificuldades da classe trabalhadora para obter os gêneros 

necessários à sua sobrevivência em patamares de dignidade mínima. 

Além disto, campeava a falsificação e adulteração de alimentos, que chegou ao 

cúmulo de acrescentar substâncias tóxicas como caulim e areia à farinha de trigo e o açúcar, 

por exemplo. Diante de tal realidade, os anarquistas se manifestaram para alertar a população 

da inércia do governo em matéria de saúde pública, higiene e sanitarismo, ao tempo que 

conclamavam a população para agir diretamente. 
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O método sugerido: o boicote. A primeira empresa cujos produtos não mais seriam 

comprados foi o Moinho Santista, por causa da adição de fubá à farinha de trigo. Esta situação 

se tornava mais complexa em virtude do desnível dos ganhos e gastos, com salários 

baixíssimos, muito aquém do necessário para a aquisição do básico imprescindível.  

O trabalho das mulheres também era perversamente explorado. A despeito de 

cumprirem as mesmas jornadas que os homens, sua remuneração limitava-se ao máximo de 

metade daquela paga aos homens para o mesmo serviço. E o contingente de mulheres nas 

fábricas era grande, não somente pelo custo reduzido que representavam, mas também em 

razão de - junto com as crianças - formarem uma classe trabalhadora mais facilmente 

amoldável aos interesses dos patrões. 

Por esta época, tingindo de cores dolorosas a realidade da classe trabalhadora, o 

trabalho infantil chegava a representar metade da mão-de-obra ocupada no país. Em algumas 

fábricas, todos os operários, exceto os técnicos, eram crianças, remuneradas – quando o eram 

– com o máximo de dez por cento dos valores pagos a um homem adulto. 

A imprensa, à ocasião, passou a publicar notícias a respeito da situação do trabalho 

infantil, registrando imagens das crianças exaustas, ao sair - já na madrugada - do seu trabalho 

nas fábricas. As autoridades foram alertadas, e suscitadas a fazerem aplicar-se as leis sobre o 

trabalho infantil, as quais, já aqui, proibiam, por exemplo, o trabalho noturno. 

Descrente, por índole, da atuação do Estado para o eficaz combate destas distorções, o 

movimento anarquista encampou a causa do trabalho infantil; para, por intermédio da ação 

direta dos cidadãos, mobilizar a opinião pública pelo repúdio àquele tipo de exploração, com 

fins de erradicá-la.  

Deste modo, a situação como um todo era muito desfavorável à imensa maioria da 

população. Inflação alta, salários baixos, pouca educação, muita exploração de toda a família 

do operariado. Também por este tempo os empregadores começaram a consolidação do que 
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viria a ser seu modo de operar nos conflitos: a utilização da polícia como o braço armado na 

defesa da propriedade.  

As greves setoriais não mais se revelavam instrumentos hábeis a pressionar a classe 

detentora dos meios de produção. Os problemas profissionais das diversas categorias eram 

peças de uma imensa engrenagem de exploração distanciada da preservação da dignidade do 

trabalho humano. 

Neste contexto social convulsionado, os movimentos operários, das diferentes facções 

ideológicas de esquerda, que já se alastravam nos bairros operários da capital paulistana, 

captaram a oportunidade de reunir toda a população trabalhadora em torno das idéias de 

superação do regime capitalista de produção. 

 

8.2.2 A deflagração da greve 

 

A modalidade de ação direta proposta pela militância anarquista, socialista e 

comunista não poderia ser outra senão a mais combativa, a greve. A paralisação concertada de 

toda a produção do Estado de São Paulo por um lapso de tempo determinado. Sugerida a 

partir do apelo emocional das experiências conflitivas com a polícia, das quais alguns 

trabalhadores já tinham saído feridos e mesmo sem vida. 

Assim se deflagrou a greve geral Para tentar neutralizar a repressão policial, os 

grevistas divulgaram um “Manifesto aos Soldados”, conclamando-os a se agregarem à luta, 

assumindo uma identidade, ao invés de prestarem serviços à preservação do patrimônio dos 

industriais.  

Diante das pressões, alguns patrões resolveram ceder, assumindo como justas as 

reivindicações, na época consistentes no pedido de aumento de 20% nos salários e readmissão 

dos empregados demitidos por aderirem à greve. Interessante manifestação teve lugar neste 
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momento: alguns grupos de trabalhadores manifestaram publicamente o agradecimento pela 

atitude daqueles patrões que transigiram, mas mantiveram o estado de greve como forma de 

solidariedade com os demais trabalhadores.  

A intermediação do Estado era vista com desconfiança pela liderança grevista, assim 

como a anunciada intenção policial de compor com os grevistas. Os líderes das diversas 

organizações operárias já em atividade reuniram-se clandestinamente e produziram um 

documento extremamente avançado em termos de disciplina das relações de trabalho. 

No rol de reivindicações constaram não somente pedido de incremento salarial, como 

também pedido de limitação da jornada a oito horas por dia, pagamento de adicional de 50% 

sobre o labor excedente deste limite, garantia perpétua de emprego, liberdade de associação, 

abolição do trabalho para menores de 14 anos e proibição de trabalho noturno para mulheres e 

menores de 18 anos. Como forma de angariar apoio da população para a chamada causa 

operária, as reivindicações não se limitaram às condições de trabalho, e incluíram pleitos de 

redução do custo de vida, como o de barateamento dos gêneros de primeira necessidade, 

adoção de medidas destinadas a coibir a falsificação dos produtos, medidas de restrição à ação 

dos especuladores, redução de 30% dos valores dos aluguéis, e não execução dos despejos por 

falta de pagamentos.  

Uma greve de contornos políticos, uma ampla mobilização justificada pelo argumento 

de que as reivindicações eram nascidas das multidões vencidas pela fome, e reiteradamente 

agredida pela força policial de um Estado que lhes sonegava o direito a uma existência digna.  

O impacto desta pauta? O Estado de São Paulo teve sua economia completamente 

paralisada naquele momento. Uma convulsão social sem precedentes apanhava de surpresa o 

Brasil. Os números revelaram que cem mil trabalhadores cruzaram os braços, em todos os 

setores produtivos e mesmo na esfera cultural. Todos os espetáculos foram adiados enquanto 
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durasse o movimento. Em alguns casos, os pleitos chegaram a ser atendidos, mas as 

categorias profissionais mantiveram-se paradas, em solidariedade ao conjunto.  

A cidade vivenciava verdadeiro estado de guerra, com a polícia nas ruas, deslocando-

se em grandes quantidades. O bairro do Brás, onde se congregava a maior parte das indústrias 

da capital paulistana, passou a sediar o Quartel General da Polícia, ao mesmo tempo em que a 

população permanecia nas ruas, em aberto desafio à recomendação policial de permanência 

no interior das casas, ao aviso de que, caso ousasse sair, enfrentaria os métodos policiais mais 

enérgicos para manutenção da ordem.  

A violência também proveio dos grevistas ao depredarem fábricas e voltarem-se 

contra os trabalhadores que não aderiram ao movimento, acusando-lhes de crumiragem, ou de 

serem “fura-greve”. 

A resposta das autoridades para a pauta de reivindicações revelou a incapacidade do 

Estado juntamente com os empresários, em efetivar as medidas sugeridas. O aumento de 20% 

dos salários foi concedido e a readmissão dos trabalhadores participantes do movimento foi 

pacífica, mesmo entre os empresários mais intransigentes. Os empregadores também se 

comprometeram a respeitar o direito de associação dos operários, e, por fim, a pagar os 

salários da primeira quinzena a seguir ao mês vencido.  

Já os pedidos sociais, estes não foram atendidos, ao argumento de que o Estado não 

poderia interferir nas relações privadas, como os contratos de locação de imóveis e as relações 

entre empregados e empregadores.  

Ainda não se concretizara o momento da consolidação dos chamados direitos sociais, 

não se realizara o anseio por estabilidade no emprego, proibição do trabalho noturno a 

menores e mulheres, remuneração das horas extras superior às horas normais, ou proibição do 

trabalho para menores de 12 anos.  

 



 151

Contudo, o movimento, documentado de perto pela imprensa, repercutiu 

nacionalmente e arrecadou a simpatia de agremiações do proletariado de fora do Estado de 

São Paulo, como a Federação Operária do Rio de Janeiro.  

Os reflexos das manifestações também respingaram no Congresso Nacional pela ação 

de deputados cariocas, como Nicanor Nascimento e Maurício de Lacerda. Estes parlamentares 

defenderam a causa do proletariado e criticaram duramente, em tribuna, a atuação da polícia 

paulista.  

O desfecho dessa intensa semana de greve foi a obtenção parcial das conquistas 

almejadas. O benefício maior foi o fortalecimento moral da classe trabalhadora, que, a duras 

penas, abandonou a alienação e inércia diante da exploração. Apesar da força da reprimenda 

do governo. 

 

8.3 O PAPEL DOS LÍDERES OPERÁRIOS ESTRANGEIROS 

 

Antes da citada greve, houve o movimento desencadeado pelos ferroviários da 

Companhia Paulista, em 1906, o qual levou o Presidente de São Paulo a arregimentar 500 

tropas em serviços nos trilhos da ferrovia. Já a greve solidária em Santos e Tibiriçá provocou 

a determinação do Presidente da República, Rodrigues Alves, “[...] a enviar dois navios de 

guerra para aquela cidade portuária [...]”. 

Há, inclusive, relatos de advogados presos, de fechamento da Faculdade de Direito de 

São Paulo, de proibição de manifestações do movimento estudantil, no Largo de São 

Francisco.  

Porém, o que estava por trás de toda essa efervescência? Responde Maran (1979, p. 

73):  

[...] O anarcossindicalismo foi a força ideológica mais influente 
no movimento operário brasileiro. Seus participantes 
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constituíram a espinha dorsal da liderança militante, tendo 
editado a maioria dos jornais operários e dominado as 
atividades e organizações dos sindicatos [...].  

 

E quais eram as suas estratégias? Responde ainda o mesmo autor: 

[...] A ação direta era a bandeira do sindicalismo revolucionário. 
Cada forma de ação direta – greves, boicotes, sabotagem, e 
outras – era considerada um meio através do qual os 
trabalhadores poderiam aprender a agir solidariamente na sua 
luta pela melhoria das condições de trabalho, contra o seu 
inimigo comum, os capitalistas. Cada forma de ação direta é 
uma batalha na qual o proletariado ‘toma conhecimento das 
necessidades da revolução através da própria experiência’. E 
cada uma delas prepara o trabalhador para a ação direta final: a 
greve geral revolucionária que destruirá o capitalismo [...] 
(MARAN, 1979, p. 79). 

 

Um dos mais impressionantes registros dessa obra dirige-se às expulsões dos líderes 

sindicais e dos “agitadores” estrangeiros. Veja-se o quadro: 

Tabela 
Expulsão de Estrangeiros – 1907/1921 

 
ANO TOTAL ESPANHÓIS ITALIANOS PORTUGUESES OUTROS 
1907 132 27 25 47 33 
1908 24 1 6 12 7 
1909 25 2 4 12 7 
1910 10 3 2 1 4 
1911 8 - 2 - 6 
1912 44 18 8 4 14 
1913 64 8 18 12 26 
1914 26 3 8 6 9 
1915 9 - 4 1 4 
1916 9 1 2 - 6 
1917 37 9 13 5 10 
1918 3 - - - 3 
1919 66 16 19 29 2 
1920 75 16 8 42 9 
1921 24 9 2 12 1 

Fonte: Anuário Estatístico do Brasil, Ano V (1939/40, p. 1428). 
 

A propósito da compreensão do momento histórico das expulsões de estrangeiros, 

outra obra fundamental é aquela escrita por Edgar Carone (1984, p. 109-120), com o traçado 
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histórico do movimento operário, de 1877 a 1944. O texto analisa todas as dimensões desse 

movimento, inclusive as greves. 

Mas, há um título específico também a respeito da expulsão dos estrangeiros, com 

relatos detalhados das manifestações acontecidas, que vem com os seguintes subtítulos: 

[...] CONTRA A EXPULSÃO DOS ESTRANGEIROS, 109.- 
1) Pro lege et justitia: em defesa dos abandonados (1895), 109; 
2) Manifesto de deportados (1917), 111; 3) Expulsão dos vinte 
e dois estrangeiros, 113; 4) Contra a lei de expulsão dos 
estrangeiros (1902), 114; 5) Contra a lei de expulsão dos 
estrangeiros (1907), 117; 6) Comícios anarquistas: contra a lei 
de expulsão dos estrangeiros (1907), 117; 6) Comícios 
anarquistas: contra a lei de expulsão dos estrangeiros (1915), 
120. [...]. 

  
Apesar de Maran (1979, p. 97) afirmar ter o movimento anarquista praticamente 

terminado na década de 20, há registros de sua atuação até 1937, conforme relato de Raquel 

de Azevedo (2002).  

Admite a autora, no entanto, a existência de traços de ruptura dos movimentos 

libertários desencadeados pelos anarquistas, se comparados às primeiras décadas do século 

XX. Aponta ela vários fatores justificadores desse arrefecimento, dos quais vale frisar três:  

[...] A perseguição aos anarquistas mais destacados nas 
manifestações operárias, intensificada durante os anos 20, com 
prisões, deportações e degredos, teria atingido parte da 
militância mais atuante. Simultaneamente, os comunistas 
reforçavam a competição pela direção dos sindicatos, obtendo 
sucesso, principalmente no Rio de Janeiro. Tanto pelo ingresso 
de ex-libertários no PCB como pela penetração de novos 
integrantes, vários sindicatos mudaram sua orientação, 
voltando-se para a estratégia de centralização comunista. A 
intervenção estatal na organização operária, através da 
Legislação Trabalhista e dos sindicatos oficiais, constituiria 
outro fator de ruptura enquanto estratégia para o controle dos 
trabalhadores [...].  

 

Interessante notar que o ocorrido na Europa, quando do nascimento dos movimentos 

libertários, aqui também aconteceu:  

[...] a ação libertária visava a eliminação do Capitalismo, do 
Estado e da Igreja, seus inimigos autoritários. Em contraste com 
as outras correntes atuantes no meio operário, não se defendia a 
oposição, mas a tolerância, considerando-se diferentes opções 
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ideológicas. Essa tolerância, porém, transformava-se em 
exaltado ataque às práticas autoritárias e aos princípios 
geradores de um novo Estado opressor inerentes a essas 
doutrinas políticas [...] (AZEVEDO, 2002, p. 360).  

 
Estas as razões pelas quais Cláudio Batalha (2000, p. 24) configura, como o ideário 

comum dos anarquistas, aqueles que passavam “[...] pelo antiestatismo, pelo federalismo, pela 

recusa da luta político-parlamentar, pelo anticlericalismo e pela rejeição de qualquer forma de 

opressão ao indivíduo [...]”. 

O movimento imigratório trouxe, por outro lado, um acirramento de ânimos entre 

operários brasileiros e estrangeiros. Jornais disseminavam o preconceito contra os 

trabalhadores estrangeiros, havia palavras de ordem contra eles – “morte aos portugueses”, 

“morte aos estrangeiros” – e uma verdadeira xenofobia “[...] não só em relação aos 

portugueses, embora fosse mais violento em cima destes, atingia também os outros 

imigrantes, espanhóis, italianos, sírios, etc. [...]”, conforme registro de Maria Conceição Pinto 

de Góes (1988, p. 29).  

