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RESUMO 
 

Na presente dissertação, estuda-se o tratamento ideal a ser atribuído à greve política na 

democracia brasileira. É realizada uma pesquisa bibliográfica e documental, inicialmente 

sobre direitos fundamentais, sobretudo aqueles concernentes à liberdade e à igualdade, e 

sobre os marcos no processo de conscientização da classe trabalhadora como sujeito 

coletivo de direitos e ser político no Brasil. Faz-se uma narração das manifestações 

ocorridas desde a década de 1960, que desdobra-se até o presente, com a influência das 

inovações e tecnologias na política do país. São tratadas também as implicações de um 

regime democrático e como elas se efetivam no cenário brasileiro, com leitura de 

bibliografia e de documentos internacionais incorporados ao ordenamento jurídico pátrio. 

Contempladas a história do instituto grevista ao longo dos anos, as várias facetas que ele 

pode ter e a sua concepção como direito fundamental pela Constituição de 1988, além das 

disposições que a Lei nº 7.783/89 traz, avalia-se a greve como um gênero abrangente, 

sendo a greve política uma espécie válida e legítima dele. Com a abordagem que os 

episódios de greve política recebem e o perfil que os Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário apresentam, pondera-se a melhor entidade para prever e regulamentar a prática 

como direito, elencado o legislador como a figura apropriada para a referida tarefa. Por 

fim, são traçados parâmetros adequados para a regulação da greve política no Brasil. 

Palavras-chave: Greve política. Democracia. Poder Legislativo. 
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ABSTRACT 
 

In the present dissertation, the ideal treatment given to political strike in Brazilian 

democracy is studied. A bibliographical and documental research is done, initially about 

fundamental rights, specially those linked to freedom and equality, and about important 

events in working class’ awareness process as collective subject of rights and political 

being in Brazil. Manifestations since the 1960s are narrated, until the present, with 

influence of innovations and technologies in the country’s politics. The implications of a 

democratic system and how they take effect in the Brazilian scene are also addressed, 

reading bibliography and international documents incorporated into the national legal 

system. Contemplating the history of strike institute over the years, the many facets that 

it can have and its conception as a fundamental right by the Constitution of 1988, in 

addition to the sayings that Law nº 7.783/89 brings, the strike is evaluated as a broad 

group, the political strike being a valid and legitimate specie of it. With the approach that 

political strike episodes receive and the profile that Executive, Legislative and Judiciary 

Powers present, the best entity to acknowledge and regulate the practice as a right is 

considered, defining the legislator as the appropriate figure for the task. Finally, adequate 

parameters are drawn for regulation of political strike in Brazil. 

Keywords: Political strike. Democracy. Legislative Power. 
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1 INTRODUÇÃO 

A greve política até então não foi literal e expressamente reconhecida como direito 

no ordenamento jurídico brasileiro. Surge daí uma contradição entre a demora e elementos 

constitucionais: a greve em sentido amplo foi contemplada como direito fundamental pela 

Constituição Federal de 1988 e um de seus dispositivos permitiu a livre definição de interesses 

pelos quais paralisar em movimento laboral. 

Além de fatores que versam nominalmente sobre a greve, a Constituição de 1988 

instalou o regime democrático no país. Esse recomeço para o sistema político do Brasil trouxe 

para o seu povo, composto por trabalhadores em sua maioria, algumas implicações: o Estado, 

em meio a várias ofertas, comprometeu-se com a garantia de igualdade e de liberdade.  

As promessas de igualdade e de liberdade relacionam-se com questões trabalhistas 

porque a classe trabalhadora necessita de ascensão social e econômica e também porque os atos 

coletivos que ocorrerem no país devem contar com uma certa abstenção estatal. Essas 

circunstâncias, entre outras, aproximariam a população de uma concretização constitucional. A 

greve política apareceria como direito com naturalidade caso fossem combinados os pontos de 

proteção à greve e à pessoa que trabalha com a atenção bastante para libertar e igualar o povo 

brasileiro. 

Barreiras existem para tal inovação e nesta pesquisa são analisadas. Resquícios de 

autoritarismo, dominação e estratificação econômicas, elitismo nas instituições e baixa 

representatividade nos poderes, bem como outros tópicos: aqui serão abertas possíveis causas 

para exame, em defesa de uma prática que poderia ser direito regulamentado, em atendimento 

aos preceitos democráticos, à tutela dos trabalhadores, à greve e aos interesses nela autorizados 

pela Constituição Federal. 

O objetivo geral desta pesquisa é conceber um tratamento ideal à greve política no 

Brasil, sendo observados o regime democrático instaurado no país, a qualidade de direito 

fundamental que a greve detém há mais de três décadas, a defesa que a classe trabalhadora 

merece e as aptidões do Estado na efetivação de uma sociedade igualitária, diante dos quadros 

institucionais atuais, elencada qual a entidade capaz de cumprir essa tarefa. 

A pesquisa possui grande importância para o meio jurídico. As reflexões aqui 

provocadas podem reinventar o tratamento dado à greve política, ou seja, podem acelerar a 

previsão específica da greve política como um direito no ordenamento jurídico brasileiro. Isso 

resultaria em um engrandecimento da classe trabalhadora e em uma sofisticação da proteção 
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que lhe é fornecida, especialmente no tocante à exigência de direitos. A cobrança de 

prerrogativas por uma classe prejudicada precisa ser estimulada, sobretudo em um cenário de 

precarização das relações de trabalho e de remoção de verbas trabalhistas, e para que se atinja 

essa finalidade alternativas precisam ser criadas ou, no caso das greves políticas, 

disponibilizadas. Há ainda a vantagem de maior reverência à Constituição Federal de 1988 e 

aos ideais democráticos no país. 

O objetivo geral da pesquisa desdobra-se em três objetivos específicos, e o primeiro 

deles é emoldurar a classe trabalhadora como sujeito coletivo de direitos na democracia 

brasileira e titular da prerrogativa de greve política. Este estudo, para o referido fim, inicia-se 

com os significados de liberdade e de igualdade no Brasil e com o papel do Estado na sua 

efetivação. No primeiro capítulo, serão levantadas as dimensões dos direitos fundamentais para 

que se compreenda em qual delas a greve política pode ser inserida. Com menção ao direito 

sindical, serão explorados os objetivos de cada dimensão do rol fundamental e será descrita a 

garantia, para que seja demonstrada a ligação que a mesma tem com a greve. 

Como forma de introduzir o tema, algumas inconsistências na elaboração da 

Constituição de 1988 e no texto resultante serão apresentadas. Essa realidade precisa ser 

sublinhada para que se avalie de maneira geral a atuação dos Poderes Executivo, Judiciário e 

Legislativo. Evidencia-se assim o potencial que o Poder Legislativo possui e o seu desempenho 

ao dispor sobre o exercício da greve. Feitas essas constatações, será possível perceber eventuais 

erros na regulamentação da prática aludida. 

Antes de avançar para as particularidades previstas na lei que regula a greve, a 

classe trabalhadora deverá ser estudada como titular de direitos. Essa compreensão exige uma 

ambientação, com a narração da trajetória empreendida pelos operários no Brasil. Tal narração 

deverá voltar-se para seu processo de autoconhecimento e descoberta como sujeito coletivo de 

direitos, como detentores de soberania e também como cidadãos transformadores. É pretendida, 

portanto, uma leitura acerca de momentos cruciais na maturação desses grupos, com foco nas 

suas formas de organização, na evolução em termos de conquistas e nas ideologias que 

contribuíram para o seu fortalecimento e unificação. 

O tratamento que a greve na sua acepção geral e consequentemente a greve política 

recebem das instituições no presente apresenta raízes no passado. Os relatos de antigas 

paralisações por trabalhadores são necessários também para que sejam expostas as atitudes que 

o poder público e também a sociedade davam em resposta. Diferenças e semelhanças entre os 

séculos XX e XXI devem ser ressaltadas, logo a explanação de episódios em que estão 
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envolvidos os trabalhadores é indispensável. Um ponto relevante nessa linha do tempo é a época 

de Getúlio Vargas, cujo gerenciamento das questões laborais necessita ser refletido, diante da 

conexão direta entre o líder e o amadurecimento operário no país. 

Será, em seguida, pertinente trazer à tona momentos da década de 1960 até hoje, 

especialmente pelo processo de redemocratização no Brasil. Como a greve política está 

intimamente relacionada à adoção da democracia, a promoção da cidadania e dos valores de 

liberdade e igualdade que hoje são pregados precisa ser apresentada como fruto de uma atuação 

do povo brasileiro na demanda por direitos políticos e sociais. Esses momentos são relevantes 

também porque aproveitam-se para fins de comparação com características que venham a se 

manifestar dentro do regime existente atualmente. 

O capítulo encerra com uma exposição das prerrogativas e das obrigações que o 

povo brasileiro e o Estado detêm. Será estudada neste tópico a relação travada entre 

representante e representados, os dois lados de um governo, e sob que regras esse liame deve 

se pautar. Aspectos de liberalismo e características do Estado social deverão ser apurados, além 

dos sentidos de representatividade e legitimidade. O papel da política, especialmente em um 

país subdesenvolvido, com essa apuração, poderá ser traçado. 

Esse capítulo inaugural fará uma análise de alguns documentos internacionais, 

como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e a Convenção nº 87 da OIT. Além desses cadernos, o capítulo empregará livros e 

artigos sobre o direito de greve, democracia, direitos fundamentais, liberalismo, manifestações 

políticas e a classe operária brasileira. 