Preconceitos ainda maiores se direcionavam aos trabalhadores negros, a quem eram 

atribuídos trabalhos ainda mais degradantes, além do confinamento social. Segundo a autora 

foram os anarquistas os responsáveis pelo desvio de rumo do discurso, para dirigi-lo contra o 

Estado e a classe capitalista, e fazer aclarar a condição de todos de operários e explorados, 

que, por conseguinte, deveriam andar juntos e não divididos. 

Anarquistas, comunistas e o novo sindicalismo oficial compõem o cenário histórico 

dos movimentos operários do Brasil, até a década de 30. Com o Estado Novo, em 1937, abre-

se uma nova composição de estrutura e organização sindicais no país. 
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8.4 O SINDICALISMO NO CONTEXTO DO ESTADO NOVO, DA 

REDEMOCRATIZAÇÃO E DO GOLPE MILITAR DE 1964 

 

O presente estudo, ao discorrer sobre o Estado Corporativo, admitiu que os sindicatos 

se constituíam como organização unitária e profissional. E mais, apareciam como órgãos 

auxiliares deste mesmo Estado, destinados a estabelecer uma conciliação e um equilíbrio entre 

capital e trabalho. Por isso, a Carta del Lavoro negava o conceito de luta de classe e 

sustentava a idéia de colaboração entre trabalho e empresa, além de determinar a 

subordinação dos interesses pessoais e de classe aos da produção e do Estado. 

Impressionante é encontrar essas diretrizes claramente estampadas na Consolidação 

das Leis do Trabalho (BRASIL, 2006, p. 701-702). 

Tudo começando na alínea “d” do art. 513 que diz: 

Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos: 

[...] 

d) colaborar com o estado, como órgãos técnicos e consultivos, no estudo 

e solução dos problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou 

profissão liberal. [...] 

Em seguida vêm os deveres dos sindicatos:  

Art. 514. São deveres dos sindicatos: 

a) colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da 

solidariedade social. [...] 

Para se constituir como tal aquele ente deveria existir, antes, como associação 

profissional e pedir a carta de reconhecimento ao Ministro do Trabalho. Entre os requisitos 

exigidos está a juntada da ata autentica dos estatutos da associação na qual deveria conter 

“[...] a afirmação de que a associação agirá como órgão de colaboração com os poderes 
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públicos e as demais associações no sentido da solidariedade social e da subordinação dos 

interesses econômicos e profissionais ao interesse nacional [...]” (art. 518, “c”). Uma vez 

constituída, vinha a “[...] proibição de qualquer propaganda de doutrinas incompatíveis com 

as instituições e os interesses da Nação, bem como de candidaturas a cargos eletivos estranhos 

ao Sindicato [...]” (art. 521, “a”). 

A vida sindical era completamente controlada pelo Ministério do Trabalho, sobretudo 

no concernente à sua administração e funcionamento. As eleições eram fiscalizadas pelo 

Ministério do Trabalho e apuração delas era presidida por membros do Ministério Público do 

Trabalho. Havia, ainda, uma Comissão de Enquadramento Sindical, no mesmo Ministério, 

encarregada de fixar o quadro das Atividades econômicas e profissionais. 

O mais estarrecedor está revelado no artigo 553 do mesmo diploma, quando trata das 

infrações ao disposto naquele Capítulo, com a imputação, segundo o seu caráter e sua 

gravidade, das seguintes penalidades: multa, suspensão de diretores, destituição de diretores, 

fechamento do sindicato, cassação da carta sindical. 

Se o sindicato não podia desempenhar o seu papel revolucionário ou mesmo 

reivindicativo, o Estado Novo atribuiu-lhe um caráter assistencialista e comunitário. Para 

cumprir essa diretriz, foi criado o Imposto Sindical, depois chamado de Contribuição Sindical 

Compulsória, ainda existente.  

No lapso entre a redemocratização de 1946 e a Ditadura Militar de 1964, os sindicatos 

mais combativos e ideologicamente mais bem estruturados passaram a ser orientados pela 

doutrina comunista. O anarquismo, então, já estava praticamente esquecido. 

Já na fase que se estende desde a redemocratização – 1943 - até o golpe de 1964, os 

sindicatos mais atuantes, sobretudo do eixo Rio/São Paulo, consoante Leila Maria da Silva 

Blass (1999, p. 34), seguiam o velho alinhamento da estrutura sindical promulgada em 1931,  

[...] e suas atividades ligavam-se organicamente com o Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB) e com o Partido Comunista 
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Brasileiro (PCB). A migração do movimento operário – do 
anarquismo para o Partido Comunista- identificada por Raquel 
de Azevedo, é confirmada por Emir Sader, sobretudo, a partir 
da Revolução de 1930. O Partido Comunista, enquanto força 
hegemônica da esquerda, mas ainda voltado para a tradição 
marxista, defendia a aliança com o getulismo. A luta contra o 
imperialismo e o latifúndio dar-se-ia tal como preconizado por 
essa tradição, através da via institucional [...]”. 

 
Para Sader (2003, p. 162), a revolução de 30 teve  

[...] duas conseqüências essenciais para a esquerda: uma boa, 
como limitações, e a outra francamente ruim. A primeira foi a 
legalização da luta sindical, embora no marco de uma legislação 
sindical que enfeudava organicamente os sindicatos ao Estado. 
Para uma luta que até ali era considerada ‘caso de polícia’, era 
um avanço, abria um espaço de acumulação de forças, embora 
atendesse frontalmente contra a capacidade de o movimento 
operário, através dessa estrutura sindical, conquistar autonomia 
e servir de alavanca para que a esquerda disputasse a hegemonia 
nacional. [...].  

 
É preciso lembrar, no entanto, que durante esses dois períodos de exceção 1937-1946 

e 1964-1988 os sindicatos vieram de exercer uma função meramente burocrática e os líderes 

sindicais também foram denominados burocratas ou pelegos, até, evidentemente, o 

surgimento da Central Única dos Trabalhadores, em 1983, etapa inicial da mudança do 

panorama da história sindical brasileira.   

Este é o depoimento da socióloga Heloisa Helena Teixeira de Souza Martins (1979, p. 

164): 

[...] Mesmo que, de 1945 a 1964, as aberturas democráticas 
tivessem possibilitado uma atuação mais livre dos sindicatos, 
atenuando o exercício da função meramente administrativa, a 
partir do golpe militar de 1964, foram retomados os princípios 
que definiram o sindicato como um órgão de colaboração com o 
Estado. A nova conjuntura política e econômica, 
principalmente, exigia a adequação do sindicato a 
comportamentos de tipo racional-legal que permitem a 
manutenção da ordem e paz sociais e do equilíbrio econômico. 
Em outros termos, a incorporação da racionalidade necessária 
ao desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Houve, portanto, 
a eliminação da função política, que marcou, originalmente, a 
presença do sindicato na sociedade brasileira, com conseqüente 
acentuação da função burocrático-administrativa. Definiram-se, 
assim, mais estreitamente, os limites institucionais da atuação 
do dirigente sindical. O Ministério do Trabalho, reforçando os 
vínculos que ligavam o sindicato a ele, passou a exercer uma 

 



 158

fiscalização mais intensa, com o fim de evitar que o 
sindicalismo retomasse o caminho anterior a 1964 [...]. 

 
Um dos temas destacados pela socióloga é justamente a regulamentação do direito de 

greve pela ditadura de 1964. Para ela, o movimento militar retomou a ideologia da ordem e da 

paz social elaborado desde o governo getulista, e disciplinou a greve como um movimento 

anti-social. Salienta ela, ainda, o fato de, na Exposição de motivos da Comissão Elaboradora 

do Projeto da Lei Orgânica da Justiça do Trabalho, os movimentos grevistas aparecem como 

manifestações contrárias “[...] aos interesses de ambas as classes e contrários aos superiores 

interesses da Nação [...]”.  

 
[...] Foi precisamente esta a posição a determinar que, dois 
meses após o golpe militar de março de 1964, fosse sancionada 
pelo presidente Castelo Branco a nova ‘Lei do Direito de 
Greve’. As constantes greves que intranqüilizavam os setores 
mais conservadores durante o governo de João Goulart 
precisavam ser controladas, segundo eles, dentro da nova ordem 
instituída com a ‘Revolução’. Mais do que a tranqüilidade 
social, o que estava em jogo era o equilíbrio econômico, 
perturbado pelas constantes interrupções do trabalho. Como 
vimos, na sucinta análise do PEAG, a ocorrência de greves 
sucessivas desestimulava a produção e, principalmente, os 
investimentos. A garantia de que isso não aconteceria após 
março de 1964 efetivou-se com a elaboração da lei n. 4.330 que, 
burocratizando ao extremo o processo de deflagração de uma 
greve, tornou-a quase impossível [...] (MARTINS, 1979, p. 
114). 

 
Assim, a ditadura de 1964, em vez de fazer como o Estado Novo – que proibiu 

expressamente o exercício do direito de greve - no art. 139 da Constituição – preferiu 

“regulamentá-la” e, ao fazê-lo de maneira tão detalhada e burocratizada, findou por cercear o 

respectivo exercício.  
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8.5 A DÉCADA DE SETENTA E O NOVO SINDICALISMO BRASILEIRO 

 

Forja-se, no País, entre o final da década de setenta e o começo de oitenta, uma nova 

vertente sindical, chamada Central Única dos Trabalhadores. Sempre foi, pela sua natureza, 

uma organização complexa, em termos de ideologia.5

Abrigava várias correntes marxistas e anarquistas. Seus movimentos grevistas, no 

início, tendiam a não respeitar a lei de greve, ou qualquer orientação dita jurídica. Depois, 

amoldaram-se enquanto movimentos obreiros de caráter reivindicativo. Não que atuasse fora 

dos movimentos sociais, alheio a eles, ou perdesse a sua postura de sindicalismo de esquerda. 

Mas, em termos do movimento sindical propriamente dito, a Central Única dos Trabalhadores 

tem atuação direcionada no sentido de uma organização reivindicativa – reformista - e não 

mais revolucionária. 

As demais centrais – sobretudo a CGT e a Força Sindical – parecem transitar pelo 

modelo sindical de resultados – ideologicamente mais vinculado ao sindicalismo norte-

americano. 

Com as sucessivas greves desencadeadas em 1978 já estavam sedimentados os 

caminhos para o novo sindicalismo brasileiro. Os líderes sindicais combatiam os pelegos em 

luta para manter-se à frente dessas entidades. Eram eles ainda maioria, no Brasil, porém 

começaram a perder definitivamente os espaços no ABC paulista, com a supremacia das 

diversas correntes ideológicas de esquerda.  

Arnaldo José França Mazzei Nogueira (1993, p. 104) relata uma eleição do Sindicato 

dos Metalúrgicos de São Paulo, a fim de confirmar a heterogeneidade política das correntes 

disputantes: 

[...] A chapa 1 era liderada por Joaquim dos Santos Andrade, 
filiado ao PMDB desde 1980 e contava com o apoio explícito 
do Partido Comunista Brasileiro (PCB), do Movimento 

                                                           
5 No Anexo 2, documento e estatuto da CUT, p. 205.  
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Revolucionário 8 de outubro (MR8), e de outros militantes 
independentes que defendiam ‘Unidade Sindical’; a chapa 2 –
Oposição Sindical Metalúrgica Santo Dias – era liderada por 
Waldemar Rossi, coordenador nacional da Pastoral Operária e 
membro da Comissão de Justiça e Paz da Cúria Metropolitana e 
tinha apoio das dissidência ‘prestista’ do PCB  e da dissidência 
do Partido Comunista do Brasil (Pc do B), de setores da igreja, 
além de tendências menos expressivas como Liberdade e Luta, 
Movimento de Emancipação do Proletariados (MEP) e 
Convergência Socialista. E a chapa 3 –União Metalúrgica- 
liderada por Aurélio Pares, Deputado Federal pelo PMDB, tinha 
apoio do PcdoB. [...].  

 
Em 1º de agosto de 1981 deu-se a 1ª Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras 

que levaria, mais tarde, a criação das primeiras centrais sindicais, no Brasil – a CUT e a CGT 

-, bem como à fundação do Partido dos Trabalhadores, vinculado àquela central sindical. A 

CUT foi criada em São Bernardo do Campo, no dia 28 de agosto de 1983. Mas esta primeira 

conferência desencadeou um processo de nítida separação entre dois grandes blocos. O que 

pregava a independência do sindicato frente aos poderes públicos e se dirigia à luta 

revolucionária (CUT), aquele que sustentava a manutenção do sistema legislativo além de 

defendia o sindicalismo de resultados. Estes últimos fundaram as centrais sindicais CGT e 

Força Sindical. 

A complexa construção da identidade revolucionaria da CUT tinha, na sua origem, 

uma clara relevância para a atuação conflitiva entre capital e trabalho. Daí, as impressões de 

Iram Jácome Rodrigues (1999, p. 88): 

[...] Por exemplo, a convivência, no interior da Central, de uma 
gama de posições político-ideológicas, se de um lado é 
saudável, à medida que possibilita a discussão das questões a 
partir de opiniões diversificadas, de outro, traz os riscos de uma 
paralisia permanente, pois são projetos, por vezes, 
contraditórios e até excludentes. E isso se reflete num nível 
muito alto de conflito interno, que termina por desgastar muitas 
das iniciativas que estejam sendo implementadas. Esse processo 
tem propiciado um acentuado distanciamento entre o discurso e 
a prática do sincalismo-CUT, porque são várias as ‘praticas’ e 
vários os ‘discursos’. E é responsável, em alguma medida, pela 
ausência de um projeto sindical mais claramente delineado [...].  
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Diante de todo esse apanhado bibliográfico, é possível dizer-se que, no momento, não 

existe uma proposta sindical marcadamente revolucionário, na experiência brasileira. Ela 

oscila entre o sindicalismo reformista e o sindicalismo de resultados. E as greves são 

desencadeadas também dentro deste contexto não revolucionário. 

No estatuto originário da Central Única dos Trabalhadores6, de 28 de agosto de 1983, 

consta, entre os seus objetivos: 

Art. 2 UMA SOCIEDADE SEM EXPLORAÇÃO E 
DEMOCRÁTICA 

 
A CUT é uma central sindical unitária classista que luta pelos 
objetivos imediatos e históricos dos trabalhadores, tendo a 
perspectiva de uma sociedade sem exploração, onde impere a 
democracia política, social e econômica. Seu princípio 
fundamental é a defesa intransigente dos direitos, reivindicações 
e interesses gerais ou particulares dos trabalhadores brasileiros 
bem como do povo explorado. 

 
Para cumprir os objetivos gerais a que se propõe, inclusive a democracia política 

social e econômica, deixa claro, no seu artigo 4: “[...] A CUT tem como tarefa avançar na 

unidade da classe trabalhadora e não na cooperação entre classes sociais (exploradores e 

explorados), lutando por sua independência econômica, política e organizativa [...]”.  

O documento que integra o anexo da presente dissertação, representando os 

trabalhadores brasileiros da cidade e do campo e dirigido ao então Presidente da República 

João Batista Figueiredo, continha, entre outras exigências: mudança na atual política 

econômica, rompimento com o FMI, reforma agrária e não pagamento da dívida externa.  

Será que tais objetivos são agora perseguidos pela aludida central e o seu partido? 