O segundo capítulo terá o objetivo de investigar a greve política como um tipo de 

greve provavelmente legítimo, com a ilustração do seu exercício no Brasil. Esse capítulo, 

portanto, buscará focar na greve e na greve política como sua espécie. Ele começará com a 

ligação entre a greve e o direito sindical e com a contemplação do sindicalismo brasileiro no 

presente. Serão explorados o direito de greve e a liberdade sindical como elementos 

relacionados, sobretudo quanto ao controle exercido frente a outros direitos fundamentais.  

Passa-se depois disso à natureza da greve. Anteriormente tida como ato criminoso, 

a greve ascendeu para o patamar de prática suportada e hoje constitui direito privilegiado no 

ordenamento jurídico. Esse avanço também precisa ser detalhado nesta pesquisa, 

principalmente quanto aos diversos textos legais que regulamentaram o instituto grevista ao 

longo do século XX, até alcançar verdadeiro amparo com a Constituição Federal. Essa evolução 
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legislativa servirá para um entendimento do ritmo com que frágeis grupos se fortalecem no 

Brasil mediante atuações legislativa e constituinte e da influência que o conservadorismo 

exerceu durante esse percurso, bem como da influência que as instituições tradicionais ainda 

são capazes de exercer na atualidade. 

Narrado o progresso que os trabalhadores brasileiros vivenciaram, vem a 

necessidade de examinar a Lei nº 7.783/89, que em tese foi escrita sob as orientações deixadas 

pela Constituição de 1988. Os detalhes e especificações que a referida lei traz precisam passar 

por uma avaliação para que se pondere o produto legal como extensão das intenções 

constitucionais. As determinações da lei, portanto, precisam passar por uma apreciação, o que 

culminará na contemplação do esforço pelo Poder Legislativo. 

Serão elencadas, então, as múltiplas maneiras pelas quais uma greve pode se 

revelar. Essa listagem deverá almejar uma compreensão da greve como a fundação que de fato 

é: repleta de nuances e materializadora de aspirações de uma classe inferiorizada. Descritos os 

moldes nos quais a greve pode acontecer no Brasil e quais espécies (ou qual espécie) de greve 

são devidamente recebidas pelas figuras oficiais no país, deverá ser situada a greve política em 

uma democracia.  

Nessa vertente, serão brevemente levantadas as concepções de greve absorvidas em 

alguns países, devendo inclusive ser rapidamente apontada recente greve por assuntos políticos 

na França e enfatizada a permissão da prática na Itália. Depois, de maneira sistemática, serão 

sublinhados alguns dizeres de doutrinadores brasileiros acerca da greve política e da rejeição 

que a mesma sofre no Brasil, com apontamento dos fundamentos da sua criminalização e da 

sua procedência. 

Como falta regulamentação específica para a greve política no atual ordenamento 

jurídico brasileiro, é o Poder Judiciário que se incumbe de regrá-la. Essa atuação dos 

magistrados no país foi ladeada pelo andamento da greve por motivos políticos durante a 

história do país. Um tópico será dedicado, assim, à performance dos julgadores no século 

passado, com a exposição dos episódios de greve política e das suas respectivas razões à época. 

O próximo tópico buscará debruçar-se sobre o Poder Judiciário no julgamento de greves 

políticas promovidas no século XXI.  

O capítulo, já tendo explorado muitos aspectos da greve e especificamente da greve 

política, será encerrado com a indicação de atos contemporâneos, greves com fins políticos que 

aconteceram no Brasil na década de 2010, de grande repercussão, que suscitaram reflexões em 
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meio à sociedade e mobilizações nos Poderes Executivo e Legislativo. Uma delas, adianta-se, 

será a greve dos caminhoneiros, ocorrida em 2018. Esses acontecimentos, por essas 

justificativas, serão abordados no último capítulo desta pesquisa. 

Metodologicamente, o segundo capítulo será escrito com base em bibliografia 

coletada, ou seja, livros e artigos e outras publicações na área de direito do trabalho, sobre greve 

no âmbito geral e sobre greve política. Obras sobre determinadas greves da história brasileira 

também serão usadas. Além disso, notícias de portais serão coletadas, como o relato jornalístico 

sobre greve na França em 2019 e o apanhado de greves dos metroviários no Brasil pela Veja 

SP. 

Serão lidos minuciosamente no segundo capítulo também trechos da Lei nº 

7.783/89, para que se teste o cuidado do legislador com as orientações deixadas pela 

Constituição Federal acerca de greve. O exercício do direito passará por essa avaliação através 

de uma análise das ressalvas que foram depositadas na lei que regulamenta o instituto. Antes 

disso, contudo, um dos tópicos nesse capítulo promoverá um acompanhamento da evolução 

normativa pela qual a greve passou durante o século XX. Por fim, algumas decisões judiciais 

serão objeto de estudo, para uma captação geral dos caminhos adotados pelo Poder Judiciário 

no julgamento de greves políticas. 

O último capítulo terá como objetivo eleger a entidade responsável e os melhores 

parâmetros na incumbência de conceber justamente a greve política no ordenamento jurídico 

brasileiro. A greve dos caminhoneiros e outros casos célebres de greve política na década de 

2010 serão estudadas na primeira parte do capítulo final. Nesse tópico, serão utilizadas notícias 

de jornais, como uma matéria retirada do portal online da BBC, bem como decisão judicial 

acerca de determinada greve com cunho político instaurada no país.  

Após esse tópico, outro será iniciado e deverá se debruçar sobre a capacidade dos 

Poderes Judiciário e Executivo na elevação da greve política ao patamar de direito. Para realizar 

essa tarefa, será necessário capturar o perfil dos julgadores no Brasil, o que pode ser realizado 

com a pesquisa feita pelo Conselho Nacional de Justiça em 2018, na qual o órgão coletou e 

observou características sociodemográficas do Poder Judiciário. Obras bibliográficas também 

serão usadas para que sejam contempladas peculiaridades da estrutura judiciária brasileira, na 

sua composição e nos seus desdobramentos em relação aos trabalhadores, aos movimentos 

coletivos e à greve política. 
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Em seguida, mais referências bibliográficas serão efetuadas para um estudo 

embasado do potencial que o Poder Executivo tem na transformação social e na concretização 

das aspirações apresentadas pela classe trabalhadora, sobretudo no tocante a greves, para que 

se entenda até que ponto o líder político pode influenciar o curso de uma greve no país.  

Restará na análise o Poder Legislativo, que parece o mais adequado para executar 

a refundação da greve política no Brasil. Essa leitura deverá evidenciar, primeiramente, os 

propósitos dos partidos políticos brasileiros, demonstrados assim com quais interesses tais 

organizações estão comprometidas em termos de representatividade e de contribuição.  

Essa constatação virá do levantamento de programa adotado por diversos partidos. 

Posteriormente, será travada uma busca pelas discussões e debates ocorridos nas Casas 

Legislativas do país, explorados os projetos de lei e as reflexões entre os parlamentares acerca 

dos assuntos de direito do trabalho, democracia, classe trabalhadora, greve e finalmente greve 

política, com o exame de pareceres de comissões temáticas e de demais atos normativos acerca 

do trabalhador brasileiro. 

Por fim, serão esboçados parâmetros ideais para uma futura regulamentação da 

prática de greve política no Brasil, com emprego de publicações bibliográficas e de observações 

acerca da Lei nº 7.783/89, sendo esta a regulamentação legal que o instituto da greve em sentido 

abrangente possui hoje, enfatizadas as falhas que o caderno apresenta, necessitadas de mudança, 

sobretudo para as espécies atípicas de greve em ascensão. 

A pesquisa, quanto a sua finalidade, classifica-se como aplicada, já que busca 

resolver questões. Quanto aos seus objetivos, é exploratória, pois apresenta aspectos gerais do 

assunto, descritiva, porque desenvolve elementos da greve política, e também explicativa, 

buscando conectar causas e consequências dentro do objeto de estudo. Procedimentalmente, a 

pesquisa pode ser classificada como bibliográfica e documental, afinal vale-se de livros, artigos 

científicos, matérias jornalísticas, trechos da Constituição, algumas decisões judiciais, leis, 

projetos de leis e discussões no âmbito do Poder Legislativo. Além disso, sua natureza é 

qualitativa, tendo apenas uma parte de um tópico voltada para números (o momento em que 

debruça-se sobre índices no Poder Judiciário). 

Diante do problema consistente na incongruência entre o regime político 

incorporado no Brasil, a Constituição de 1988 e a abordagem dos casos de greve política no 

país, bem como na inconsistência da previsão e tratamento atribuídos à greve como um todo, 

em reverência aos direitos fundamentais, à democracia e à classe trabalhadora brasileira, a 
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presente pesquisa se faz necessária, e com ela intenta-se um aperfeiçoamento das ferramentas 

à disposição daqueles que trabalham para que se alcance um cenário livre e igual na nação 

brasileira. 
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2 A CLASSE TRABALHADORA E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA 

DEMOCRACIA: A GREVE POLÍTICA E OS ATOS COLETIVOS POR LIBERDADE 

E IGUALDADE NO BRASIL 

O Brasil apresenta várias complicações estruturais. Possui um histórico de 

tentativas na reversão de problemas socioeconômicos, questões que eivam o país há séculos, e 

uma parcela dessas dificuldades consiste em assuntos trabalhistas. O trabalhador, inserido nesse 

cenário, depara-se com uma série de obstáculos que inviabilizam uma vida digna, como 

desemprego, condições nocivas de labor e insuficiente remuneração. 

A situação é mais abrangente do que baixa oferta de postos e inadequados contratos 

de trabalho. A política carrega consigo, sob certo ângulo, a raiz dos impasses mencionados. A 

instalação de uma democracia no Brasil, após duas décadas de ditadura militar, esboçou 

diversas promessas e garantias para o povo, mas delegou demais para entidades e instituições, 

que até hoje não gerenciam bem os interesses dos brasileiros, e estes, em maior parte, compõem 

a classe trabalhadora. 

A posição de cidadão no país merece uma leitura, pois, politicamente, o indivíduo 

e a coletividade brasileiros detêm apenas um reduzido potencial transformador. A debilidade 

política se reverte em prejuízos para a sociedade e sobretudo para os segmentos mais frágeis. 

O desgosto perante a performance do Estado na concretização de uma democracia pode ensejar 

manifestações políticas e movimentos coletivos, ou seja, os desdobramentos tangenciam pontos 

como a legitimidade e a representatividade. A resposta estatal nessas ocasiões denota o déficit 

de cidadania dos brasileiros. 

A democracia brasileira, dessa forma, desperta discussões em âmbitos variados, 

pois não se resume somente à política. Ela tem também um propósito econômico e dignificante, 

especialmente diante dos valores pregados pela Constituição Federal. Na cena mencionada, a 

classe trabalhadora, constituindo um prejudicado setor social, recebe da Carta de 1988 o direito 

fundamental de greve, dentre outras prerrogativas, porém há travas no reconhecimento pleno 

do ato. 

Existe uma resistência na contemplação da modalidade política da greve no Brasil, 

o que merece ser estudado à luz dos princípios democráticos, das múltiplas facetas de liberdade, 

do legado e da atual situação da classe trabalhadora brasileira e do propósito de igualdade que 

deve determinar as condutas do Estado, bem como o comportamento das figuras privadas. No 
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próximo tópico, para iniciar este estudo, são abordados os direitos fundamentais, os valores que 

os regem e de que maneira a greve política se insere nessa cena. 

2.1 Os direitos fundamentais previstos na Constituição de 1988 e a adequação da greve 

política: classe trabalhadora, liberdade e igualdade social pela máquina estatal brasileira 

É necessário um exame acerca das promessas da Constituição Federal e do 

desempenho do Estado na implementação da intenção constitucional, já que é notável uma 

inconsistência na efetivação de direitos fundamentais no país, sobretudo quando analisadas a 

esfera privada do indivíduo e também as circunstâncias fáticas às quais a coletividade brasileira 

está submetida. 

Francisco Gérson Marques de Lima (2014, p. 58) adota a conceituação dos direitos 

fundamentais segundo a qual consistem em direitos humanos, ou outras prerrogativas de 

equivalente importância, reverenciados pela ordem constitucional de determinado país, sendo 

os direitos humanos aqueles depositados nos tratados internacionais, representantes de valores 

majoritariamente contemplados no mundo e recepcionados pelos países nas suas respectivas 

constituições. 

Os direitos fundamentais são divididos em gerações ou dimensões. A primeira 

dimensão é composta por prerrogativas ligadas à liberdade, direitos civis e políticos, que 

geralmente foram incorporados primeiramente aos ordenamentos jurídicos nos momentos 

iniciais do constitucionalismo ocidental, em processos distintos e próprios de cada nação, 

referentes à oposição contra o Estado (BONAVIDES, 2015, p. 577-578). A segunda dimensão 

será definida em breve, neste mesmo tópico. 

A liberdade de religião, a liberdade na política, a liberdade civil e social – todas 

essas facetas de liberdade compõem o primeiro rol de direitos fundamentais, consistentes no 

dever de não-ação do Estado (BOBBIO, 2004, p. 9). Inseridos nessa gama de direitos, repousam 

o direito de manifestação e a liberdade de expressão no Brasil, onde constitucional e 

teoricamente os cidadãos podem viver na qualidade de seres políticos como bem entenderem, 

enunciar discursos sem violência e sem discriminação em consonância com suas ideologias e 

exteriorizar seus pensamentos acerca de representantes eleitos e de suas manobras, devendo o 

Estado evitar qualquer atitude de impedimento. 

Provenientes da postura liberal do século XVIII, os direitos fundamentais de 

primeira dimensão apresentam traços individualistas e impõem que o Estado abandone qualquer 

atitude em determinadas situações. Aqui presentes estão o direito à propriedade, o direito à vida, 
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o direito à participação política e outros que podem ser aludidos como direitos políticos e 

direitos civis, nos quais espera-se que a máquina estatal não intervenha (OLIVEIRA, 2008, p. 

95). 

O rol de direitos fundamentais é variável, mudando de tempos em tempos, de nação 

para nação, e por essa razão não pode ser cravada uma gama de prerrogativas de maneira 

absoluta. São fundamentais os direitos que, positivados em uma constituição, abarcam todas as 

pessoas sem discriminação, ou seja, são aqueles diante dos quais todos os cidadãos são 

nivelados em igualdade (BOBBIO, 2017, p. 64).  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, os direitos fundamentais de 

primeira dimensão não conduziram a população brasileira a um estado igualitário, mas os 

direitos fundamentais de segunda dimensão, em parte compostos pelos direitos sociais, 

surgiram em tentativa. A primeira gama de direitos fundamentais veio, portanto, para proteger 

o indivíduo de uma exacerbada atuação do Estado, que podia eventualmente restringir a 

liberdade do cidadão brasileiro, sendo assim impossibilitado de invasões na vida privada e na 

esfera de ação pessoal do homem e da mulher. 

A segunda dimensão dos direitos fundamentais adveio da rejeição ao liberalismo 

que caracterizou o século XX. Consiste ela em direitos da coletividade, além dos direitos 

sociais, culturais e econômicos. Essas prerrogativas se fizeram presentes nas Constituições com 

influência do marxismo e também naquelas pertencentes a regimes da democracia social, entre 

elas a Constituição de Weimar, após um período de eficácia questionável. Enfrentaram tais 

direitos alguns impasses, como escassez de recursos, e foram até classificados como meramente 

programáticos, porém gradualmente vêm se tornando mais aplicáveis (BONAVIDES, 2015, p. 

578-579).  

O segundo rol emergiu para compensar disparidades sociais existentes no país e 

para nivelar as pessoas em termos de conquistas, oportunidades e perspectivas. Estes direitos 

fundamentais, dessa forma, do contrário daqueles, determinam uma atitude positiva do Estado, 

exigindo uma performance cheia, ao invés do vazio exercício da abstenção. Necessitam do 

poder público para efetivação ou pelo menos regulamentação, são considerados como direitos 

prestacionais e destoam dos chamados “direitos de defesa”, que demandam um caráter negativo 

da máquina estatal (RABELO, 2013, p. 84). 

Para Gustavo Justino de Oliveira (2008, p. 98-99), os componentes da sociedade 

civil têm o direito de demandar a implementação de direitos fundamentais da Administração 
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Pública. Escreve ele que, com competências distribuídas e formalidades estipuladas legalmente, 

os deveres são assim despertados, e, para atender a eventuais pleitos, políticas públicas podem 

ser desenvolvidas em atenção aos valores do Estado brasileiro adotados na Constituição Federal 

de 1988, mas é necessário que a Administração esteja suficientemente formada e corretamente 

instrumentada para uma grande efetivação de todas as dimensões dos direitos fundamentais. 

A atividade administrativa deve sempre esboçar a maior consonância possível com 

as aspirações da pessoa e da coletividade. Para tanto, é necessária uma oferta de canais de 

participação nos quais respostas direcionadas sejam concebidas para os cidadãos. Condicionada 

à satisfação do cidadão e da comunidade, comandada pelo interesse público, está a 

Administração Pública responsável, através de suas manobras, pela concretização dos direitos 

sociais, econômicos, culturais e todas as outras prerrogativas citadas e prometidas pela 

Constituição Federal de 1988 (OLIVEIRA, 2008, p. 99). 

A sociedade também está encarregada da implementação dos direitos sociais no 

Brasil. No âmbito trabalhista, o Estado encontra-se incumbido de fornecer os tais direitos aos 

operários, como está obrigado a fornecer para todas as pessoas, mas os particulares, que atuam 

como patrões, apresentam o mesmo dever, sendo portanto a elevação da condição social dos 

trabalhadores uma diretriz de todos. Todos os demais sujeitos de direitos sociais, além dos 

mencionados – ou seja, criança, adolescente, idoso, entre outros –, merecem uma atuação do 

Estado em parceria com as entidades e figuras privadas da sociedade (RABELO, 2013, p. 85). 

O direito fundamental de greve é uma decorrência da liberdade de organização 

sindical, como modo de manifestação dos trabalhadores, necessário em uma democracia, uma 

ferramenta para balanceamento entre o trabalho e o capital (MELO, 2017, p. 39). A greve 

política aproveita os mesmos aspectos do direito de greve e tem realçada a relevância do regime 

democrático na sua composição, afinal provém também do direito à manifestação e da liberdade 

de expressão. 