Responde o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos (2006, p. 389): 

[...] A dicotomia ‘contestação/participação foi igualmente 
seguida pelo movimento sindical brasileiro, tendo a Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) sido protagonista do primeiro 
tipo de sindicalismo (pela sua proximidade à combatividade do 
Partido dos Trabalhadores, PT) e a Força Sindical (FS) 
defensora do segundo tipo de sindicalismo (pela sua 
proximidade a partidos de direita). A ascensão do PT ao 

                                                           
6 Documento no Anexo 2, p. 205. 
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governo do Brasil (em outubro de 2002) alterou, no entanto, 
esta configuração, enfraquecendo a postura tipicamente 
contestatória da CUT e reforçando uma postura mais negocial e 
conciliadora (que, de resto, já se manifestava ao longo da 
década de 90). A ‘debandada’ para o governo Lula de altas 
figuras da hierarquia da CUT veio certamente concorrer para o 
esvaziamento do próprio sindicalismo enquanto contrapoder 
[...].  

 

8.6 O EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE NA CONSTITUINTE DE 88 E NA LEI 

7.783/89 

 

Depois de traçar uma síntese da história da formação operária; de estabelecer uma 

cartografia das doutrinas políticas sedimentadas no século XIX e o fascismo do começo do 

século XX; depois de estabelecer um nexo de causalidade entre essas diversas doutrinas e a 

constituição dos sindicatos, o estudo passa a abordar especificamente a fenomenologia da 

greve depois da Constituinte de 1988.  

Em termos de ordenamento jurídico, a combinação do art. 9º da Constituição Federal 

com a lei 7.783/89, segue a diretriz da Organização Internacional do Trabalho e do Direito 

Comparado. 

Trata-se de um movimento preferencialmente de trabalhadores subordinados. Dentro 

desta moldura jurídica, tem índole coletiva e temporária, exige-se referendo; deve ser 

previamente anunciada e não admite a surpresa, não pode ser selvagem, deflagrada à revelia 

do sindicato motivada por conflitos jurídicos; nem ser inovadora, salvo nos limites estritos do 

art.14 da Lei nº. 7783/89 (BRASIL, 2006, p. 904-905); muito menos com ocupação dos locais 

– braços cruzados, de zelo, tartaruga; ser articulada – greves rotativas, intermitentes.  

A atuação dos piquetes restringe-se aos piquetes defensivos – jamais os ofensivos. 

Admite-se o movimento nas atividades essenciais dentro dos limites impostos pela aludida 
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norma e, até agora, ainda não foi disciplinada a greve no serviço público, muito embora vários 

autores o equiparem às atividades essenciais.   

Por fim, as liberdades sindicais e os a elas atos lesivos seguem também a doutrina da 

OIT e o Direito Comparado, devendo registrar-se, como fatores contrários a estas orientações, 

o princípio da unicidade e a contribuição sindical compulsória contidos na Constituinte de 

1988. 

Este é o quadro.  
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TERCEIRA PARTE 

 

 

 

 

 

 

 

A GREVE ENQUANTO LUTA EMANCIPATÓRIA. OS NOVOS CAMINHOS 

DO INTERNACIONALISMO OPERÁRIO E DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO-

NOVÍSSIMO-MOVIMENTO-SOCIAL 
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CAPÍTULO 9 - A CONFLUÊNCIA DAS PROPOSTAS MARXISTAS E 

ANARQUISTAS E O CONFRONTO DA NEOSOCIALDEMOCRACIA COM O 

ULTRALIBERALISMO 

 

Aqui se retoma as batalhas ideológicas ou doutrinárias desencadeadas no século XIX. 

De um lado o Marxismo, crente nas instituições do Estado, para chegar ao comunismo; do 

outro o Anarquismo a rejeitá-las. 

Seria possível a confluência dessas duas doutrinas? 

Os seminários desenvolvidos nas aulas deste programa de pós-graduação e os debates 

desencadeados no citado grupo de estudo dirigido por Everaldo Gaspar Andrade conduzem a 

algumas conclusões: 

O desaparecimento do Estado, do ponto de vista dos intérpretes do marxismo não 

ortodoxo, não depende da passagem do socialismo para o comunismo. Pelo menos, é a 

compreensão da autora do presente estudo, ao analisar os textos disponibilizados.  

Por isso, na atualidade, não haveria divergência entre essas duas doutrinas políticas. 

Dos autores pesquisados, toma-se, como parâmetro, primeiro, em termos de marxismo, Alain 

Bihr (1998, p. 281). Para ele, “[...] não é mais o socialismo (compreendido como fase de 

transição do capitalismo ao comunismo), mas diretamente o próprio comunismo que o 

movimento operário deve fazer figurar em sua ordem do dia [...]”. 

Indo além da bibliografia disponibilizada no decorrer do curso, poder-se-ia 

acrescentar, entre outros autores, o cientista político John Holloway (2003, p. 212). Para ele, a 

luta não se dá mais na esfera da classe trabalhadora, ou, como classe trabalhadora, mas contra 

o trabalho alienado. 

Este fundamento, segundo o autor, altera, inverte por completo a perspectiva: 

[...] nada bom existe em ser membros de classe trabalhadora, 
em ser ordenados, comandados, separados de nosso produto e 
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de nosso processo de produção. A luta não surge do fato de que 
somos a classe trabalhadora, de que existimos contra-e-mais-
além-de ser classe trabalhadora; de que eles tratam de ordenar-
nos e comandar-nos, mas nós não queremos ser ordenados nem 
comandados; de que eles tratam de separar-nos do nosso 
produto e do nosso produzir e da nossa humanidade e de nós 
mesmos e de que nós não queremos ser separados de tudo isso. 
Nesse sentido, a identidade da classe trabalhadora não é algo 
‘bom’ que deva ser apreciado, mas algo ‘ruim’, algo que deve 
ser combatido, algo que é compacto, algo que é constantemente 
questionado. [...].  

 
Sendo ele um marxista não ortodoxo, critica a transformação revolucionária através da 

tomada do poder pelo Estado e da obediência, lealdade e prioridade ao Partido Comunista. 

Este teria sido o grande equívoco do Estado Socialista Soviético, que desencadeou o seu 

fracasso, pois toda estrutura de poder corresponde à mutilação do próprio sujeito.  

Esta versão marxista coincide com aquelas desencadeadas pelos anarquistas que, 

desde o Século XIX, repudiavam o poder do Estado e de partidos políticos. Também 

coincidem ao procurar refutar o trabalho subordinado. 

Os anarquistas, como já foi dito, interessam-se em difundir a crença segundo a qual o 

Estado é nocivo e desnecessário. Opõem-se, por conseguinte, à Democracia Parlamentar, aos 

partidos políticos e ao sufrágio universal. Querem, por outro lado, a libertação da pessoa 

humana de todas as formas de repressão e de opressão, sobretudo aquelas provindas do 

trabalho subordinado: a isto costumavam chamar de libertação da classe operária.  

Incrível mesmo é identificar a tendência universalista do Estado Moderno num texto 

escrito em 1873 por Bakunin (2003, p. 36). Para ele esta instituição era essencialmente militar 

e foi concebida para ser um ente conquistador. Por isso deverá ser, a um só tempo, grande e 

forte. 

Dizia ele: 

[...] Assim com a indústria capitalista e a especulação bancária 
–a qual sempre acaba por absorver a primeira, ambas sendo 
obrigadas, sob sua ameaça de falência, a ampliar sem cessar seu 
campo de atividade em detrimento da pequena especulação e da 
pequena indústria, condenadas a serem devoradas por elas –
devem se esforçar para ser únicas e universais, do mesmo 
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modo, o Estado moderno, militar por necessidade, traz em si a 
irresistível aspiração a tornar-se um Estado universal; mas um 
Estado universal sem dúvida quimérico, só poderia, em todo 
caso, ser único: dois Estados deste gênero, existindo lado a 
lado, é algo absolutamente impossível [...]. 

 

Este posicionamento dos anarquistas pode ser verificado tanto nos textos clássicos, 

como o acima transcrito, quanto nos contemporâneos. E chama a atenção justamente um autor 

marxista como Holloway (2003), cujo título do livro citado é “Como Mudar o Mundo Sem 

Tomar o Poder” identificar-se com as posições de Edson Passetti (2003, p. 182-183), um 

teórico anarquista, quando diz: 

[...] Não havendo lugar da liberdade, apenas potencialização, 
agora os escritos filosóficos de Marx separam dois científicos, 
pois o que os rege é a abolição do Estado simultaneamente à 
propriedade, diferentemente da conclusão científica com base 
na ocupação do Estado como meio, a ditadura do proletariado, 
para dar fim às desigualdades. Então, este pequeno mapa se 
relaciona com os dos anarquismos e forma outra força socialista 
respeitável à espera da história [...].  

 
E o anarquismo permanece vivo e forte na sociedade contemporânea, difundindo suas 

idéias, hoje, por meio da utilização dos recursos tecnológicos, como a internet. Já não mais se 

trata de fenômenos libertários utópicos ou marginais. A rede mundial pôs no lugar da 

passividade a ação direta. Abriu a era do conhecimento livre e compartilhado, difundiu o 

conhecimento científico, e, sobretudo, eliminou barreiras físicas de interação humana. 

Assim, a força do anarquismo contemporâneo reside na colaboração intelectual mútua 

e na difusão de ideais que, no mínimo, questionam as instituições e interagem com elas; 

quando não as modificam ou reinventam, sempre a partir de uma pauta de interesses 

coletivamente estruturada. Basta ver a produção literária tangente ao chamado trabalho 

imaterial.7

                                                           
7  Vide, no Anexo 3, p. 221, capa da revista Super Interessante com matéria a respeito do tema. 
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Por outro lado, o desmantelamento do Estado do Bem-Estar Social e do Pleno 

Emprego; ou melhor, do modelo de economia política de raiz keynesiana, fez aparecer, a 

partir da Era Tacher/Reagan chamado de neo-liberal e aqui designado por ultraliberalismo. 

Em resposta, não apenas as teorias marxistas e anarquistas vêm desencadeando 

estudos e propostas que se confrontam com o modelo ultraliberal. Também a antes chamada 

de Social Democracia vem sendo apontado como Neosocialdemocracia.  

A maioria das teorias políticas e constitucionais contemporâneas volta-se para um 

novo Estado Social e Democrático do Direito; para uma versão re-humanizada do 

capitalismo; ou mesmo para reconstituição do Estado Social e Democrático do Direito. 

A repulsa ao ultraliberalismo não é, pois, uma bandeira apenas do marxismo e do 

anarquismo. Mas, curiosamente, nenhuma delas conseguiu, até agora, abalar o capitalismo 

excludente e global. 

A teoria jurídica, por exemplo, mesmo a partir dos sistemas jurídicos de cada país, 

busca reconfigurar a perspectiva dos princípios constitucionais. As correntes vão desde o 

positivismo às teorias da argumentação jurídica.  

Por isso, o trabalho humano, os direitos coletivos de trabalho, o direito ao trabalho, a 

função social da propriedade aparecem como alternativas de redirecionamento tanto da 

formação das normas, como de sua interpretação e de aplicação. Direitos Humanos, Direitos 

Fundamentais, Direitos Humanos Fundamentais, a partir das regras jurídicas constitucionais 

se caracterizando quer como exercício do poder judicial na interpretação e aplicação desses 

princípios; quer na adoção de políticas públicas dirigidas à observância desses princípios; 

quer na articulação da sociedade civil organizada, no sentido de cobrar o seu cumprimento. 8

Decorre também deste contexto, a noção de cidadania. A busca de uma vida digna, na 

qual todos teriam direito à educação, à saúde, à justiça, ao trabalho.  

                                                           
8 Eneida Melo Araújo (2003, p. 267) detecta, a este respeito, a falta de políticas públicas de incremento do 
mercado do trabalho como fator de grande relevância para a precarização das regras e condições de trabalho. 
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As teorias políticas partem para o combate à idéia de Estado Mínimo, do retorno dos 

ideais liberais, da proclamação da supremacia dos contratos sobre a intervenção do Estado. 

Enfrentam, portanto, o ultraliberalismo que destruiu os pilares do Estado do Bem-Estar. 

Muito embora esse modelo de estado haja surgido em face das ameaças do socialismo 

real e das grandes crises experimentadas pelo Estado Liberal, sobretudo nas primeiras décadas 

do século XX – Primeira Guerra Mundial, Socialismo Real, Grande Depressão, Nazi-fascismo 

e Segunda Guerra Mundial – não há como deixar de reconhecer sua responsabilidade pela 

estabilidade econômica, política e social desencadeada a partir da década de quarenta, e cujo 

ocaso se deu na década de 80. 

Como síntese de ambas as correntes – da teoria constitucional e da ciência política – 

está a convergência a um paradigma: Direito do Homem e Democracia. 

Em suma: marxismo, anarquismo, social-democracia deram o tom e o colorido dos 

debates e experiências filosóficas e teóricas, desde a sociedade industrial nascente até a 

respectiva consolidação, já no Séc. XX. Poder-se-ia, ainda, inserir em tal cenário o chamado 

socialismo democrático e a sua ruptura com o marxismo, que deu origem, especialmente a 

partir da segunda metade do século XX, a algumas experiências em países europeus e latino-

americanos – no presente, na Itália e Espanha, além de algumas tendências latino-americanas. 

A identificação dessas teorias políticas que, aliás, vem permeando o presente estudo, é 

imprescindível para identificar como elas vêm tentando não só explicar – teorizar - os 

fenômenos sociais do presente, mas, sobretudo, como aplicar sobre eles alternativas práticas e 

teóricas disponibilizadas para uma nova articulação global a ser desencadeada pela sociedade 

contemporânea. É que, segundo estudos atuais, todas essas doutrinas, inclusive a neo-social 

democracia, vêm-se se opondo ao neoliberalismo e ao modelo de globalização excludente. 

Portanto, este não é apenas um patrimônio das doutrinas e ideologias de esquerda. 
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Um novo sindicalismo e novas alternativas para o exercício da greve encontrarão 

respaldo em qualquer uma delas, muito embora não seja esta a proposta do presente estudo, 

que exclui a alternativa neo-social-democrata.  
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CAPÍTULO 10 - ENTRE FIM DO ESTADO, O ESTADO EMPRESÁRIO E O 

ESTADO PROVIDÊNCIA, O ESTADO-NOVÍSSIMO-MOVIMENTO-SOCIAL. A 

VERSÃO DE BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS 

 

Como ficou bastante evidenciado da leitura dos capítulos que formam a Segunda Parte 

do presente estudo, as grandes doutrinas políticas contemporâneas transitam por duas 

trincheiras: a defesa do fim do Estado - o marxismo não ortodoxo e o anarquismo - e a 

manutenção da estrutura de Estado - a neosocialdemocracia - a qual intenta reformular o 

Estado de Direito mediante a restauração - em diferentes moldes - do Estado Providência e o 

ultraliberalismo, defensor do Estado Empresário. 

Nenhuma estrutura engendrada pelos seres humanos jamais será livre da desordem, da 

imprevisibilidade, da ambivalência, diz Bauman (2004, p. 93). Assim, mesmo a organização 

social em um Estado não estará isenta de elementos auto-destrutivos.  

O que não é mau, já que o Estado nem sempre tomou como centro de constituição o 

Bem-Estar dos seres humanos. Assim, para ele, o freio da economia direcionada à 

acumulação material mesmo em detrimento da existência digna, estará na capacidade dos 

humanos de rebelar-se, de criar novos caminhos, de experimentar novas vivências. Contra a 

opressão de um Estado de Mercado, de consumo, a alternativa seria o que denomina de 

“economia moral”, cujas regras seriam a solidariedade, espontânea, o estreitamento e 

manutenção dos vínculos humanos; “[...] traduzir direitos em obrigações, compartir a 

responsabilidade pela sorte e o Bem-Estar de todos [...]”. Pois esta atitude seria o freio para 

um mundo de consumo onde a iniciativa e a capacidade de produzir e ser autônomo, são 

qualidades permanentemente combatidas. “[...] É porque a economia moral tem pouca 

necessidade do mercado que as forças deste se levantam contra ela. [...]” (BAUMAN, 2004, p. 

94-95). 
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Emparelham-se a esta visão as idéias da filósofa Adela Cortina (1994, p. 12-20) a 

respeito da promoção da Justiça como a priori de viabilidade da manutenção do Estado. 

Para ela, o retorno a um Estado mínimo, interessado unicamente no sucesso dos 

interesses de mercado avançaria sobre uma barreira ética intransponível, quando já constituída 

e assimilada a idéia de direitos fundamentais – entre os quais se incluem os sociais. Assim, a 

alternativa ao ultraliberalismo estaria em um Estado de Justiça, sucessor do Estado de Bem-

Estar, cuja construção teórica - mostrou a história - é de validade limitada, por basear-se no 

reprocessamento de valores subjetivos, que, institucionalizados, perdem sua força e 

significância.  

Para a autora, o Estado de Bem-Estar keynesiano revestiu-se de uma atitude 

paternalista repressora da autonomia natural do indivíduo. Este paternalismo consistiria na 

imposição de determinadas medidas contra a vontade dos destinatários, para evitar-lhes um 

dano e promoverem-lhe um bem, como se houve uma assunção prévia da incompetência dos 

indivíduos de prover seu próprio Bem-Estar. Entende ela que esta é a justificativa perfeita do 

despotismo esclarecido: o governante dá ao povo aquilo que ele necessita, em virtude sua 

própria incapacidade de discerni-lo e obtê-lo por conta própria. Em suma: os indivíduos como 

incompetentes básicos. 

A proposição viável, por ela chamada de “antídoto” tanto para os modelos fracassados 

de Estados socialistas, como para o igualmente derrotado Estado de Bem-Estar, seria a 

implementação da atitude de solidariedade autônoma, espontaneamente brotada, fazendo 

surgir uma sociedade responsável pela garantia dos mínimos de justiça, apuráveis a partir de 

uma noção racional e atemporal de ética. 

Também Alain Tourraine (2000) identifica a crise e opina sobre este modelo de 

Estado:  

[...] Há um inegável enfraquecimento das instituições 
democráticas. E a conclusão que daí retiro não é negativa: a 
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democracia não pode ser definida em termos puramente 
institucionais. A única força que poderá reunir o mundo técnico 
econômico da racionalidade instrumental e o mundo do sentido, 
da cultura e da subjetividade é a vontade de cada indivíduo, de 
cada grupo, em construir um projeto de vida, em construir um 
projeto de vida, em construir sua soberania pessoal. Já não se 
trata, então, de um indivíduo como universal abstrato: cada 
indivíduo e cada grupo procura criar o seu projeto, o seu trajeto 
pessoal de vida. É preciso exigir às políticas sociais que sejam 
políticas de ajuda positiva à liberdade e à responsabilidade, e 
não políticas de signo. 
As nossas políticas serão consideradas democráticas na medida 
em que favoreçam a pluralidade, a diversidade e o 
reconhecimento dos direitos culturais. [...]. 

 

Para ele, a solidariedade, enquanto luta contra a exclusão, volta-se para a construção 

de um projeto de vida pessoal – individual ou coletivo. 

Também convergente com estes posicionamentos é a proposta do sociólogo 

Boaventura de Sousa Santos, que se afasta de todos eles, para elaborar uma teoria política 

mais próxima do socialismo democrático, a partir da consolidação simultânea entre 

democracia representativa e democracia participativa. Neste cenário, e para o que interessa ao 

presente estudo, o sociólogo português defende o ajuntamento da classe que vive do trabalho - 

todas as formas e alternativas de trabalho e renda - e sua articulação com outros movimentos 

sociais organizados, com ênfase no terceiro setor.  

Assim, a autora consolida seu marco teórico, a partir de duas obras fundamentais: 

Trabalhar o Mundo. Os Caminhos do Novo Internacionalismo Operário (SANTOS, 

2005) e A Gramática do Tempo. Para uma nova cultura política, (SANTOS, 2006), além 

de outras que complementarão esta última parte do estudo, sobretudo, o livro Direito do 

Trabalho e Pós-modernidade. Fundamentos para uma Teoria Geral escrito por Everaldo 

Gaspar Andrade (2005). 

De acordo no pensamento exarado pelo primeiro livro, fica confirmada a tese de que 

um novo internacionalismo operário afasta-se da visão espacial limitada ao Estado-Nação: 

aglutina, na verdade, todas as atividades produtivas e todas as alternativas de trabalho e 
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rendas, além de se articular com outros movimentos e instituições não necessariamente 

vinculadas ao mundo do trabalho. É exatamente nesse novo espaço e nessas esferas de 

relações sociais que a greve deve retomar o seu caráter político-revolucionário. 

Do segundo livro citado provém a fundamentação da reafirmação desse caráter 

político e revolucionário da greve e confirmação da sua importância no âmbito das lutas 

apontadas por Boaventura de Sousa Santos como essenciais à construção da alternativa por 

ele denominada Estado-novíssimo-movimento-social, sempre a partir da perspectiva de 

consolidação de uma democracia verdadeiramente participativa.  

Esta nova estruturação estatal calca-se na idéia de complementaridade entre o Estado e 

o terceiro setor enquanto via de um espaço público não estatal. Sem, contudo, excluir-se a 

confrontação intrínseca ao relacionamento destes dois agentes. Reconhecidos os limites do 

Estado, a lógica da reciprocidade, própria do princípio da comunidade, e a lógica da 

cidadania, própria do princípio do Estado, abre-se o caminho para uma política progressista. 

O Estado-novíssimo-movimento-social pretende ser fundamento para a orientação de 

uma luta política, destinada à transformação da cidadania abstrata em um exercício de 

reciprocidade concreta. Para a consecução desse objetivo, ou para que tal  

[...] luta tenha alguma possibilidade de êxito, é necessário que a 
tarefa da refundação democrática da administração pública seja 
complementada pela tarefa da refundação democrática do 
terceiro setor [...] (SANTOS, 2006, p. 369). 

 

Isto é, deve-se levar em consideração a imprescindibilidade de uma radical 

democratização do terceiro setor para prevenção de problemas neles identificáveis. Inclusive, 

sobre este tema, a revista Exame, em recente exemplar9, chama a atenção para as formas de 

captação e gestão de recursos neste setor, propondo que  uma regulamentação rigorosa da 

 

                                                           
9  Veja-se no Anexo 3 a capa da revista, p. 221.  
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 respectiva organização financeira seria a resposta para escândalos que já se deflagraram 

envolvendo o nome de algumas ONGs - ao tempo que reconhece o início de tal regramento. 

A importância da clareza e acessibilidade das informações não somente a respeito das 

propostas, mas também da engrenagem do terceiro setor, para Boaventura de Sousa Santos 

(2006, p. 371), habita precisamente em prevenir e elidir os vícios hoje atribuíveis ao Estado, 

mas passíveis de pesar também sobre ele. 

[...] O primeiro debate, sobre a localização estrutural do terceiro 
sector, mostrou como é exigente a busca de genuinidade dos 
objectivos e grande a tentação de promiscuidade quer com o 
Estado, quer com o mercado. O segundo debate, sobre a 
organização interna, democraticidade e responsabilização, 
mostrou como é fácil descaracterizar a participação, 
transformando-a em formas mais ou menos benevolentes de 
paternalismo e de autoritarismo. O terceiro debate, as relações 
entre as organizações do terceiro sector, mostrou como é 
exigente a tarefa de realizar uma coerência mínima entre o 
universalismo dos objectivos e as escalas de ação e de 
organização. Finalmente, o quarto debate, sobre as relações 
entre as organizações do terceiros sector e o Estado, é apenas 
um entre outros e nem sequer o mais óbvio resultado dessas 
relações. Pelo contrário, abundam experiências de 
promiscuidade antidemocrática entre o Estado e o terceiro 
sector, em que a autoritarismo descentralizado do terceiro sector 
e cada um deles usa o outro como álibi para se 
desresponsabilizar perante os respectivos constituintes, os 
cidadãos, no caso do Estado, os membros ou as comunidades, 
no caso do terceiro sector [...]. 

 

Daí se deduz que esse novo ativismo, forjado na hiper-complexa sociedade 

contemporânea, também não poder ser metrificado e balizado por elementos morais ou 

ideológicos simetricamente perfilados. Como alerta o sociólogo, há múltiplas estratégias de 

ação no chamado terceiro setor e sua presença, já é hoje considerada um dado de grande 

relevância quando da implantação seja de um empreendimento econômico-financeiro, seja da 

formulação de políticas públicas.10

 

                                                           
10 Fonte: revista Exame, cuja capa integra o Anexo 3, p. 221. 
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Outro aspecto relevante conectado com o presente estudo diz respeito às linhas 

orientadoras de intervenção do novo Estado-Providência. Em primeiro lugar afirma aquele 

autor (2006, p. 369) que, “[...] se no velho Estado Providência o direito do trabalho foi o 

critério de redistribuição social, no novo Estado Providência, o trabalho deve ser ele próprio 

objecto de redistribuição social. Do direito do trabalho ao direito ao trabalho [...]”.  

Mas é preciso advertir que, nos termos de suas propostas, essa partilha, esse direito ao 

trabalho deve penetrar primeiro o coração do mercado de trabalho capitalista, para promover a 

redução drástica da jornada de trabalho, sem redução de salário, a ser complementada, por 

exemplo, por meio de criação do trabalho social, das chamadas empresas de economia social 

ou solidária. 

Em resumo, entre a natureza clientelista e a natureza democrática, prevalecendo esta, 

estará ela centrada na solidariedade, na participação, na democracia e na prioridade de 

distribuição sobre a acumulação. Mas isso  

[...] não é dado de partida, mas antes o resultado de uma luta 
política democrática exigente que só terá êxito na medida em 
que for capaz de denunciar os projetos de fascismo social e de 
persistência de uma colonialidade do poder que sub-
repticiamente se infiltram e escondem no seu seio [...] 
(SANTOS, 2006, p. 371-372).  

 

Finalmente, trata ele, em sua proposta de um novo Estado Providência, da 

redescoberta democrática do trabalho e do sindicalismo. 

Começa ele pela redescoberta democrática do trabalho, como exigência sine qua non 

da reconstrução da economia enquanto alternativa de sociabilidade democrática. Por isso, no 

contexto da pós-modernidade, não é o trabalho que deve sustentar a cidadania. Hoje, torna-se 

inadiável que a cidadania redescubra as potencialidades democráticas do trabalho, com esteio 

nas seguintes circunstâncias: a distribuição do trabalho depende do partilhamento tanto 

atividade criadora do mundo – também chamado por certos teóricos de trabalho imaterial –, 

como do trabalho que incide sobre a natureza. 
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Como a revolução tecnológica desencadeou o desemprego estrutural e a criação de 

riquezas sem a correspondência de empregos, torna-se imprescindível redistribuir, em nível 

global, o stock de trabalho disponível; há de existir, por outro lado, padrões mínimos de 

qualidade em termos de relação salarial considerados a partir da fixação internacional de 

direitos laborais mínimos: só assim os produtos podem circular livremente no mercado 

mundial. 

Em seguida, há de reconhecer-se – e não fugir dele – o chamado polimorfismo do 

trabalho. Ou seja, as diversas alternativas de trabalho e o predomínio do trabalho por tempo 

determinado ou de tempo parcial, porquanto tais fenômenos aparecem como critérios de 

inclusão e não de precarização, esta, uma verdadeira forma de fascismo contratual. 

Aponta Santos (2006, p. 378) ainda como condição da redescoberta democrática do 

trabalho “[...] a separação entre trabalho produtivo e economia real por um lado, e capitalismo 

financeiro ou economia de cassino, por outro [...]”, esta última por ele considerado fascismo 

financeiro. Daí a exigência do perdão da dívida externa dos países pobres e a adoção do 

imposto “Tobin”, um imposto global o qual deveria incidir – em termos de apenas 0,5% - 

sobre todas as transações nos mercados de câmbio, a fim de garantir a dignidade das pessoas 

nas transições entre emprego e desemprego.  

Em termos de reinvenção do movimento sindical, afirma o autor não mais haver 

espaço para grandes mobilizações coletivas tal como foram desencadeadas no século XIX e 

no Século XX, especialmente aquelas verificadas na década de 70. 

A crise organizacional, política e discursiva do sindicalismo alia-se, em resumo, à 

crise da macro-concertação social – flexibilização salarial, segmentação, fragmentação e 

diversificação da força de trabalho, e, como conseqüência, o fenômeno da  

[...] deslocação do centro de gravidade das relações capital-
trabalho da macro-concertação para a micro-negociação da 
empresa. O Estado procura retirar-se e os empresários e 
gestores ganham poder de iniciativa na gestão da produção [...] 
(SANTOS, 2006, p. 382). 

 



 178

 

O sindicalismo estaria mergulhado numa crise de identidade no mundo inteiro. Por 

isso deverá ele reunir as tradições contestatórias e de participação do passado, para 

transformá-las - sobretudo a oposição - em complementaridade. Há de estar centrado numa 

verdadeira democracia participativa, para livrar-se do burocracismo reinante. Deve ainda 

preparar-se para os desafios globais. E, assim, considerar as lutas não especificamente 

sindicais, tais como aquelas apontadas pelo Fórum Social Mundial – educação, transporte, 

saúde, qualidade do meio ambiente e do consumo. Luta pela concertação social para incluir a 

qualidade de vida e a redistribuição da riqueza. 

Por fim, há de se articular com outros movimentos sociais, em busca de uma 

verdadeira cidadania, da democracia e da qualidade de vida, através do binômio: desafio da 

lógica reivindicativa versus desafio cultural sindical.  
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CAPÍTULO 11 - EM MEIO ÀS CRISES DO SINDICALISMO, OS CAMINHOS DO 

NOVO INTERNACIONALISMO OPERÁRIO E O ESTADO-NOVÍSSIMO-

MOVIMENTO-SOCIAL   

 

11.1 A QUEBRA DO PARADIGMA DO TRABALHO SUBORDINADO E DAS 

ORGANIZAÇÕES SINDICAIS DE CARÁTER OBREIRISTA 

 

11.1.1 A quebra do paradigma trabalho subordinado 

 

A doutrina desenhada na atualidade caminha no sentido de questionar o trabalho 

subordinado como objeto central do Direito do Trabalho. Isto em face do deslocamento 

vertiginoso do mercado de trabalho para tantas e tantas alternativas que jamais poderiam 

identificadas na época do pleno emprego. 

Há, na literatura brasileira e estrangeira, inúmeros estudos nesta direção, ensejados 

pelos sucessivos diagnósticos estatísticos produzidos por inúmeras entidades as quais se 

debruçam sobre o desenvolvimento do trabalho, sobremaneira a Organização Internacional de 

Trabalho. 