Aqui o conceito de greve política é introduzido na pesquisa, a ser melhor 

desenvolvido ao longo do trabalho. A greve política é a paralisação de trabalhadores, de uma 

mesma categoria ou de categorias diferentes, que questiona decisões, atos, manobras ou 

mudanças promovidos por líderes e figuras políticas ou que busca reverter quaisquer outros 

efeitos que vêm a ser gerados pela política de um país, de uma região ou até mesmo de área 

reduzida e específica, ou seja, versa sobre elementos que não se atêm ao contrato de trabalho 

nem a condutas do empregador. Isso não significa, contudo, que suas razões são incabíveis ou 

que o movimento assim enquadrado deve ser ignorado, sem regulamentação.  
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A greve política representa uma união das dimensões de liberdade e de igualdade 

no tocante a direitos fundamentais, já que prescinde de uma abstenção do Estado (para que o 

movimento seja executado plenamente, sem excessos e também sem muitas ressalvas) e, sendo 

um mecanismo à disposição da classe trabalhadora, procura melhorias para a mesma, não 

exatamente em face do empregador, mas dentro do ambiente sociopolítico em que acontece, o 

que pode ser lido como plano para uma sociedade igualitária. 

A própria greve como gênero passa por um fenômeno de fusão de dimensões quanto 

a direitos fundamentais: tem caráter social, mas também origina-se da primeira dimensão, já 

que não só deve ser garantida pelo Estado e pautada na igualdade, como também constitui uma 

abstenção do poder público, que deve deixar a classe trabalhadora exercer seu direito sem 

interferência. A greve política advém ainda mais de um encontro entre as duas dimensões 

mencionadas, já que visa à igualdade, necessita do Estado para ser assegurada, relaciona-se com 

a liberdade sindical e, além de todos esses elementos, somente é possível dentro de um sistema 

democrático, pois ela condiciona-se à previsão da expressão e manifestação como direitos, 

características da democracia. 

A liberdade sindical é tratada na Convenção nº 87 da Organização Internacional do 

Trabalho. O documento dispõe sobre o instituto e defende o direito sindical, como no segundo 

artigo, quando estabelece que poderão ser fundadas organizações pelos trabalhadores ou pelos 

patrões, que também poderão a elas aderir, contanto que se submetam ao seu regimento. O art. 

3º dispõe que esses regimentos poderão ser escritos por seus próprios componentes, que 

também elegerão os líderes e suas respectivas atribuições, além de que o poder público não tem 

o condão de interferir de forma a restringir esse direito ou o seu exercício legal 

(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 1948). 

Ao prever liberdade e direito sindicais e promover a possibilidade de reunião e 

agrupamento acerca de assunto trabalhista, a aludida convenção assegurou a cada parte do 

contrato de trabalho a oportunidade para que se porte como classe unificada e canalize suas 

expectativas e suas insatisfações. O direito de greve tem uma ligação com essa abertura: a 

prática grevista parte dessa permissão. Quando os trabalhadores passam a ter a alternativa de, 

conjunta e internamente, refletir sobre suas circunstâncias e em seguida formular proposições 

em um ambiente próprio, é dada aos mesmos chance de se organizar e, sendo necessário, 

mobilizar-se. 

Amauri Mascaro Nascimento (2011, p. 183) ressalta as contribuições mais 

importantes da Convenção nº 87 da OIT, com ênfase à independência da organização sindical 
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frente ao Estado e também ao direito de integrar a entidade (positivo) e ao direito de dela afastar-

se (negativo) que os trabalhadores detêm, bem como a opção que os sindicatos têm de 

desenvolver seu próprio programa de ação, com distanciamento da máquina estatal, além da 

disposição em desfavor da extinção ou da suspensão dos sindicatos pelo Estado – traços estes 

que pertencem à ideia de democracia. 

De volta à discussão sobre as variadas nuances de um direito fundamental, 

Francisco Gérson Marques de Lima traz uma lição sobre essa versatilidade. Há quem pregue a 

existência de várias dimensões em um único direito, ou seja, cada um apresenta diversos 

ângulos. Tem-se o exemplo do direito à dignidade, que detém uma dimensão individual e 

também coletiva, bem como social, política, econômica, jurídica e até psicológica, entre outras. 

O avanço da humanidade gera direitos à medida que as épocas avançam, ou seja, esses direitos 

surgem em ondas ou gerações. A nomenclatura mais precisa, contudo, é a de dimensões, para 

que não induza ao entendimento de que direitos novos cancelam direitos antigos (LIMA, 2014, 

p. 61). 

A greve como gênero e mais estritamente a greve política podem representar 

também, além de um direito fundamental de dimensões combinadas, uma garantia, já que 

buscam concretizar direitos. Esses direitos intentados em greves e sobretudo em greves políticas 

relacionam-se diretamente com questões de sobrevivência, até mesmo pelo caráter alimentar 

que as verbas trabalhistas detêm. 

Os objetivos depositados em greves políticas inclusive merecem ser contemplados 

com cuidado, afinal a coletividade não costuma exigir trivialidades do Estado. Mobilizar-se ou 

agrupar-se, principalmente por um segmento mais vulnerável, significa até hoje um ato de risco, 

portanto constitui uma urgência para os atores. Sendo assim, as razões levantadas em greve 

política, mesmo que um pouco alheias aos assuntos puramente laborais, não são banais. 

Quanto à definição de garantias e de sua utilidade no ordenamento jurídico de um 

país, elas consistem em mecanismos voltados para assegurar direitos, defendê-los jurídica e 

politicamente e possibilitá-los, além de tornar valores realidade. Estão diretamente relacionadas 

ao distinto conceito essencial de liberdade (LIMA, 2014, p. 63). 

Francisco Gérson Marques de Lima (2014, p. 64) agrupa todas essas ideias sobre 

greve: 

Ela é um direito fundamental, do tipo social, trabalhista (2ª dimensão, art. 9º CF); e, 

ao mesmo tempo, instrumento político, eis que pode ser utilizada para discutir a 

democracia (3ª dimensão), dentro da empresa e perante os poderes constituídos. Mas, 
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funciona, também, como garantia, na medida em que serve para viabilizar direitos 

vilipendiados, instrumentalizando outros direitos. Note-se que o movimento grevista 

pode se voltar para reivindicar novos direitos ou para defender direitos já existentes, 

consagrados pelo ordenamento jurídico ou por força dos contratos de trabalho 

(individuais ou coletivos). Enquanto vista como instrumento de pressão, ela se 

aproxima da perspectiva garantística. E, de seu turno, considerando sua 

materialidade, a faculdade atribuída constitucionalmente aos trabalhadores, ela possui 

o condão de direito fundamental. Ambas estas perspectivas são consentâneas com a 

sua natureza fundamentante no regime instaurado pela Constituição Federal.  

A Constituição Federal de 1988, ainda que atenta a muitos pontos esquecidos ou 

mal discutidos no passado, representa um trabalho inconsistente. A Carta hoje vigente no Brasil 

traz paradoxos e ambiguidades, o que ocasionalmente é disfarçado ou retocado pelo 

neoconstitucionalismo,1 que concebe o caderno constitucional como um produto impecável. 

Essa visão, sob uma análise rígida, não prevalece, pois a Constituição de 1988 foi elaborada 

com base em valores e vontades destoantes entre si, sendo assim fruto de um trabalho 

tensionado (característica inerente ao processo de elaboração constitucional, especialmente nas 

circunstâncias em que o país se encontrava, com vários interesses para equilibrar). 

Há antagonismo quando se identificam traços de liberalismo econômico e ainda 

assim sinais desenvolvimentistas. Existe também, a título de exemplo, uma refinada política 

ambiental, enquanto deixa-se vazar um interesse pelos recursos naturais. A Constituição 

Federal, na realidade, promove a ideia de um Estado perfeito, solidário, fraternal e igualitário, 

enquanto acomoda ideologias conservadoras. Esse conteúdo simbólico do texto constitucional 

causou embates de difícil solução. Apesar da intenção de redemocratização, a Carta de 1988 

potencialmente ensejou muitos conflitos, que têm abarrotado o Poder Judiciário. 

Os Poderes Executivo e Legislativo também estão envolvidos na desenvoltura da 

Constituição de 1988. Ambos contribuíram para essa erosão da matéria constitucional, e merece 

alusão o fato de que muitos pontos vanguardistas do texto que foram discutidos e embutidos 

em 1987 sofreram reforma na década de 1990. Esses fatores originaram uma crise constituinte, 

sendo denunciada uma inaptidão normativa da Constituição. O âmbito instrumental-vinculativo 

restou incapaz de promover as mudanças intentadas, em virtude de expectativas robustas 

demais para a realidade fática. Essa crise no Brasil veio a representar uma crescente perda de 

legitimidade popular dos poderes majoritários. 

 
1 No aspecto formal, o neoconstitucionalismo é corrente que preza pela aplicação de instrumentos jurídicos, pela 

concretização dos preceitos normativos. Já no aspecto material, o neoconstitucionalismo integra valores e 

preferências políticas na constituição, protege direitos fundamentais e garante a dignidade da pessoa humana 

(BARCELLOS, 2005, p. 84-85). 
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Os aspectos retratados anteriormente trazem consigo uma série de denotações 

importantes. O primeiro apontamento é a falha abstenção do Estado perante a liberdade do 

indivíduo. Os direitos fundamentais de primeira dimensão, assim, têm sido de certa forma 

minados, e a segunda dimensão, não atendida. Nela inserido, o direito social de greve, após ter 

sido regulamentado pela Lei nº 7.783/89, foi alvo de uma atuação pelo Poder Legislativo que 

não exatamente cumpriu o legado constitucional. 