Este corpo de doutrinas, além de estar sedimentado em tais dados estatísticos, recorre, 

por outro lado, aos diagnósticos oriundos da ciência social e da própria filosofia.  

Para a análise deste problema, por orientação metodológica, é necessário começar 

pelos diagnósticos a respeito do desemprego e das novas possibilidades de trabalho e renda 

agora disponíveis. 

Na obra citada e organizada por Antônio Marzal (1997) aparecem informes, 

diagnósticos da situação, em vários países, e nos seguintes termos: 
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O informe inglês coordenado por Jo Carby-Hall, da University of Hull, acusa o 

governo de Margareth Thatcher pela drástica deterioração do mercado de trabalho. Neste 

sentido, indica que, em 1994, 9,7 milhões de operários (38% da população ativa) prestavam 

serviços de diversas maneiras: “flexible labour force”. Esse um dado relevante: a existência 

de trabalhadores a tempo parcial – modalidade na qual se inclui a repartição do trabalho -, 

subcontratados, em domicílio, temporários, “zero-hour contracts” - em que o trabalhador não 

é contratado para um número determinado de horas, mas chamado pelo empregador cada vez 

que há trabalho para ele – e o teletrabalho. Revela, ainda, uma vasta gama de trabalhadores 

independentes, isto é, aqueles que trabalha por sua própria conta e assumem o risco do 

empreendimento  (HALL-CARBY apud MARZAL, 1997, p. 45).  

Com o mapeamento da situação em outros países (França, Espanha, Itália, Alemanha, 

Áustria e Dinamarca), apresenta uma síntese, de autoria do Prof. Gerard Lyon-Caen (apud 

MARZAL, 1997, p. 47), na qual se sobressai o desenvolvimento do trabalho independente em 

detrimento do trabalho assalariado e a multiplicação contínua de outras formas de contrato de 

trabalho. 

Quanto a estas últimas, o critério de subordinação continua, porém, em todas as partes, 

vem perdendo rigor. Deste modo, há uma espécie de funcionamento paralelo do contrato de 

trabalho e o de serviços (de empresa de prestação de serviços, de subcontratação), próprio do 

Direito Empresarial. Além disto, em toda parte, florescem contratos de trabalho de tipos 

novos, distintos do rigor do modelo antigo e mais flexíveis ao mercado (contratos 

temporários, contratos por tempo parcial).  

Há, além disto, uma variedade de opções de emprego e rendas a modificar, por 

completo, a cultura tradicional do trabalho e produzir - como já bastante evidenciado - uma 

verdadeira metamorfose. São exemplos o cooperativismo, as empresas de economia social, 

economia informal; também a sociedade do ócio, com suas formas criativas de trabalho, a 
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economia solidária - suas propostas de geração de renda para fazer frente ao liberalismo -, o 

movimento kibutziano de Israel; os LETS (Local Enployment and Trading System), no 

Canadá; os ESOPs (Enployee stock ownership plans), nos Estados Unidos, as TEAGs 

(Associación Nacional de los Trabajadores de las Empresas Autoregidas), o voluntariado, 

com ampliação internacional, o movimento dos “Sem Terra”, no Brasil, e tantos outros. 

Essas experiências paralelas - não excludentes do capitalismo tradicional - propõem a 

democratização do capital e representam um grande segmento no seio da sociedade do 

trabalho.  

Ao citar, por exemplo, Jeremy Rifikin, Carby (1997, p. 195-196), registra os 

diagnósticos apresentados no livro o “Fim dos Empregos”. Naquela oportunidade, o norte-

americano apresentava um quadro de desemprego alarmante e sem possibilidade de 

recuperação. Isto há mais de dez anos. 

Porém, veja-se as atuais palavras de Rifikin (2006, p. 46-50): 

[...] O cenário piorou. Em 1995, havia 800 milhões de pessoas 
desempregadas ou em subempregos. Hoje, esse número saltou 
para mais de 1 milhão. Fui conservador e otimista [...]”. Ainda 
segundo sua análise, “[...] Nos Estados Unidos, o número de 
bancários caiu pela metade nos últimos 15 anos. Mesmo assim, 
o lucro dos bancos nunca esteve tão grande [...] Também no 
Brasil o setor bancário encolheu quase a metade em dez nos. 
Eram 817 mil empregados em 1987, ficaram 497 mil em 1996, 
enquanto o número de clientes mais que dobrou [...] 11. 

 
A este respeito, o cientista político norte-americano Richard Sennet (1999, p. 21-22) 

faz as seguintes observações:  

[...] Líderes empresariais e os jornalistas enfatizam o mercado 
global e o uso de novas tecnologias como as características 
distintivas do capitalismo de nossa época. Isso é verdade, sim, 
mas não vêem outra dimensão de mudanças: novas maneiras de 
organizar o tempo, sobretudo o tempo de trabalho. [...].  
 

E acrescenta:  
 
[...] O sinal mais tangível dessa mudança talvez seja o lema 
‘não há longo prazo’. No trabalho, a carreira tradicional, que 

                                                           
11Entrevista concedida ao jornalista Eduardo Vieira na edição de 08/05/2006 da Revista Época.  
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avança passo a passo pelos corredores de uma ou duas 
instituições, está fenecendo; e também a utilização de um único 
conjunto de qualificações no decorrer de uma vida de trabalho. 
Hoje, um jovem americano com pelo menos dois anos de 
faculdade pode esperar mudar de emprego pelo menos onze 
vezes no curso do trabalho, e trocar sua aptidão básica pelo 
menos outras três durante os quarenta anos de trabalho [...].  

 
Na tentativa de desvendar os controles impostos pela teoria organizacional à vida dos 

trabalhadores, utiliza-se das conclusões formuladas por Marshall Berman (2001, p. 287). 

Aqui, acrescenta-se a interpretação e a adaptação de um texto de Marx, para os dias atuais: 

[...] O fator crucial para pertencer a essa classe não é trabalhar 
numa fábrica, nem trabalhar com as mãos, tampouco ser pobre. 
Tudo isso pode mudar junto com as flutuações dos estoques, 
das demandas, da tecnologia e da política. A condição crucial é 
a necessidade de vender o seu trabalho para o capital poder 
sobreviver, a necessidade de mudar sua personalidade para pô-
la à venda –de se olhar no espelho e perguntar ‘O que eu tenho 
que posso vender?’ e a permanente tensão e pavor de que, 
mesmo estando bem de vida hoje, você possa não encontrar 
ninguém que queira comprar o que você tem ou o que você é 
amanhã, de que o mercado mutável possa declará-lo (como já 
declarou a muita gente) imprestável, de que venha a se perceber 
física e metafisicamente sem teto e à mercê do frio. A peça de 
Artur Miller “A morte do caixeiro-viajante”, uma obra-prima do 
século XX, dá vida ao pavor esgotante que talvez seja a 
condição da maioria dos membros da classe trabalhadora nos 
tempos modernos. [...] 

 
Na seqüência, passa a descrever os prognósticos de Marx :  

[...] A moderna classe trabalhadora se desenvolveu [...] uma 
classe de trabalhadores que só sobrevivem quando encontram 
trabalho, e só encontram trabalho quando suas atividades 
ampliam o capital. Esses trabalhadores, que têm de vender-se 
pouco a pouco, são uma mercadoria, como qualquer outro 
artigo de comércio, estão permanentemente expostos a todas as 
vicissitudes da concorrência, a todas as flutuações do mercado 
[...] (BERMAN, 2001, p. 288).  
 

Já Robert Kurz (1997) aparece, naquela obra, como o crítico do sindicalismo 

reformista. A título de ampliação do que foi exposto por Everaldo Gaspar Andrade, veja-se a 

conexão que ele estabelece entre fragmentação da sociedade do trabalho e sindicalismo: 

[...] Não nos enganemos a nós mesmos! Os seres humanos, 
postos sob a tutela do mercado e do Estado, que gritam 
ferozmente, porém, em vão, por ‘emprego’, estão presos à 
lógica autonomizada do dinheiro, como o enforcado está preso à 
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corda. E a administração democrática da crise exclui cada vez 
mais seres humanos da ‘dignidade humana’. Enquanto as 
engrenagens compulsivas da economia de mercado continuarem 
a ser interiorizadas, as pessoas nem mesmo serão capazes de 
colocar as questões decisivas: O que nós precisamos realmente? 
Como organizaremos a nossa vida comunitária? Como 
trataremos com bom senso os recursos? O que riqueza e 
felicidade poderiam ser, além do consumo assassino de 
combustão? [...] Consertos no atual modo de economia e de 
vida não adiante mais. Precisa-se, inevitavelmente, de uma 
ruptura profunda de princípios. Para isso poder acontecer, os 
homens precisam recuperar o controle sobre sua própria vida, 
desdobrar atividades autônomas ultrapassando o trabalho 
assalariado e superar sua dependência total de ‘empregos’ da 
economia de mercado. Não sobra mais muito tempo para a 
minoria pensante nos sindicatos, entre os executivos e na 
política. [...] (KURZ, 1997, p. 374-375). 

 

Como aquele ensaísta alemão é um dos idealizadores do Movimento Krisis – torna-se 

importante dizer que, para os adeptos da teoria crítica, a supremacia das máquinas sobre o 

trabalho braçal e tedioso não deve representar uma ameaça, mas uma vitória. Por isso, 

[...] O monopólio da interpretação do mundo pelo campo do 
trabalho precisa ser rompido. A crítica teórica do trabalho ganha 
assim um papel de catalisador. Ele tem o dever de atacar, 
frontalmente, as proibições dominantes do pensar e expressar, 
aberta e claramente, aquilo que ninguém ousa saber, mas que 
muitos sentem: a sociedade do trabalho está definitivamente no 
seu fim. E não há menor razão para lamentar sua agonia [...] 
(KURZ, 1997, p. 78). 

 
Um dos mais respeitados críticos desta realidade é o sociólogo de origem húngara, 

Zygmunt Bauman (1998, p. 50).  

A partir da leitura de duas de suas importantes obras, podem-se extrair, a título de 

enriquecimento bibliográfico, as seguintes constatações:  

[...] Os desempregados eram o exército de reserva da mão-de-
obra. Temporariamente sem emprego por motivo de saúde, 
enfermidade ou dificuldades econômicas correntes, eles deviam 
ser preparados para reassumir o emprego quando aptos – e 
prepará-los era então de um modo geral, a tarefa reconhecida e 
a incumbência explícita ou tácita dos poderes públicos. Já não 
acontece assim. Exceto nos nostálgicos e cada vez mais 
demagógicos textos de propaganda eleitoral, os sem emprego 
deixaram de ser um exército de reserva da mão-de-obra. As 
melhores economias já anunciam o fim do desemprego. 
Atualmente, racionalizar, significa cortar e não criar empregos, 
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e o progresso tecnológico e administrativo é avaliado pelo 
emagrecimento da força de trabalho, fechamento de divisões e 
redução de funcionários. Modernizar a maneira como a empresa 
é dirigida consiste em tornar o trabalho flexível –desfazer da 
mão-de-obra e abandonar linhas e locais de produção de uma 
hora para outra, sempre que uma relva mais verde se divise em 
outra parte, sem que possibilidades comerciais mais lucrativas, 
ou mão-de-obra mais submissa e menos dispendiosa, acenem ao 
longe [...]”. 

 
Acerca do desespero que atingem as pessoas num mundo provisório, líquido, afirma: 

[...] Uma das recomendações oferecidas com mais freqüência 
aos jovens é serem flexíveis e não muito seletivos, não 
esperarem demais de seus empregos, aceitá-los como são, sem 
fazer muitas perguntas, e tratá-los como uma oportunidade a ser 
usufruída de imediato, enquanto dure, e não como o capítulo 
introdutório de um projeto de vida, uma questão de auto-estima 
e autoconfiança, ou uma garantia de segurança a longo prazo 
[...] (BAUMAN, 2004, p. 18). 
 

Como não se tem aqui a pretensão de aprofundar o tema a partir de uma ótica 

filosófico, fica registrada apenas a seguinte passagem de Nietzsche (1993, p. 146) descrita 

pelo mesmo professor em uma de suas aulas proferidas nesse programa de pós-graduação:  

[...] Os aristocratas de nascimento, no campo espírito, não se 
dão demasiado à pressa: suas criações brotam e caem da árvore 
em uma tarde tranqüila de outono, sem que hajam sido 
desejadas, forçadas nem devoradas por outros, como a prêmio. 
A ânsia de estar criando sem trégua nem descanso é vulgar e 
manifesta ciúmes, inveja, ambição. Quando se é algo, não se 
necessita verdadeiramente fazer nada – e, sem embargo, se faz 
muito. Há um tipo humano mais elevado que se encontra por 
cima do indivíduo ‘produtivo’. [...] 

 

11.1.2 A quebra do paradigma organização sindical de caráter obreirista 

 

Fala Everaldo Gaspar Andrade (2005) de uma reviravolta na própria concepção de 

sindicato e de sindicalismo, a partir do desmoronamento do Estado do Bem-Estar Social e do 

Pleno Emprego. 
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As coisas estão perfeitamente interligadas – Direito Individual e Direito Sindical. Se 

as relações individuais de trabalho encurtam, como é possível pensar um sindicato e um 

sindicalismo voltados essencialmente para este espaço? 

Lamentavelmente, a doutrina trabalhista não mudou de posição. Continua a mesma, 

apesar das profundas alterações experimentadas pelo mundo do trabalho. 

Estabeleça-se, aqui, uma síntese, entre as duas perspectivas – Direito Individual e 

Direito Sindical –, a partir de Maurício Godinho Delgado (2005, p. 1302-1303): 

Consoante entende, a intervenção do Estado para disciplinar e reger um modelo de 

relação de trabalho –ao mesmo tempo livre e subordinado-, foi a grande conquistas dos dias 

atuais. Daí, quando passa para descrever os princípios do Direito Sindical, aponta, primeiro, 

Princípios Assecuratórios da Existência do Ser Coletivo Obreiro. 

Quer dizer: predomínio das relações de trabalho subordinadas versus ser coletivo 

obreiro.  

Já Everaldo Gaspar Andrade (2005, p. 91-94) parte de outra perspectiva para 

confirmar “As Evidencias Teóricas em Termos de Descompasso entre o Sindicalismo e os 

Novos Movimentos Sociais.” 

Para ele, o problema pode ser encontrado nas seguintes variáveis: 

a) na verticalidade do fenômeno associativo centrada na dicotomia operário-patrão; 

b)no predomínio, hoje, do setor serviços que, em essência, é extremamente pulverizado, 

fragmentado; c) no desemprego estrutural e nas distintas formas de trabalho e rendas surgidas 

na sociedade pós-industrial; d) pela não utilização dos meios comunicacionais disponíveis 

para aglutinar todas essas variáveis no mundo global; e) finalmente, pela não utilização dos 

métodos e técnicas organizacionais, a fim de compreender a cultura e o poder das 

organizações e enfrentá-las.12

                                                           
12 Observações extraídas como síntese do que expõe o autor.  
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Neste sentido, é de se indagar: por que a atuação e as práticas históricas do 

sindicalismo, formalmente institucionalizadas, não conseguem articular-se com a mesma 

eficiência e na mesma dimensão?  

A crença dos estudiosos aponta para o seguinte: 

a) as práticas organizativas de articulação, comunicação e combatividade 

estão em desacordo com a moderna tecnologia da comunicação e da informação; 

b) não encontram uma saída organizativa e discursos comunicativos que 

vão além das fábricas, das organizações produtivas, dos trabalhadores formais e 

dos limites territoriais do Estado-Nação; 

c) excluem os sem-terras, os sem-tetos, os autônomos, os clandestinos, os 

trabalhadores das chamadas empresas de economia social e solidária, os 

desempregados e os não empregáveis; 

d) não incorporam, como prioritárias, as verdadeiras causas, as origens das 

novas desigualdades e injustiças sociais, como: o modelo de globalização 

excludente; o novo capitalismo financeiro; as dívidas internas e externas dos países 

pobres e em desenvolvimento; a fome no mundo; os excluídos de todos os 

hemisférios; a nova geopolítica global.  

As propostas do aludido professor não estão apenas sincronizadas com as idéias de 

Kurz - descritas anteriormente -, mas também com as de vários outros, como, por exemplo, 

Boaventura de Sousa Santos e os demais escritores que integram obra intitulada Trabalhar o 

Mundo. Os Caminhos do Novo Internacionalismo Operário. 

Dois cientistas sociais que escrevem para a aludida obra – Edward Webster e Rob 

Lambert (2005, p. 81-169) entendem pela necessidade de admitir-se, primeiro, a 

vulnerabilidade decorrente da própria fragmentação do mercado de trabalho, inclusive, com 

novos espaços de luta; reconhecer-se o ciberespaço como ambiente privilegiado para as 
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campanhas globais, com vistas a adaptar essa nova tipologia de ações ao um novo 

internacionalismo. E mais: providenciar-se com urgência a adoção daquilo que passou a 

chamar de ampliação da base de apoio dos sindicatos, pela inclusão do trabalho temporário, 

do tempo parcial e do setor informal.  

Em suma,  

[...] os sindicatos têm que se ampliar, aprofundar o significado 
das transformações de classe enquanto são sensíveis a uma nova 
gama de identidades não-classistas. Isto poderá implicar o 
estabelecimento de alianças estruturadas com outros 
movimentos sociais em torno do gênero, ambiente e outros 
temas. Ao fazê-lo, este novo sindicalismo ampliando se coloca 
na linha de frente da luta pela justiça social. [...]  

 
Há, também, o relatório “Situação Mundial das Cidades 2006/07”, do Programa da 

Organização das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (UN-Habitat), exibido no no 

Fórum Mundial Urbano, em Vancouver, Canadá, no dia 18 de junho de 2006. 

Ele registra dados extremamente preocupantes:  

[...] Em todo o mundo, 1 bilhão vive em favelas – 1 em cada 3 
moradores de cidades, 90% nos países em desenvolvimento. A 
urbanização nesses países virou sinônimo de favelização, alerta 
o relatório. E a tendência é crescer: a cada ano, essas áreas 
recebem 27 milhões de habitantes. Isso significa que, quando 
for cumprida a meta do Desenvolvimento do Milênio, da ONU, 
de malhorar a qualidade de vida de 100 milhões de favelados 
até 2015, o mundo terá mais de 243 milhões de pessoas vivendo 
em aglomerações precárias. ‘Se nada for feito, nas próximas 
duas décadas as favelas serão a principal forma de moradia’, diz 
o relatório, 5 bilhões de pessoas viverão nas cidades”. Recife: 
Jornal do Comércio. Caderno Brasil, 18.06.2006. p, 14. 
Segundo ainda o aludido relatório , nas favelas brasileiras, por 
exemplo, ‘a desnutrição atinge 19% das pessoas, principalmente 
crianças – são 5% em outras áreas residenciais. Só no rio, o 
número de favelados é igual à população de Helsinque 
(Finlândia), com 1,3 milhão de habitantes. E nas favelas 
cariocas a mortalidade infantil é três vezes maior do que em 
outras áreas da cidade [...]’ (CARANCA, 2006, p. 14). 
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11.1.3 A greve e as crises do sindicalismo contemporâneo. A busca de uma nova 

articulação global 

 

Uma vez já devidamente articulado o vínculo entre sociedade do trabalho voltado para 

as relações laborais subordinadas e o sindicalismo de caráter obreiro; uma vez demonstradas 

as possibilidades de uma nova articulação sindical que abrigue todas as formas de trabalho e 

rendas, além dos excluídos e dos desempregados, como ver também a greve dentro desta 

perspectiva?   

Everaldo Gaspar Andrade (2005, p. 264-266) não aprofundou o estudo. Até porque 

não era este o objeto central do livro. Deixa, todavia, na compreensão da autora desta 

dissertação, as seguintes pistas13: 

a) a retomada da greve como elemento de transformação social só seria 

possível, em primeiro lugar, a partir do reconhecimento da complexidade e 

heterogeneidade da classe que vive do trabalho, como também do reconhecimento 

da supremacia do setor serviços, da ruptura da velha centralidade do mundo do 

trabalho formal da apropriação dos métodos e técnicas introduzidas pela teorias da 

orginização, e, finalmente, da desmobilização, despolitização e da exitência de 

práticas comunicativas desconectadas com a sociedade da informação, ao lado dos 

desdobramentos e pulverização da representação direta dos líderes sindicais e a 

inserção da representação político-partidária no cenário das grandes discussões 

laborais. 

b) a partir desse reconhecimento, é possível abrigar uma soma 

inimaginável de grupos sociais desarticulados em torno de discussões uniformes 

dirigidas a alterar o modelo societário vigente.  

                                                           
13 Síntese da autora, a partir da leitura das referidas páginas. 
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c) uma vez reconhecidos todos esses setores do mundo do trabalho e 

recepcionados os métodos e técnicas de comunicação – sobretudo as virtuais - 

estariam sedimentados os caminhos para uma nova articulação global e para o 

exercício ainda mais articulado da greve.  

d) ter-se-ia, por fim, uma nova justificativa para enquadrar e ampliar as 

possibilidades das greves políticas. 

[...] Por fim, também é possível prever que a greve possa ser 
desencadeada em âmbito planetário, pelos menos em alguns 
setores da economia dominados pelas empresas multinacionais, 
ou para a partir de temas considerados importantes para a 
humanidade, como: taxação do capital improdutivo, distribuição 
de rendas, dívida externa e interna, preservação do meio 
ambiente e da natureza, etc.; o intervencionismo unilateral 
contra povos e nações; em favor da paz e contra as 
discriminações decorrentes de credo, raça, cultura, etc. [...] 
(ANDRADE, 2005, p. 266). 

 

O que impressiona é a perfeita conexão entre as pistas deixadas por ele e aqueles  

estudos posteriormente desenvolvidos por cientistas sociais sob a coordenação de Boaventura 

de Sousa Santos. 

A obra coordenada pelo aludido sociólogo trata exatamente dos caminhos do novo 

internacionalismo operário. Em várias de suas passagens vê-se a preocupação com a 

necessidade de expandir a ação dos sindicatos para outros campos e atividades situadas da 

fora da esfera estritamente sindical; como também é perceptível o intento de impulsionar um 

sindicalismo de movimento social em âmbito global, de caráter transclassista e 

transfronteiriço; e, por fim, de apontar para novas estratégias comunicacionais mediante a 

utilização da Internet, como caminho para uma rede de trabalho global. 

Para fechar essa rede de coincidências, falta incluir a greve como fenômeno integrado 

à articulação global dos trabalhadores. 
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No ensaio intitulado Emancipar o internacionalismo operário, Peter Waterman (apud 

SANTOS, 2005, p. 422) admite entre as estratégias emancipatórias de um movimento social 

global, a seguinte:  

[...] Na medida em que o ataque aos direitos dos trabalhadores é 
global, a resposta tem que ser tanto internacional como 
internacionalista; uma vez que a repressão está sendo 
globalizada, os direitos trabalhistas fundamentais têm que ser 
expandidos para incluir, pelo menos, a) o direito à greve, b) o 
direito ao exercício da solidariedade internacional [...]. 

 

O mais importante é saber que esta articulação em níveis locais, transnacionais e 

globais já começou. 

Primeiro, pela identificação das fraquezas e realce das virtudes das organizações 

sindicais, a partir do reconhecimento das redes e dos fluxos da sociedade do conhecimento e 

da tecnologia da informação e da comunicação. E por intermédio de articulações efetivas. 

Aqui vão alguns exemplos. Assinala Elísio Estanque (apud SANTOS, 2005, p. 281) as 

Marchas Européias contra o Desemprego e a Precariedade, em que o sindicato do calçado – 

SJM – tem participado ativamente. Por outro lado, recorrem estas articulações cada vez mais 

às redes cibernéticas, a fim de desvendar os problemas do trabalho e seus vínculos com a 

globalização hegemônica em nível planetário.  

Registra o autor, inclusive, o fato de diversas associações e movimentos de âmbito 

internacional integrarem o elenco de parcerias e convênios nesta dimensão, tais como: 

MST – Movimento dos Sem-Terra, Brasil; 

CUT – Central Única dos Trabalhadores, Brasil; 

Viento Sur – Revista de Assuntos Econômicos e Social, Brasil; 

Movimento dos “en papiers”, França; 

Agir Contre le Chômage, França; 

Plataforma 0,7, Madri; 

CGT – Confederación General del Trabajo, Madri; 
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Derechos para dot@s, Madri; 

Paz Ahora, Madri; 

European Homeworking Group, Inglaterra (Leeds); 

Comissión Obrera Nacional de Catalunha, Barcelona; 

Oibrí Baile (Grupo de trabalho no domicílio), Índia, Tailândia, Santiago do 

Chile; 

Outwork Tcfua (Grupo de Trabalho no domicílio, Austrália, Carlon.) 

Para ele, não há saída, salvo no ciberespaço, nas campanhas globais e no sindicalismo 

global. E, aqui, se acrescenta, na greve político-revolucionária de caráter global.  

O mais importante registro no sentido de emancipar o internacionalismo operário vem 

dos dados apontados por Peter Waterman (2005, p. 405-452) na mesma obra, no sentido de 

consolidar direitos trabalhistas internacionais em plena era da globalização neoliberal, a partir 

de estratégias emancipatórias dirigidas a um movimento social global.  

O registro feito por Waterman foi devidamente comentado por Edward Webster e Rob 

Lambert (2005, p. 81-82), em termos de luta para emancipação social na era da globalização, 

a partir de um novo internacionalismo operário que se dará a partir da utilização das redes 

comunicacionais.  

Eis os seus relatos: 

[...] Este desenvolvimento consiste na emergência do que 
definimos como organização em rede:de sindicatos 
democráticos do Sul e que evoluiu durante a década de 1990. 
Tal iniciativa apresenta uma nova perspectiva desta arena de 
luta e do papel que este tipo de movimento pode desemprenhar 
no desafio à lógica competitiva de mercado da globalização 
neoliberal. O crescimento desta nova estrutura conhecida por 
Southern Iniciative on Glogalisation and Trade Unions Rights 
(Sigtur) representa uma importante mudança que transcende as 
estruturas e práticas dos internacionalismo operários do 
passado, fornecendo uma oportunidade para a emergência de 
coligações de contrapoderes e, deste modo, contribuindo para o 
movimento de emencipação social. Emancipação Social e novo 
internacionalismo operário: uma perspectiva do Sul. [...]. 
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Descrevem, por outro lado, os dois modelos: o velho internacionalismo operário e o 

novo internacionalismo operário: 

 

VELHO INTERNACIONALISMO 
OPERÁRIO 

NOVO INTERNACIONALISMO 
OPERÁRIO 

Hierarquia Rede 
Centralização Descentralização 
Comando Participação 
Controle Capacitação 
Debate restrito Debate aberto 
Tomada de decisão lenta Tomada de decisão rápida 
Elevada burocracia Temporizada 
Formal Flexível 
Orientação para a diplomacia Orientação para mobilização 
Focalização exclusiva nos sindicatos e locais 
de trabalho 

Focalização na construção de coligações com 
novos movimentos sociais e ONGs 

Predominantemente no norte Predominantemente no sul 
 

Apresenta Waterman (2005) um quadro detalhado do que ela chama das “[...] três 

estratégias para o desenvolvimento dos direitos trabalhistas internacionais” e Webster e 

Lambert apresentam outro quadro, também muito detalhado, o qual passaram a chamar de 

“Tipologia das ações do novo internacionalismo [...]”.14

Ambos falam em desenvolvimento de consciência comum, negociação coletiva, 

internacionalismo, articulações com outros movimentos e ONGs, lobbys, alianças, diálogos 

locais e globais, etc. Mas fica a pergunta: como estabelecer tais diretrizes entre interlocutores 

em condições assimétricas? Se as condições de simetria foram, ao longo da história, 

restituídas por força de movimentos coletivos organizados, tais como as greves, como falar-se 

agora em movimentos de luta, movimentos antecipatórios, tal como pregam esses mesmos 

autores, mediante apenas essas tipologias e estratégias? 

                                                           
14 Quadros no Anexo 4, p. 234. 

 



 193

A luta emancipatória, no entender da autora do presente estudo, há de passar pelos 

movimentos de resistência ao capitalismo hegemônico, entre eles incluída, necessariamente, a 

greve, não apenas de caráter reivindicativo, mas, sobretudo, de caráter político-revolucionário. 
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CAPÍTULO 12 - A GREVE COMO FONTE PRIMORDIAL DO DIREITO DO 

TRABALHO. A ESSÊNCIA DO SEU CARÁTER POLÍTICO-REVOLUCIONÁRIO 

NO CONTEXTO DO INTERNACIONALISMO OPERÁRIO E NA CONSTRUÇÃO 

DO ESTADO-NOVÍSSIMO-MOVIMENTO-SOCIAL 

 

12.1 A GREVE ENQUANTO FONTE PRIMORDIAL DO DIREITO DO TRABALHO 

 

No começo do século XX, exatamente há cem anos, dizia Evaristo de Moraes (1971, 

p. 96): “[...] a evolução do movimento operário mostrava que a greve precede o sindicato 

[...]”. Estas expressões ratificam todo o percurso desenvolvido pelas experiências do anarco-

sindicalismo e do sindicalismo marxista desencadeadas desde o começo do século XIX até 

meados da segunda metade daquele século. 

No sentir da autora do presente estudo, eram, portanto, greves políticas de caráter 

revolucionário, com o objetivo de destruir o capitalismo e o Estado Liberal Burguês. Como 

este não conseguiu eliminar as greves, tratou de regulamentá-la dentro de uma moldura 

jurídica em conformidade com seus interesses. E assim tem sido até os nossos dias.  

Outro fator significativo também já repisado: as greves se davam no interior das 

organizações empresariais. Eram, no começo, movimentos políticos dirigidos à destruição do 

Estado Moderno; depois, movimentos reivindicativos, dirigidos à melhoria das condições de 

vida e de trabalho – com algumas poucas exceções verificadas no século XX – especialmente, 

nas décadas de 20 e de 70/80.   

Com o esfacelamento do mundo do trabalho subordinado, faz sentido falar-se em 

greve, enquanto elemento catalizador dos movimentos sociais dirigidos à ruptura com o 

modelo capitalista de Estado ou à sua reconstituição? Já que a classe que vive do trabalho 

formal está em minoria, quais seriam os entes coletivos não obreiros passíveis de integrar essa 
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nova constelação de insurgentes, a partir da greve? Seria possível agregar todas essas forças 

coletivas heterogêneas em torno do mesmo ideal? 