O desempenho do Poder Judiciário também deve ser avaliado. O julgador hoje se 

incumbe de atender a anseios e aspirações da sociedade sem invadir os demais poderes estatais, 

demonstrando um perfil inteirado dos impasses sociais e superando a imagem de juiz distante 

e alheio à matéria discutida e às figuras envolvidas. A população atualmente espera um espaço 

no qual seja possível discutir questões. A instância judicial vira dessa forma um âmbito de 

deliberação pública (CORNEJO, 2002, p. 259).  

Esse papel tangencial do juiz é especialmente necessário em países emergentes, 

repletos de mazelas sociais e altamente estratificados, de forma a instalar – ou pelo menos tentar 

– justiça social em meio a uma população desafiada. Entretanto, apesar de as expectativas 

perante o Poder Judiciário estarem maiores, os parâmetros de eficiência que obrigam o Estado 

não devem se voltar contra ele. Levar a discussão de direitos sociais para o Poder Judiciário, 

dessa forma, sugere um desespero e indignação que não deveriam existir. 

O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, incorporado 

pelo Brasil através do Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992, assinalou no art. 8º que a greve 

constitui um direito que deve ser praticado em consonância com a lei do respectivo país. O 

mesmo dispositivo trouxe que os componentes das forças armadas, da Administração e da 

política podem ter o referido direito limitado (BRASIL, 1992). A Constituição de 1988 delega 

para o legislador a tarefa de detalhar a logística do exercício grevista, após alçar o ato ao 

patamar de direito fundamental, pousado no caderno constitucional no título de direitos sociais. 

Está a greve classificada como um direito social em virtude da intenção 

fundamentadora das respectivas dimensões: sendo a segunda dimensão dos direitos 

fundamentais rol que procura instaurar a igualdade, são titulares protagonistas justamente as 

pessoas que tendem a ocupar posições inferiorizadas na sociedade. Os trabalhadores, assim 

emoldurados, economicamente desafiados em meio a uma população estratificada, são sujeito 

coletivo de direitos em uma tentativa de alçamento. Carlos Henrique Bezerra Leite (2014, p. 

22) escreve que a greve é uma forma de batalha pelos operários, que incorpora essência 
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instrumental conforme o respectivo ordenamento estatal e que tem liame com o princípio da 

igualdade. 

As benéficas noções de greve nem sempre existiram. O primeiro instrumento 

normativo a se debruçar sobre a greve foi o Código Penal de 1890 (Decreto nº 847), que previa 

a greve como prática ilícita ou criminosa. No mesmo ano, surgiu o Decreto nº 1.162/90, que 

trouxe disposições punitivas para a greve com emprego de práticas violentas (MAGALHÃES; 

MIRANDA, 2012, p. 54-55). O instituto, ao longo dos anos, evoluiu e se consolidou como 

direito legítimo, saindo da rejeição, passando pela transigência e alcançando aceitação 

constitucionalmente. 

Foi em tese superada a percepção do movimento como ato periférico e repreensível. 

Norberto Bobbio (2004, p. 66-67) classifica as greves como “técnicas de pressão não violenta 

que se voltam contra interesses econômicos” dadas de forma abstencionista; escreve também 

que buscam, ao invés de aniquilar o inimigo, amortecê-lo, petrificá-lo, e ao invés de machucá-

lo, desarmar o adversário ou levar-lhe desconforto, considerando, ainda, que a greve não 

constitui desobediência legal e que enquadra-se o ato coletivo como resistência passiva. Deve 

ser apontado inclusive que a menção de Norberto Bobbio a “interesses econômicos” na 

conceituação de greve, sob determinado ângulo, sugere uma aproximação com a tese de 

pertinência da greve política e de seus motivos. 

A greve, muitas vezes vocalizadora material de direitos sociais, constitui em si 

mesma uma prerrogativa da segunda categoria. Elevada ao degrau de direito fundamental pela 

Constituição Federal de 1988, merece uma responsável contemplação pelo Poder Legislativo e 

também pelo Poder Judiciário. O legislador, entretanto, pode ter, em sua atuação 

regulamentadora, quanto a certos pontos, prejudicado o instituto e seus titulares, e o julgador 

também consegue trazer incongruências ao digno tratamento, duas reflexões que demandam 

análises à parte. 

Ao invés de sublinhar a livre aptidão do legislador, devem ser ressaltados os dizeres 

constitucionais. A Constituição é na realidade o que pauta a trilha legislativa, e não a trilha a 

legislativa que determina o curso da Constituição (RABELO, 2013, p. 86). Dessa forma, o 

legado constitucional acerca da greve merece um cuidadoso atendimento e o direito grevista, 

sob a forma como foi trazido legalmente, deve ser submetido a uma avaliação. Além disso, o 

Poder Judiciário também pode demonstrar um trabalho deturpador do instituto da greve, com 

decisões nocivas à figura do trabalhador, figura esta que em tese deveria ser protegida, de 

acordo com os valores constitucionais. 
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Em socorro à greve como direito fundamental, há ainda o princípio da vedação ao 

retrocesso social. Tal princípio, contido (ainda que latente) na Constituição de 1988, proíbe a 

restrição de direitos sociais em gabaritos já assegurados. Pretende-se com ele indagar o alcance 

do caráter vinculante a que se subordina o legislador infraconstitucional quando manuseia 

dizeres constitucionais e direitos fundamentais, inapto a sufocar a efetivação das prerrogativas 

sem razão plausível (RABELO, 2013, p. 88). 

A greve aceita no Brasil consiste na modalidade de eixo trabalhista, que versa 

somente sobre questões de contrato de trabalho ou condutas do empregador, submissa a 

restrições da lei regulamentadora e tida como “típica”. Há também, entre outras modalidades, 

a configuração política do movimento coletivo. A distinção e a interseção devem ser 

demonstradas para uma devida investigação acerca do último formato mencionado, mas existe 

uma visão que identifica um denominador comum entre as duas paralisações. Para Carlos 

Henrique Bezerra Leite (2014, p. 31), toda greve carrega consigo traço político, pois a pausa 

no trabalho como reivindicação implica por si só consciência política do operário frente ao 

patrão. 

A performance desses direitos fundamentais e o alcance de suas respectivas metas 

convergem para uma contemplação do direito de greve e dos seus titulares no Brasil. Com uma 

constituição até certo ponto bem-intencionada, poderes estatais exercidos por pessoas 

privilegiadas, representatividade defeituosa e elevada desigualdade social, a classe trabalhadora 

faz jus a um protagonismo em sede de pesquisa, e a greve, como uma das poucas fórmulas 

reivindicatórias à disposição da categoria mencionada, é digna de avaliação, especialmente na 

sua espécie política, até então desprovida de reconhecimento. 

Portanto, no falho regime democrático brasileiro, pela incongruência entre a 

promoção constitucional de direitos fundamentais e a realidade material, pela árdua situação 

trabalhista no país e pela abordagem que o instituto da greve e mais especificamente a greve 

política recebem, devem ser feitas a diferenciação das modalidades de paralisação existentes, a 

indicação dos embasamentos e desdobramentos de seu exercício e a idealização no tratamento 

dado ao movimento por todas as entidades, sobretudo a regulamentadora, para uma maior 

reverência à Constituição Federal de 1988. 

Antes disso, é necessário elucidar a classe trabalhadora como sujeito coletivo de 

direitos, segmento populacional que verificou identificação em seu meio, percebeu-se digno de 

prerrogativas, por elas lutou ao longo da história brasileira e até a presente data enfrenta 

resistência das instituições elitistas do país. Essa relutância pode ser atestada nos momentos de 
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conflito entre direitos em uma situação concreta, e a solução nas greves políticas deve ser 

revisada. 

É natural que direitos colidam entre si, porém há critérios para a solução do impasse. 

Adianta-se que, quando um deles é fundamental, é este que se sobrepõe. Porém, quando dois 

direitos que são fundamentais se opõem, o ideal é equilibrá-los, para que coabitem. Caso não 

seja possível, a proteção deve cair sobre aquele mais atingido ou aquele com danos irretratáveis, 

o menos importante, o que menos abala o interesse público ou aquele que abrange a maior 

quantidade de pessoas (LIMA, 2014, p. 71-72). 

Pelo último critério mencionado, acerca do número de pessoas que podem vir a ser 

prejudicadas a depender do desfecho de determinado episódio de greve política, a quantidade 

de trabalhadores e cidadãos que serão afetados precisa ser decisiva. Os direitos feridos em uma 

conclusão desfavorável à classe trabalhadora, assim, em termos de titularidade, frequentemente 

superam o lado oposto no aspecto quantitativo. Em uma greve operária cujas partes são um 

grupo de trabalhadores e uma empresa ou até um conjunto de empresas, devem prevalecer os 

interesses do lado mais numeroso. 

Explica-se, assim, a necessidade de estudar a classe trabalhadora brasileira como 

sujeito coletivo de direitos e o merecimento à prática da greve política como uma prerrogativa, 

para que os seus componentes se aproximem do ideal democrático no país e para que alcancem 

objetivos após frustradas tentativas de negociação e enunciação ou diante de intolerável e 

incontornável situação, com a precisão do momento em que os operários no Brasil se 

compreenderam como portadores de discurso e dignos de proteção nos âmbitos laboral e 

político. 