A resposta a tais indagações é positiva. Mas ela somente poderá ser viabilizada, se 

considerados alguns pressupostos: 

a) ter em mente que tal ajuntamento coletivo se dará em termos políticos, 

enquanto força contra-hegemônica dirigida à desqualificação da teoria neo-liberal 

e à globalização excludente; 

b) ter consciência do fato de a força do capitalismo hegemônica ser global, 

enquanto a luta coletiva deverá estabelecer-se nos terrenos locais, transnacionais e 

globais; 

c) enquanto movimento coletivo de caráter político, não poderá estar 

circunscrito à velha centralidade do mundo do trabalho subordinado;  

d) seguindo a tradição e a evolução histórica do movimento operário, 

tornar-se um instrumento de luta dirigida à negociação coletiva –não tradicional- 

em busca de consenso, além de estabelecer a ponte entre democracia representativa 

e democracia participativa; 

e) para consecução de tais objetivos deve reunir a sociedade do trabalho 

como um todo –empregados, clandestinos, desempregados, integrantes de 

empresas de economia social ou solidária, trabalhadores autônomos, trabalhadores 

do conhecimento-; instituições não governamentais; articular-se com outros 

movimentos coletivos organizados, os “fóruns” sociais, etc.  

Do ponto de vista da teoria jurídico-trabalhista, é preciso identificar a greve como 

fonte do Direito do Trabalho.  

Logo, há três maneiras de estudar e de compreender o tema Fontes do Direito.  
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Uma primeira consagrada pela doutrina dominante, segundo a qual existem as fontes 

materiais e as fontes formais; a segunda, uma alternativa centrada no positivismo jurídico, 

para o qual a fonte material não existe, porquanto a aplicação dos usos e costumes, por 

exemplo, provêm da autorização do sistema normativo. Por fim, a terceira corrente, 

desencadeada por Savigny e recepcionada por Nelson Saldanha. Para esses autores, as fontes 

do direito não se confundem com o próprio direito. Seriam elas “meras manifestações ou 

sintomas daquele. Em Savigny  

[...] são a origem ou causa do nascimento do Direito [...] A 
denominação ‘fontes’, como forma jurídica, para Nelson 
Saldanha, é equívoca. ‘Fontes deveriam ser as condições e os 
fatores que criam o Direito, ou os moldes iniciais das 
instituições jurídicas. Entretanto, a Ciência do Direito, desde 
muito tempo, ficou consagrando esta denominação para 
designar formas assumidas pelo Direito positivo (lei, costume, 
jurisprudência, incluindo na respectiva lista a doutrina por 
motivos convencionais [...] (apud ANDRADE, 2005, p. 202-
203). 

 

Dentro deste contexto, a greve é, sem dúvida, a principal fonte do Direito do Trabalho. 

Foi ela quem obrigou o Estado Moderno a reconhecer os sindicatos, disciplinar as relações de 

trabalho e produzir todo um sistema de normas protetivas. Sem as batalhas surgidas no século 

XIX, através do movimento operário organizado, talvez sequer este ramo do direito existisse. 

Na atualidade, transpostos os limites da concepção jurídica irradiada pela OIT e os 

sistemas jurídicos, a greve retoma sua memória história, seu caráter ao mesmo tempo político 

e revolucionário. Desta feita, como fonte de um novo Direito do Trabalho e auxiliar da 

consolidação de um marco de sociabilidade local e global, legitimando o internacionalismo 

operário e formatando um novo Estado, tal como proposto por Boaventura de Sousa Santos 

(2006).  
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12.2 A GREVE COMO ELEMENTO INDISPENSÁVEL À LUTA EMANCIPATÓRIA NO 

CONTEXTO DO NOVO INTERNACIONALISMO OPERÁRIO 

 

A greve sempre foi, historicamente, um movimento político dirigido à destruição do 

Estado Moderno. Se não alcançou esse objetivo, ao menos alterou radicalmente a sua 

perspectiva e o seu caráter individualista e liberal. O apogeu desse sistema foi o Estado do 

Bem-Estar Social. 

A vitória deste provocou a elaboração de sistemas normativos dirigidos a garantir um 

pretenso Direito de Greve no contexto do trabalho subordinado e dentro de critérios 

reivindicativos emanados desta mesma sociedade do trabalho.15

Por isso, a greve política é quase sempre proibida. Mesmo reconhecida a sua licitude, 

ela se restringe a algumas poucas hipóteses, como, por exemplo, na Itália, onde se admite a 

grave de caráter político-econômica, ou seja, dirigida contra entes públicos, para salvaguardar 

as condições sociais e econômicas da classe trabalhadora, ou quando destinadas à intervenção 

dos poderes públicos na manutenção de direitos ou para novas conquistas; ou, ainda, para 

lutar em favor de reformas sociais imprescindíveis ao mundo do trabalho. 

Enfim, poderão ser consideradas lícitas as greves políticas que tenham a finalidade 

“[...] de tutelar interesses que podem ser satisfeitos somente por atos legislativos ou de 

governo central ou local; portanto, substanciam pressão realizada em relação ao poder público 

[...]” (GIUGNI, 1991, p. 191). 

O presente estudo não objetiva questionar o arcabouço legislativo do país, nem 

estabelecer uma análise da greve em relação ao direito comparado ou à doutrina da OIT, 

especialmente seu Comitê de Liberdade Sindical. Tampouco, quer estabelecer uma 

proposição crítica às finalidades e aos métodos grevistas, em termos dogmáticos. As 

                                                           
15 Veja-se alguns documentos referentes ao internacionalismo sindical, Anexo 3, p. 221. 
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finalidades, os métodos e a valoração jurídica deste fenômeno, descritas na Segunda Parte do 

estudo tiveram como objetivo traçar uma visão panorâmica do fenômeno, a fim de demonstrar 

o seu perfil teórico-dogmático e estabelecer as diferenças entre este e a proposição da autora.   

Assim, a opção teórica da presente dissertação é distinta. Ver a greve enquanto fonte 

do Direito do Trabalho - a partir de suas origens - e identificar a sua potencialidade, no 

sentido de aglutinar trabalhadores, excluídos e os diversos movimentos sociais organizados, 

de acordo com o caráter político e revolucionário que sempre desempenhou.  

Em resumo: a valorização social da greve está conectada com a sua natureza de fonte, 

e nos termos ora propostos, portanto sem as formulações limitativas da dogmática e da 

doutrina – negação do direito, do seu caráter coercitivo na balança conflitiva entre empregado 

e empregador - e dos custos econômicos e sociais.  

Estaria mais próxima, com os contornos teóricos aqui sugeridos, do modelo dinâmico 

apontado por López-Monís (1986, p. 18), ou seja: “[...] O objetivo da greve não é tanto a 

defesa dos interesses dos trabalhadores, mas a emancipação e promoção da classe 

trabalhadora, isto é, a construção de uma nova ordem social (Sinay) [...]”. Argumenta-se, 

neste sentido, pela inexistência de uma nítida separação entre Estado e Sociedade Civil no 

atual momento de evolução do capitalismo - monopolista - do Estado. 

Também se diz serem suficientes os mecanismos normais de tutela, existentes numa 

democracia burguesa, para salvaguardar a classe mais frágil economicamente, diante dos 

detentores do privilégio econômico (o direito ao voto e a atuação dos partidos políticos), ou, 

ainda, que os partidos políticos e os sindicatos, ainda que utilizem meios distintos (o voto e a 

greve, a participação ou a negociação coletiva), possuem fins idênticos (tanto a luta política 

quanto a econômica). 

Precisamente esta concepção dinâmica da greve corresponde a um modelo de relações 

trabalhistas baseado no conflito - entendido como luta de classe - e é este modelo que surge na 
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década de 60 e toma forma na França, a partir de maio de 1968, e, na Itália, de outubro de 

1969.  

Se isso foi possível, quando se desconstruía um modelo de Sociedade e de Estado – o 

Absolutismo Monárquico- e aparecia outro modelo societário inteiramente novo - origem do 

Estado Liberal Burguês e conseqüente aparecimento das classes capitalista e proletária e da 

própria luta de classes - é possível vê-la também integrada aos movimentos antecipatórios do 

presente, dirigidos à formação de uma outra sociedade e de outro Estado. 

 

12.3 A GREVE E A CONSTRUÇÃO DO ESTADO-NOVÍSSIMO-MOVIMENTO-SOCIAL 

 

Agora, quando se desmantela o velho Estado Providência e não se quer o Estado 

Empresário e nem a globalização hegemônica, a greve política assume um papel fundamental 

na constituição de um outro modelo de sociedade e de Estado. 

Ela dará uma dimensão extraordinariamente relevante à retomada da organização 

coletiva dos trabalhadores – em todas as suas dimensões e diversidades –, para consolidar 

uma luta contemporânea – interna e externa – contra a globalização excludente e para a 

constituição do Estado-novíssmo-movimento-social desejado por Boaventura de Sousa 

Santos. Assumirá ela, assim, o seu caráter político-revolucionário. 

Apesar de o sociólogo português ter como objeto de suas teorizações uma nova luta 

emancipatória contra-hegemônica e voltada à construção do Estado-novíssimo-movimento-

social, trata ele, junto com os demais autores que compuseram a segunda obra – já referida - 

muito pouco sobre a greve e sua importância política e revolucionária. 

Aqui há de se acrescentar a natureza revolucionária das multidões referidas por Hardt 

e Negri (2005, p. 423-437), inconfundíveis com os processos revolucionários do passado. É 

exatamente na suas heterogeneidade e hibridização que reside a força das multidões. Esta 
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hibridização é constatada pela inclusão de novas linguagens nas tecnologias e tudo o mais que 

constitui, hoje, o mundo da vida.   

Daí as perguntas e as respostas por eles encaminhadas: 

[...] como as ações da multidão se tornam políticas? De que 
maneira ela organiza e concentra suas energias contra a 
repressão e as incessantes segmentações territoriais do Império? 
A única resposta que podemos dar a essas perguntas é a ação da 
multidão se se torna política sobretudo quando começa a fazer 
face diretamente, e com a consciência adequada, às operações 
repressivas centrais do Império. É questão de reconhecer e dar 
combatividade às iniciativas imperiais e não lhes permitir que 
restabeleçam a ordem continuamente; é questão  de contrariar e 
subverter os limites e segmentação impostas à nova força 
coletiva de trabalho; é questão de reunir esses instrumentos de 
resistência e empunhá-los de comum acordo contra os centros 
nervosos do comando imperial [...]”. 
 

Não se poderá construir consensos moralmente válidos sem, antes, os trabalhadores, os 

excluídos e o terceiro setor, demonstrarem as suas potencialidades de combate ao 

ultraliberalismo. E isto só será possível, pelo intermédio de uma nova articulação global do 

internacionalismo operário, quando incluir na sua agenda a possibilidade das greves político-

revolucionárias. Os próprios autores acima citados afirmam que a militância atual “[...] repete 

as virtudes da ação insurrecional de duzentos anos de experiência subversiva [...]”.  

É tendo como ponto de partida a socialização das relações de produção e do poder que 

uma estratégia de contrapoderes pode vir a se legitimar, assim como uma autogestão, pelos 

trabalhadores, de suas lutas, pode vir a permitir a sua auto-organização progressiva em redes 

autônomas, com a forma de coletivos de base (nas empresas, nos bairros, nas localidades). 

É em tal contexto que Alain Bihr (1998) admite a execução de um contrapoder na 

atual sociedade capitalista, dirigido inicialmente para realização de projeto mais geral, em 

termos de reorganização social.  

Entende ele, também, não ser o sindicato a única organização revolucionária. Daí se 

dever de interligar-se às organizações informais e a outros movimentos sociais específicos e 

vanguardas políticas. 
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Quando trata especificamente sobre a greve, busca enquadrá-la na esfera político-

revolucionária, ou melhor, como estratégia de contrapoder: 

[...] A idéia de greve geral só poderá deixar de ser simplesmente 
um ‘mito mobilizador’, cuja realização é eternamente adiada, se 
for regulada por sua interação a uma estratégia de contrapoder. 
Somente, de fato, a lenta construção de um contrapoder 
proletário pode preparar as condições objetivas e subjetivas de 
êxito de uma eventual greve geral insurrecional [...] (BIHR, 
1998, p. 237).  

 

Por isso, os novos movimentos grevistas hão de transcender a moldura jurídica 

consolidada pelo Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho e 

descrita nos sistemas jurídicos dos países democráticos. 

A teoria social crítica, por sua vez, reconhece a ruptura da Sociedade do Trabalho e do 

movimento sindical de caráter obreirista; bem como a falência do Estado do Bem-Estar 

Social. Em conseqüência, reconhece-se  

[...] a erosão crescente do direito ao trabalho e dos direitos 
econômicos e sociais, combinada com o aumento do 
desemprego estrutural, assiste-se à (...) passagem dos 
trabalhadores de um estatuto de cidadania para um estatuto de 
lumpencidadania [...]. (SANTOS, 2005, p. 24) 

 

Estes reconhecimentos implicam dizer que também estão descaracterizadas as 

orientações da Organização Internacional do Trabalho porquanto voltadas prioritariamente 

para outro modelo de sociedade.  

Há um reconhecimento explícito de que  

[...] o novo internacionalismo operário constitui uma forma, 
entre outras, de globalização contra-hegemônica, cujo sucesso 
parece depender cada vez mais das coligações com outros 
atores e das articulações com outras lutas emancipatórios 
noutros campos sociais [...] (SANTOS, 2005, p. 55).  
 

Deste modo, o internacionalismo operário e sindical há de necessariamente incluir a 

greve político-revolucionária entre essas articulações indispensáveis à emancipação social e à 

criação do Estado-novíssimo-movimento-social. 
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Outro aspecto relevante: se um novo Direito do Trabalho não terá mais como objeto 

apenas trabalho subordinado, mas todas as formas e alternativas de trabalho e renda, bem 

como a proteção dos excluídos de todo o gênero, é neste novo palco e neste novo cenário que 

a greve será exercitada, e reunirá as diversas alternativas apontadas pelo chamado terceiro 

setor.  

Indispensável, por sua vez, a mobilização dos chamados trabalhadores do 

conhecimento, autores dos chamados trabalhos imateriais. São eles, hoje, detentores de um 

poder inimaginável: manipulam bancos de dados, provedores, grandes redes informacionais e 

bancárias, satélites que põem em funcionamento as televisões internacionais, bolsas de 

valores e podem causar paralisações de alto teor explosivo, do ponto de vista político.  

A greve e seus aspectos políticos e revolucionários, tal como na Sociedade Industrial, 

acabará proporcionando o aparecimento de uma nova sociedade, um novo Estado e um 

Direito do Trabalho adaptado aos novos tempos, assentado em um outro marco teórico.  

Se é este o movimento da teoria social crítica, das multidões, do novo 

internacionalismo operário - em busca da emancipação social que resultará numa cidadania 

universal efetiva e não meramente simbólica - assim também devem se mover aqueles que 

têm o compromisso com um Direito do Trabalho e a Justiça Social e distributiva. 
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QUARTA PARTE 
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CONCLUSÕES 

 

O presente estudo teve como objetivo apresentar as seguintes proposições e 

conclusões: 

O Direito do Trabalho, em termos gnoseológicos, elegeu o trabalho subordinado como 

o objeto de sua teorização. Por isso, sempre priorizou as relações individuais em detrimento 

das relações sindicais.  

O sindicalismo, estudado nas doutrinas tradicionais deste campo do direito, dá 

prioridade à concepção neo-social-democrata, em sua natureza reivindicativa, por dentro das 

organizações empresárias e do setor público. 

Como este modelo sindical está em crise, coube ao estudo debruçar-se sobre a história 

da formação operária, a fim de identificar os seus componentes ideológicos e as doutrinas que 

sedimentaram as suas lutas coletivas.  

O resultado da pesquisa - obtido após uma análise minuciosa e detalhada de vários 

livros e trabalhos científicos que retrataram o itinerário do movimento obreiro - demonstrou 

que as lutas por eles desencadeadas, no alvorecer da Sociedade Industrial e já consolidada a 

passagem do Estado Absolutista Monárquico para o Estado Liberal Burguês, eram 

marcadamente políticas e emancipatórias, além de possuírem como referências as doutrinas 

anarquistas, marxistas. 

As greves eram as palavras de ordem contra o Estado, a Sociedade Capitalista e suas 

babáreis. Como o próprio Estado Liberal não pode resolver os conflitos resultantes do 

antagonismo entre o capital e o trabalho nem estancar os movimentos coletivos 

desencadeados pelos trabalhadores, resolveu, a partir da segunda metade do século XIX, 

legitimar as organizações sindicais e o exercício do direito de greve. 
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Fê-los, no entanto, dentro de uma moldura jurídica de raiz social-democrata, para a 

qual as greves políticas e de caráter revolucionário não poderiam mais ser exercitadas. Aos 

poucos, estas foram sendo substituídas por greves de cunho reivindicativo, que passaram a 

dominar o cenário das relações coletivas de trabalho. 

Já no século vinte, esses movimentos político-revolucionários forma ensejados apenas 

em alguns momentos históricos, como nas décadas de 20 e 70/80. Instalado o Estado do Bem-

Estar Social, em razão, principalmente, do aparecimento Socialismo Real e das graves 

convulsões experimentadas pela social democracia – Primeira Guerra Mundial, Grande 

Depressão, Nazi-fascismo, Segunda Guerra Mundial – houve um período de estabilidade 

política, econômica e social que amorteceu esses movimentos e reforçou o discurso 

ideológico em torno do trabalho subordinado como categoria essencial da convivência das 

pessoas em sociedade e pressuposto teórico do Direito do Trabalho. 

Na década de setenta, justo por causa das duas crises do petróleo, começa-se a 

arquitetar um novo modelo de Estado e de sociedade, é quando o neoliberalismo se institui, a 

partir dos governos Reagan e Tatcher. A predominância do capital improdutivo sobre o 

capital produtivo, as privatizações, o desmantelamento do Estado Providência em favor do 

Estado Mínimo, aliados à inserção das novas tecnologias – robótica, telemática, máquinas 

inteligentes – provocaram uma ruptura em termos políticos, econômicos e sociais.  

É, ao mesmo tempo, um cenário de crises profundas, de passagem de paradigmas, 

contudo um momento de grandes reflexões teóricas.  

O estudo também identificou a retomada das grandes doutrinas contestatórias e uma 

confluência entre os ideais anarquistas e marxistas. Além disto, concluiu que a reação contra o 

capitalismo hegemônico – global e excludente - não era privilégio destas doutrinas. Há uma 

reação de natureza neo-social-democrata e novas teorizações, no sentido de restaurar o tecido 
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social fragmentado, com o suporte de concepções não provindas das velhas idéias dirigidas à 

restauração do Estado Providência com base nos paradigmas da modernidade. 

Mas, todas elas reivindicam a retomada das lutas sociais emancipatórias dirigidas à 

constituição de um marco referencial contra-hegemônico. Portanto, uma luta de caráter 

político-revolucionário. 

É exato nesta fase que o estudo retoma a tese da greve como fonte do Direito do 

Trabalho para tal modalidade de movimento integrar-se às articulações e práticas coletivas 

dirigidas à desconstrução do Estado Neoliberal, do capitalismo hegemônico e provocar uma 

emancipação social muito além das estruturas sedimentadas pelo Estado Providência centrado 

na dicotomia trabalho subordinado e capital. 

A contextualização da greve como fonte do Direito do Trabalho aqui defendida foge 

aos padrões da velha doutrina, que a divide entre fontes formais e fontes materiais; ou, fonte 

enquanto direito, tal como defendem os positivistas. 

A greve como fonte deste ramo do direito traduz-se em fator social, histórico e cultural 

precedente às próprias normas, ou seja, faz surgir as regras jurídicas dentro das aspirações dos 

movimentos coletivos organizados – de sua luta e de sua vitalidade.  

Historicamente, surgiu antes das instituições jurídicas, como movimento insurgente, e 

seguiu os padrões definidos pelas doutrinas anarquistas e marxistas. Agora, deve incorporar 

os padrões definidos pelas articulações disseminadas em níveis local, transnacional e global, 

que envolvem os trabalhadores formais, os desempregados, os não empregáveis, as ONGs, o 

Terceiro Setor, os Fóruns Sociais, entre outros. 

Esta articulação – local, transnacional e global – redefine o papel dos sindicatos e o 

exercício da greve rumo aos movimentos emancipatórios contra-hegemônicos. Portanto, 

retoma, na pós-modernidade, o seu caráter político-revolucionário. 
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Dentro desta perspectiva, ficam inteiramente refutadas as proposições incorporadas 

pela Dogmática Jurídica, pelos Fundamentos Tradicionais do Direito do Trabalho e pela 

doutrina da Organização Internacional do Trabalho, todos ainda centrados no trabalho 

dependente – abstrato – em um modelo sindical de raiz obreirista e na autorização legislativa 

para o exercício do Direito de Greve de caráter meramente reivindicativo.Refutação que se dá 

em razão do completo alheamento deste pensamento às contradições políticas, econômicas e 

sociais vividas, no presente, pela humanidade. 

A teoria sociológica crítica rebate, ponto por ponto, o velho internacionalismo 

operário - hierarquizado, centralizado, voltado para debates restritos a uma elevada burocracia 

tendente à diplomacia reivindicativa - e propõe um novo internacionalismo operário 

organizado em rede, descentralizado e orientado para uma mobilização local, transnacional e 

global, bem como sincronizado com os novos movimentos sociais. Esta proposta teórica 

retoma, do passado, um ideal imprescindível para o presente: a internacionalização dos 

movimentos sociais organizados. 

Dentro das tipologias das ações deste novo internacionalismo operário, a autora 

ressalta um aspecto pouco explorado pela teoria crítica: o papel da greve de caráter político-

revolucionário, enquanto movimento e luta emancipatória, o qual não está previsto nos 

padrões daquelas doutrinas jurídicas clássicas. 

Como o direito é um fenômeno histórico-cultural, a proposta ora lançada, no rastro das 

grandes doutrinas políticas e sociais, buscou, enfim, trazer para o cenário contemporâneo o 

fenômeno da greve, enquanto mecanismo de resistência política, enquanto movimento de 

articulação dirigido à construção de um novo modelo de Estado e de sociedade. 

Entre o fim do Estado, o Estado Empresário e o Estado Providência, adota-se, aqui, o 

Estado-novíssimo-movimento-social, que propõe uma versão de dialética permanente entre os 

poderes públicos, o terceiro setor e os movimentos sociais.  
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Como se trata de uma alternativa de Estado e de sociedade que se fazem e refazem 

dialeticamente, não é possível conceber a idéia do fim dos sindicatos e da greve, a partir da 

teoria do ciclo vital – nascimento, vida e morte – desta instituição e deste movimento. 

Por fim, quis a autora do presente estudo ressaltar que o sindicato, este velho 

protagonista, e a greve, este notável movimento político revolucionário hão de existir 

enquanto houver antagonismos, desigualdade de classes. 

Todo este esforço acadêmico constituiu um desafio. Não é fácil ir-se além da 

dogmática jurídica e das doutrinas formuladas a respeito do fenômeno da greve, para entendê-

la restaurada, contemporânea e integrada ao contexto das novas lutas emancipatórias. Para vê-

la juntar-se ao movimento contra-hegemônico - de combate ao capitalismo neoliberal - o qual 

é dirigido à formação de uma nova sociedade pautada no desenvolvimento produtivo com 

eqüidade e na justiça distributiva. 

Enfim, a autora procurou desconstruir e refutar os fundamentos dogmáticos e 

doutrinais acerca da greve, e com isso, propor uma nova compreensão deste movimento, 

consubstanciada em uma pauta hermenêutica e um marco teórico contemporâneos. 

Proposta aberta, submetida à crítica, mas que traduz com fidelidade os compromissos 

da autora com o Direito do Trabalho e a causa da justiça social. 
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Anexo I: 
 
 

Fotos Acerca da Sociedade Escravista e do Anarco-sindicalismo 
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Anexo II: 

 

Estatutos e Documento da CUT: seus caracteres político-revolucionários. 
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Anexo III: 
 

Documentos Referentes ao Internacionalismo Sindical e de Entidades 
Atuantes em Movimentos Emancipatórios Globais 
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Anexo IV: 

Dados Estatísticos 
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DESEMPREGADOS (MILHÕES) 

 

 81/90 91 92 93 94 
Alemanha 2,1 2,6 3,0 3,9 4,4 
Estados Unidos 8,2 8,4 9,4 8,9 8,4 
Japão 1,5 1,4 1,4 1,7 1,8 
Outras potências Européias 7,4 7,4 7,9 8,3 8,6 
07 países mais ricos do mundo 20,3 21,2 23,3 24,4 24,7 
Pequenos países da Europa 7,1 7,2 8,1 9,6 10,0 
TOTAL DA OCDE 28,1 29,4 32,5 35,1 35,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAXA DE DESEMPREGO (% DA POPULAÇÃO ATIVA) 

 
 81/90 91 92 93 94 
Alemanha 7,1 6,7 7,7 10,1 11,3 
Estados Unidos 7,1 6,7 7,4 7,0 6,5 
Japão 2,5 2,1 2,2 2,5 2,6 
Outras potências Européias 9,8 9,5 10,3 10,9 11,1 
Pequenos países da Europa 10,0 9,6 12,6 12,5 12,9 
TOTAL DA OCDE 7,5 7,2 7,9 8,5 8,6 

Fonte: OCDE, encontrado no site: 
http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html  
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TRÊS ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS DIREITOS 
TRABALHISTAS INTERNACIONAIS 
 
 

1. A estratégia, com base no Norte, da e dos seus principais associados CISL: 
1. - > 
 
Desenvolvimento 
da estratégia da 
cláusula social 
durante os últimos 
15 – 25 anos pela 
CISL/ITSs e os seus 
associados do 
Norte. 
 

2. - > 
 
Atividades 
subregionais no Sul 
para estimular o 
apóio à campanha 
pela cláusula social 

3. - > 
 
Lobby em nível 
nacional para obter 
apóio governamental 
para associar as 
trocas comerciais 
com os direitos 
laborais 

4. - > 
 
Lobby dos sindicatos 
e dos Estados para 
modificar a 
Organização Mundial 
do Comercio (nos 
próximos 25 anos). 

 
 

2. Uma estratégia complementar/alternativa, com base no Sul: 
1. - > 
 
O Sul, apoiado pelo 
Norte, toma a 
dianteira na 
aplicação da 
estratégia da 
cláusula  
social. 

2. - > 
 
Alianças com igrejas 
e com ONGs para 
fazer campanhas 
ampliadas e 
sistemáticas nas ruas 
e nos corredores do 
poder. 

3. - > 
 
Mudanças na opinião 
pública influenciam 
as posições dos 
governos, no Norte e 
no Sul 

4. - > 
 
Lobby dos sindicatos 
e dos Estados para 
modificar a 
Organização Mundial 
do Comércio (nos 
próximos 25 anos). 

 
 

3. Uma estratégia emancipatória de solidariedade global:  
1. - > 
 
Diálogo global 
sobre direitos 
laborais 
internacionais, em 
todos os níveis dos 
sindicatos, com 
todos os 
trabalhadores, em 
todos os eixos 
geográficos, com 
todas as outras 
forças democráticas 
da sociedade civil. 

2. - > 
 
Aliança e campanha 
global, ligando os 
movimentos sociais a 
todos os níveis, em 
todos os eixos, 
usando as ruas, os 
meios de 
comunicação social 
dominantes ou 
alternativos (reais e 
virtuais), no Norte, 
no Sul e no Oriente. 
 

3. - > 
 
Dirigida a 
Organização 
Internacional do 
Trabalho com uma 
maior participação 
do movimento 
operário e sindical 
(ONGs da área 
laboral) e com 
maiores poderes. 
 

4. - > 
 
Associada à 
exigência de que 
qualquer futura 
“organização 
mundial do 
comércio” seja 
subordinada às 
necessidades e aos 
direitos humanos, 
sob a alçada de umas 
Nações Unidas 
abertas à sociedade 
civil e com poderes 
efetivos. 

Três estratégias para o desenvolvimento dos direitos trabalhistas internacionais. O referido quadro 
constitui o Anexo H, p. 446 e seguintes do livro “Trabalhar o Mundo” (SANTOS (org.): 2005) 
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TIPOLOGIA DE AÇÕES DO NOVO INTERNACIONALISMO 

 
Tipo de 

atividade 
internacional 

 
Resoluções 

 
Atividade 

 
Parceiros 

de 
coligação 

 
Objetivo 

 
Resultado 

Demonstração 
de poder 
coletivo; 
reivindicar 
 

Resolução 
do Primeiro 
de Maio 

Primeiro de 
Maio 
centrado no 
trabalho 

Sindicatos 
nacionais 

Desenvolver 
uma 
consciência 
comum e uma 
identidade de 
classe 
trabalhadora 
no sul 

Demonstrações 
bem-
sucedidas 
na África 
do Sul, 
Coréia, 
Índia, 
Indonésia 
e Austrália 

Ações de 
protesto de 
política de 
pressão 
 

Campanha 
contra Rio 
Tinto 

Intervenções 
em encontros 
de acionistas, 
marchas de 
rua, 
protestos, 
campanha na 
mídia 

ITS – 
ICEM, 
sindicatos 
nacionais, 
ONGs, 
grupos 
ecologistas 

Acordo de 
negociação 
coletiva global 

Protestos e 
greves 
com êxito 
em 
diferentes 
partes do 
mundo 

Construção de 
novas 
estruturas 
globais 
 

Sindicalismo 
global 

Troca de 
informação e 
apoio entre 
SATAWU e 
MUA 
 

Sindicatos 
nacionais 
SATAWU, 
MUA, ITS 

Estabelecer 
relações 
estruturalmente 
fechadas entre 
dois sindicatos, 
transcendendo 
as fronteiras 
nacionais 

Ação de 
apóio, 
troca de 
delegados 

Construção de 
uma nova 
forma de 
sindicalismo 
 

Organizar os 
trabalhadores 
informais 

Recrutamento 
e negociação 
no interesse 
dos 
trabalhadores 
informais 

Sindicatos, 
organizações 
comunitárias 

Nova forma de 
movimento 
social 
sindicalista 

Poucos 
progressos 

 
Fonte: “Trabalhar o Mundo”, p. 129 (SANTOS (org.): 2005). 
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