2.2 A classe trabalhadora como sujeito coletivo de direitos e ser político no Brasil: 

formação e consciência 

Neste momento da pesquisa, é preciso avaliar a consolidação da concepção da classe 

trabalhadora sobre si mesma como ente político e como titular de direitos no país. A 

compreensão desse processo para a classe mencionada é essencial para uma ambientação nos 

cenários sociopolítico e jurídico atuais e também para uma contemplação do seu potencial 

transformador dentro da sociedade brasileira. Dessa forma, será possível entender a pertinência 

de regulamentar a greve política como direito e instrumento da população no Brasil. 

Relata-se greve nas oficinas da Casa das Armas da Marinha Imperial, no Rio de Janeiro, 

no ano de 1791, bem como greve por pescadores de Recife em 1815 e por ferroviários em 1854. 
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Três jornais do Rio de Janeiro tiveram, em 1858, os gráficos paralisados durante uma semana, 

e em 1863 ferroviários do Rio de Janeiro reivindicaram majoração salarial e melhoria nas 

condições laborais. Na cidade de Santos, em São Paulo, os portuários também paralisaram no 

ano de 1877. Noticia-se, contudo, que a primeira greve política foi instaurada por jangadeiros 

cearenses, que pararam de transportar escravos, em rejeição à escravidão no Brasil, liderados 

por Francisco José do Nascimento, no ano de 1881 (GIANNOTTI, 2007, p. 57). 

Jornais operários, apesar de banidos pela burguesia liberal, narravam os acontecimentos 

e disseminavam os valores políticos dos movimentos. Esses jornais pregavam ideologias do 

socialismo e do anarquismo, pensamentos que já faziam parte das discussões ocorridas em meio 

à classe trabalhadora da Europa. Os próprios títulos desses veículos de informação expunham 

a proposta, entre ele O Brado dos Pobres e O Lutador (GIANNOTTI, 2007, p. 58-59). 

Até os anos 1900, a classe operária ainda era embrionária. Amadureceu 

coletivamente durante os anos 1900, 1910 e 1920: na primeira década mencionada, consistia 

em cerca de oitenta e cinco mil trabalhadores, enquanto na última atingiu o número de duzentos 

mil. No final dos anos 1930, ao término do período nomeado como República Velha, alcançava 

duzentos e setenta e cinco mil operários. Esse tempo era definido economicamente pela 

agricultura para exportar, especialmente pelo produto do café. A base política localizava-se no 

eixo de São Paulo e Minas Gerais, e latifundiários desses estados concentravam em si o poder, 

com eleições manipuladas (GIANNOTTI, 2007, p. 61). 

As reprimendas eram a resposta padronizada para os movimentos coletivos que 

despontassem. O presidente Washington Luís, inclusive, no fim da fase da República Velha, 

chegou a declarar que a questão social era um caso de polícia. Nos primeiros cinquenta anos da 

República no Brasil, os patrões conduziam os operários rebeldes para lugares distantes e 

deportavam os imigrantes, e a polícia detinha e até matava, sob a premissa de manter o arranjo 

capitalista e seu viés liberal (GIANNOTTI, 2007, p. 61-62).  

Em meio a variadas greves no final do século XIX e início do século XX, ocorre 

uma greve geral em Recife durante duas semanas, iniciada nas estradas de ferro, que culminou 

na paralisação de toda a cidade. Uma greve geral também para Porto Alegre, primeiro pelos 

marmoristas, depois fortalecida pelos pedreiros, coureiros, marceneiros e trabalhadores têxteis, 

com conquista de diminuição da jornada para nove horas por dia. Outra greve, em 1903, dessa 

vez em São Paulo, agrega mais de dez mil trabalhadores de diversas categorias por menor carga 

horária (GIANNOTTI, 2007, p. 63-64).  
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Mais um registro de greve política no Brasil, os portuários de Santos, em São Paulo, 

no ano de 1905, pararam de carregar café. A paralisação na realidade aconteceu em fraternidade 

para com trabalhadores que se opunham ao czar na Rússia. Deve ser mencionada ainda greve 

geral em 1º de maio de 1907, em que diferentes cidades com indústria no país exigiram menor 

jornada de trabalho, retribuídos com medida governamental para restringir a livre organização 

laboral e até repressão policial (GIANNOTTI, 2007, p. 64-65). 

Vito Giannotti (2007, p. 67-68) aponta como influência na atuação ideológica da 

classe operária brasileira a Revolução de Fevereiro, sucessão de greves e manifestações 

populares em face do czar Nicolau II, em fevereiro de 1917, na cidade russa de São Petersburgo, 

responsável pela queda do seu governo opressor e seguida pela ascensão dos bolcheviques ao 

poder, posteriormente tomado por operários, camponeses e soldados na proclamação da nação 

comunista. Escreve também Giannotti que muitos países passaram a ter partidos comunistas 

depois de 1917, inclusive o Brasil.  

Chegou a ser formada em 1908 a Confederação Operária Brasileira (COB), decisão 

tomada no primeiro Congresso Operário Brasileiro. A confederação equivalia a uma central 

sindical, composta por mais de cinquenta associações de classe e buscava a unicidade da classe 

operária brasileira, porém foi extinta frente às represálias e fragmentações internas depois de 

1920 (GIANNOTTI, 2007, p. 72-74). 

O anarquismo foi uma ideologia responsável pela mudança comportamental entre 

os operários no Brasil. Nos primeiros momentos do processo de industrialização do país, muitos 

imigrantes chegaram e provocaram reflexões anarquistas em meio à classe trabalhadora 

brasileira. Essa proposta ideológica procurava vencer o capitalismo e instaurar igualdade na 

comunidade, refutando a noção de poder centralizado e de partidos políticos. Para o 

anarquismo, a greve geral era a maior forma de oposição à burguesia, e a mais relevante maneira 

pela qual os trabalhadores poderiam se organizar era através dos sindicatos. O anarquismo 

valorizava o crescimento independente da classe operária e consequentemente a cultura e a 

formação política (GIANNOTTI, 2007, p. 76-77). 

O comunismo, advindo da cisão do anarquismo, integrou as discussões entre os 

operários até que o Partido Comunista foi criado no Brasil, em 1922. Procurava unificar todos 

os membros da classe trabalhadora como um só segmento, pronto para pleitear progressos 

econômicos. Os comunistas concordavam com a existência de várias frentes políticas e 

aceitavam envolvimento em eleições parlamentares. O partido foi cassado pela burguesia no 
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momento em que esta verificou o seu propósito e foi considerado ilegal até 1945 (GIANNOTTI, 

2007, p. 88-89). 

É necessário mencionar também a grande greve de São Paulo de 1917. Esta greve 

será melhor narrada no próximo capítulo, porém deve ser apontado aqui que a polícia reprimiu 

duramente a paralisação, que culminou no falecimento do operário Antônio Martínez, cujo 

enterro teve a presença de mais de dez mil pessoas. Os anos seguintes tiveram muitas greves, 

greves estas que sem dificuldade transmutavam-se em movimentos generalizados, 

insubordinações e levantes, com as respostas de fechamento de sindicatos e deportação de 

trabalhadores e militantes políticos estrangeiros (GIANNOTTI, 2007, p. 102). 

Essa sucessão de episódios certamente contribuiu para a identificação da classe 

operária brasileira e consequentemente para o desenvolvimento de um senso único de 

coletividade, acentuado e evidenciado pelas injustiças contínuas e pelas hostilidades sofridas – 

ocasionalmente, acontecia um fato de barbaridade que sensibilizava e chamava atenção para as 

condutas institucionais, reunindo um grande número de pessoas, como o enterro mencionado. 

Tais acontecimentos constituíram o embrião para a formação e conscientização da classe 

operária brasileira. 

Ao final da fase da República Velha no Brasil, entre 1926 e 1927, praticamente 

inexistiam leis trabalhistas, enquanto operários de outras partes do mundo já haviam sido 

contemplados com direitos. As raras leis que vigoravam no país até 1930 eram produto da série 

de greves que os grupos de trabalhadores promoviam, entre elas a Lei de Estabilidade no 

Emprego e a Lei de Acidentes de Trabalho, além de outras seletivas, como a que instituiu férias 

de quinze dias para bancários e a Lei de Pensões e de Aposentadoria de 1923, apenas para os 

ferroviários (GIANNOTTI, 2007, p. 100-101).  

Os patrões costumavam dizer que essas normas não eram válidas porque 

contraditavam a Constituição, o direito de propriedade e a liberdade industrial. As leis 

trabalhistas que existiam até 1930 no país, assim, eram esvaziadas. Como sua aplicação não 

acontecia de fato, impedida pelo liberalismo patronal, não chegavam a beneficiar massivamente 

os trabalhadores brasileiros, beirando a inexistência (GIANNOTTI, 2007, p. 101).  

Getúlio Vargas teve grande participação no processo de concepção da classe 

trabalhadora como sujeito de direitos. A partir de 1930, encerrada a predominância do café e 

da exportação na economia brasileira, o país passa a testemunhar o crescimento do setor 

industrial e uma maior interferência estatal. O Ministério do Trabalho foi fundado e a legislação 
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trabalhista e social foi expandida. Essas adições normativas podem ser relacionadas aos 

propósitos da época de promover o desenvolvimento capitalista e atender os pedidos da classe 

operária (como salário mínimo, jornada de oito horas, regulação do trabalho da mulher e do 

menor, entre outros), bem como satisfazer as cobranças da OIT, que buscava equidade no 

cenário mundial em proteção à concorrência (GIANNOTTI, 2007, p. 111-112). 

A mudança no eixo econômico de agricultura e exportação para indústria fez com 

que o povo brasileiro passasse a exigir um alargamento dos direitos de cidadania, 

principalmente quanto aos direitos laborais e assistenciais, e somado a esses aspectos 

intensificou-se um desejo por maior participação política, com a criação da Justiça Eleitoral, a 

adoção do voto secreto e o surgimento do voto feminino em 1932. Os direitos sociais ganharam 

mais protagonismo, e a agenda política viu-se diante de tópicos mais numerosos (FRANÇA; 

CABRAL, 2016, p. 640). 

Ocorreu a partir dos anos 1930 uma integração da classe trabalhadora brasileira no 

âmbito político como uma atuante central. Getúlio Vargas conseguiu dar espaço para uma 

desenvoltura ideológica dos operários e também uma reverência de sua figura entre essas 

pessoas, com uso de um discurso voltado para as massas. As políticas públicas dos anos de 

Vargas no poder logo provaram-se condizentes com suas promessas e acolheram os ideais 

trabalhistas (FRANÇA; CABRAL, 2016, p. 641-642).  

Contudo, as condutas de Getúlio Vargas precisam ser examinadas com atenção. 

Detentor de um forte nacionalismo, Vargas impôs às empresas a quota de dois terços de 

brasileiros nas respectivas equipes operárias, através do Decreto n. 19.482, de 12 de dezembro 

de 1930, contrário à instalação dos estrangeiros no Brasil. Vargas determinou também, com o 

Decreto n. 19.770/1931, a unicidade sindical obrigatória, ou seja, apenas um sindicato deveria 

representar uma categoria em determinada base territorial, circunstanciado ainda à autorização 

do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Deve ser apontado que o art. 1º, “f” desse 

último decreto bania difusões ideológicas de natureza social, religiosa ou política, sendo 

desejável, portanto, apenas sindicatos apolíticos com pouca liberdade (MEIRELES JÚNIOR, 

2016, p. 150). 

No Estado Novo, outra fase do governo de Vargas, o líder tentou dispersar a classe 

trabalhadora. O Estado Novo procurou desmobilizar os operários em virtude de um radicalismo 

nas ideologias e movimentos coletivos cada vez mais fortes. O Partido Comunista era 

responsável pelos arranjos mais potentes, ligado inclusive ao sindicalismo, e as investidas 

instauradas eram firmemente suprimidas pelas forças armadas estatais e por atos políticos sobre 
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as instituições dos trabalhadores, em nome de uma “cidadania regulada” visada pelo 

trabalhismo que Getúlio Vargas edificou (FRANÇA; CABRAL, 2016, p. 642-643). 

Foi uma gestão contraditória. Os sindicatos que tutelavam de fato pelas reclamações 

dos trabalhadores, regidos por valores esquerdistas, lidavam com fechamentos de suas sedes, 

bem como com violência e aprisionamento dos policiais contra seus integrantes, e as lideranças 

sindicais voltadas ideologicamente para a esquerda eram aniquiladas. Nesse tempo de 

disparidades sociais, veio o Plano Cohen, para supostamente solucionar a questão da segurança 

nacional (FRANÇA; CABRAL, 2016, p. 647-648). 

Acerca do Plano Cohen, Carlos Eduardo França e Rafael Lamera Cabral (2016, p. 

648) detalharam e também ambientaram a prática de greve no período:  

O projeto político em questão fora elaborado tendo em vista o encaminhamento do 

golpe de 1937, que marcou um período de implacável repressão estatal e policial que 

tornara impossível a manutenção de qualquer tipo de resistência dos setores de 

esquerda da classe trabalhadora. Nesse projeto, o direito de greve exerceu um 

relevante ponto de inflexão para uma melhor compreensão entre a relação Estado-

sociedade. Embora o direito de greve tenha sido criminalizado pelo Estado Novo, 

considerado pelos agentes de Estado como uma medida anti-social, as restrições ao 

exercício daquele direito já eram observadas desde o início do governo provisório de 

Vargas. Nos debates constituintes de 1933-34, o tema greve já era objeto de disputa 

entre os setores ligados ao capital e trabalho. Mesmo que ausente na Constituição de 

1934, o direito à greve já estava “criminalizado” desde a promulgação da Lei de 

Segurança Nacional de 1935, radicalizando-se a partir da intentona comunista de 

novembro do mesmo ano. 

Ao fazer um apanhado sobre greve durante os anos de Getúlio Vargas, Vito 

Giannotti (2007, p. 131) escreve que o novo sindicalismo por ele instituído não deveria acreditar 

em estratificação, e sim em integração das classes, com a meta de paz social, sem embates, o 

que implicava um afastamento da ideia de greve – patrão e trabalhador não seriam inimigos, na 

verdade estariam do mesmo lado. O sindicalismo, dessa forma, foi moldado de acordo com a 

visão do então líder.  

A adoção de um estatuto padronizado pelo Ministério do Trabalho, não mais aceito 

aquele elaborado livremente pelos trabalhadores, também significou uma refutação de direitos 

políticos e trabalhistas aos operários, já que estava vedada atividade política no sindicato, 

greves não eram permitidas, entre outras regras depositadas na CLT, e caso houvesse violação 

de uma delas, aconteceria uma intervenção no sindicato (GIANNOTTI, 2007, p. 131-132). 

É essencial sublinhar um traço da formação ideológica do operariado brasileiro 

nesse tempo. Os trabalhadores já batalhavam antes dos anos 1930, entretanto o Departamento 

de Imprensa e Propaganda (DIP) não fazia alusão a esses acontecimentos. Ainda que não 

houvesse referência expressa aos esforços, o Estado de Vargas tirou proveito desses valores 
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para conceber a ideologia trabalhista e a identidade e pensamento político da classe operária no 

país (FRANÇA; CABRAL, 2016, p. 649).  

Carlos Eduardo França e Rafael Lamera Cabral (2016, p. 650) distinguem o 

processo na Inglaterra e o processo no Brasil, acerca do qual escrevem: 

Já no caso brasileiro, a palavra “operária” foi conduzida de forma difusa pelos 

próprios trabalhadores na Primeira República, até meados dos anos 1930, período no 

qual o Estado Novo promoveu por meio de várias ações o desmantelamento das 

organizações de classe dos trabalhadores (1934-1942) e a constituição de sua 

identidade de classe enquanto ideologia trabalhista. Com a impossibilidade de 

rearticulação das instituições de classes, pelos próprios trabalhadores, devido ao 

contexto e circunstâncias políticas, a partir de 1942, o Estado passou a conduzir a 

identidade de classe dos trabalhadores através da invenção da ideologia trabalhista. 

Promoveu um pacto político entre essas esferas sociais que, no caso do Brasil, podem 

ser vistas como contraditórias, e não antagônicas como foi no caso britânico. Este 

pacto político pode ser observado nas esferas político-legislativas como expressão das 

articulações do Estado varguista em prol da construção da “cidadania regulada” 

estendida aos membros da classe trabalhadora.  

Getúlio Vargas deixou o poder após ser pressionado pelo povo, mas foi eleito e 

retornou em 1950, com promessas populistas como a de duplicar o valor do salário mínimo, o 

que fez com que os trabalhadores instaurassem várias greves imediatamente depois da posse, 

que pontuaram os primeiros anos da década. As greves nesse período eram contidas 

severamente, ao mesmo tempo em que o líder tentava conquistar a classe trabalhadora. Algumas 

paralisações podem ser citadas, como as greves dos tecelões ocorridas em São Paulo no ano de 

1952, por aumento salarial, e em Pernambuco e na Paraíba, no mesmo ano, no mesmo setor e 

com o mesmo objetivo, todas com sucesso – as últimas inclusive conquistaram remuneração 

durante os dias do ato (GIANNOTTI, 2007, p. 153-154).  

O período foi marcado por numerosas greves, e uma das principais se deu 

novamente em São Paulo, a “Greve dos 300 mil”, em que a cidade parou por quase um mês. A 

mobilização juntou metalúrgicos, gráficos, têxteis e trabalhadores do ramo alimentício. Surgiu 

da organização dos trabalhadores até um Comando Geral de Greve. Essa greve, que conquistou 

distintos aumentos salariais entre as categorias, serviu de exemplo para os movimentos que 

aconteceriam até o início da ditadura militar em 1964. Transcendia a esfera sindical estrita e 

englobava questões próximas das camadas sociais, como as associações de bairro, os estudantes 

e também as pautas das mulheres (GIANNOTTI, 2007, p. 154-155).  

Esse específico momento da história dos trabalhadores no Brasil é mais uma 

demonstração do embrionário direito de greve política. Tinha-se à época uma classe injustiçada, 

com urgentes demandas, que se ramificavam para além das questões “puramente laborais”. As 

questões tangenciadas, porém, eram igualmente cabíveis e deviam ser ouvidas pelo Estado. O 
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desafio nos tempos narrados, não muito distante do desafio atual, era apresentar um único 

pedido para o corpo estatal quando na realidade havia uma série de dívidas em favor dos 

trabalhadores. Era e até hoje é impossível selecionar uma só proposta, ainda por cima 

categoricamente laboral, quando o sustento e o bem-estar por inteiro de um segmento social 

encontram-se comprometidos. 

Juscelino Kubitschek, em campanha, comprometeu-se a prosseguir na proposta 

desenvolvimentista de Getúlio Vargas, de forma a reduzir as importações e focar na energia, na 

indústria de base, no transporte e na alimentação. A criação de Brasília também foi um dos 

pontos centrais de sua gestão. Tentou implementar uma administração versátil e procurou 

ligação com todas as classes. Para agradar os trabalhadores, mostrou-se determinado a diminuir 

a inflação, controlando a mencionada classe por meio do vice-presidente, João Goulart, e 

também buscou aprovação dos empresários, para quem possibilitou lucros mediante a 

industrialização e vínculos com o capital estrangeiro (GIANNOTTI, 2007, p. 159-160). 

A continuação do processo de industrialização no Brasil obviamente influiu na 

formação da classe trabalhadora. Com o avanço da indústria brasileira, o operariado aumentou 

e ao mesmo tempo visualizou seus direitos e os descasos comumente praticados pelas figuras 

patronais. Os anos de Getúlio Vargas no poder são bastante relevantes para o desenvolvimento 

deste tópico da pesquisa porque são exatamente os anos em que a indústria se instalou e 

gradualmente se sedimentou no país. A partir deles, e também dos anos de Juscelino, o processo 

de industrialização seguiu e por sua causa concedeu-se à classe operária a chance de 

identificação e unificação como uma comunidade e a percepção de si mesma como sujeito de 

prerrogativas. 

Outro marco histórico essencial para o estabelecimento da consciência política da 

classe trabalhadora é a série de greves no ABC paulista. Instaurada greve em maio de 1978, os 

operários de empresa travaram com esta acordo informal, que restou descumprido por coação 

das demais empresas do segmento automobilístico – desconsiderou os 20% das demandas 

aceitos e forneceu apenas 6,5%. Percebe-se que a empresa, caso tivesse efetivado a negociação, 

estaria contribuindo para supervenientes paralisações no setor e também contrariando a política 

econômica da época. Esse ato repercutiu no âmbito político nacional, e, em meio à derrocada 

da ditadura militar, a classe operária revelou-se firme na esfera política do Brasil (SANTANA, 

2018, p. 29-31). 

Esse tempo foi tão importante politicamente para a classe trabalhadora que, no 

curso do ano de 1978, com o fortalecimento da referida camada, formou-se a ideia de fundação 
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de um partido a ela pertencente que canalizasse as reivindicações operárias (SANTANA, 2018, 

p. 35). 

O processo de globalização e o avanço das tecnologias de comunicação e de 

informação provocaram grandes transformações no cenário trabalhista e viabilizaram uma 

maior participação de pessoas marginalizadas, outrora isoladas e ignoradas. Esse segmento 

social conquistou visibilidade nas lutas coletivas, e cada vez mais a agenda social inclusiva 

angaria o caráter de imprescindibilidade (VASCONCELOS FILHO; ARAÚJO, 2017, p. 47). 

Em uma sociedade com crescente acesso aos meios de comunicação e informação, 

estes são capazes de conquistar apoio para determinado lado de um confronto. A imprensa, 

assim, está fortemente ligada à prática grevista. Francisco Gérson Marques de Lima (2014, p. 

15) levanta essa questão: introduz sua reflexão com a observação de que a luta trabalhista 

frequentemente é posicionada contra a sociedade em atos imprudentes dos sindicatos, causando 

a falência de empresas.  

O jornalismo costuma expor os referidos episódios sob formatos extremados e 

negativos, com pouca explicação das razões da greve. A sociedade naturalmente rejeita as 

paralisações, com a criação de um errôneo senso de interesse público, e com o desgosto da 

população a greve é destituída de legitimidade social, e um caráter abusivo torna-se bem mais 

verificável (LIMA, 2014, p. 16). 

Demonstra-se assim uma típica colisão de direitos fundamentais: o direito 

fundamental de greve entra em conflito com a liberdade de imprensa e com o direito à 

informação, também previsto na Constituição Federal. A greve não é direito absoluto, assim 

como as demais prerrogativas, todavia nesta situação vê-se um choque fundado em interesse 

público inexato. Sendo a sociedade brasileira desigual, não faz sentido que a maioria 

populacional se posicione a favor de empresários, e não de trabalhadores na reivindicação de 

verbas ou condições laborais – afinal, a maior parte do povo deveria alinhar-se com demandas 

operárias, e não burguesas ou até nobres. 

Esse fenômeno inviabiliza um pleno reconhecimento da classe trabalhadora como 

ser político e consequentemente como sujeito de direito de greve política. Na realidade, a classe 

até hoje, receosa, apresenta variados estigmas quanto à prática de greve no seu conceito 

abrangente, logo nota-se que até mesmo sua posição como sujeito de direitos é desafiada. A 

luta por concessões estritamente trabalhistas já não se revela como um ato apoiado, e sendo 
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assim a busca por progressos laboral-políticos encontra-se na presente data ainda menos 

propícia a conquistas. 

Outro fator a ser analisado é a pouca adesão à greve, também relacionada à 

consciência política da classe trabalhadora no Brasil. Acerca do tópico, Francisco Gérson 

Marques de Lima (2014, p. 148-149) escreve: 

Primeiramente, veja-se que a média de associados a sindicatos, no Brasil, não supera 

a casa dos 18% de cada categoria, ressalvados os sindicatos de servidores públicos, 

onde a filiação se dá quase automaticamente, ainda no ato de posse do servidor e, 

portanto, tais índices ficam na faixa dos 90% - excetuam-se, igualmente, os casos de 

sindicatos que, mancomunados com as empresas, obtêm a filiação dos trabalhadores 

logo no ato da admissão, mediante a assinatura de uma ficha que o empregado nem 

sabe ao certo do que se trata; e, mais raramente, a filiação voluntária de parcela 

considerável da categoria, por acreditar no trabalho da entidade sindical. Destes 

supostos 18%, bem poucos participam ativamente das atividades de sua categoria, ou 

de seu sindicato. O restante (talvez 5%, sendo otimista) se torna um grupo pequeno, 

facilmente detectável e suscetível a pressões, coações e retaliações. Até mesmo o 

comparecimento dos 5% às assembleias é raro. A rigor, então, as decisões são tomadas 

por menos de 5% dos filiados, porque não se consegue sensibilizar a própria categoria. 

Daí, surge crise de representatividade das lideranças e falta de amadurecimento 

político da classe operária. Resultado: enfraquecimento sindical e, consequentemente, 

quebra no equilíbrio entre o capital e o trabalho. 

Conclui Francisco Gérson Marques de Lima (2014, p. 149) que, com a pequena 

inserção nos sindicatos, estes apresentam fraca representatividade e por tal razão sua capacidade 

mobilizadora se reduz, bem como a unificação dos trabalhadores, o que gera a vitória do capital 

diante do desconcerto da classe operária e de um sindicalismo desconjuntado. 

Diante dessa defasada consciência da classe trabalhadora brasileira em si mesma 

como merecedora de direitos e como agente transformador em aspectos laborais e também 

políticos, deve ser reforçada a importância dos ideais democráticos no Brasil, já que a greve 

política, além de partir do senso de coletividade dos trabalhadores, parte também das garantias 

existentes em uma democracia.  

O processo de redemocratização do país precisa ser narrado, incluindo os atos 

coletivos que o marcaram, para que se compreenda a diversidade de valores que já circularam 

nas instituições e em meio ao povo, com resquícios até a atualidade, e para que se compreendam 

os fatores e razões levantados nos movimentos coletivos brasileiros. Essa contemplação servirá 

para ser traçado um elo entre o passado e o presente no Brasil e os conceitos de 

representatividade e legitimidade. A avaliação promoverá um completo entendimento da atual 

democracia brasileira e em seguida do tratamento atribuído à greve política. 

2.3 Movimentos sociais e manifestações políticas no Brasil da década de 1960 até o 

presente: a redemocratização brasileira 
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A trajetória dos movimentos coletivos no Brasil é permeada de reprimendas. As 

agendas levantadas pelos atos coletivos e a própria configuração de levante em si, contudo, ao 

longo dos anos, reconquistaram a permissividade típica de um regime democrático. Entretanto, 

tal possibilidade garantida encontra até hoje obstáculos diversos. Em virtude da complexidade 

das pautas pontuadas e dos formatos adotados no exercício da expressão e reunião, as 

manifestações e os atos coletivos necessitam de uma cuidadosa análise, com uma leitura de suas 

causas, de seus fatores contribuintes, de suas transformações ao longo dos anos e também de 

suas consequências. 

Esse exame convém para uma elucidação acerca da greve política pois esta 

representa uma manifestação política, um ato coletivo, uma extensão da liberdade de expressão, 

combinada a elementos do âmbito trabalhista, já que dá-se com a paralisação do labor. 

Episódios neste tópico são narrados para demonstrar a resposta estatal que os movimentos 

receberam e recebem no Brasil, o que também afeta o desfecho dos atos paredistas com fins 

políticos. 

Houve sufocamento dos movimentos populares no período de ditadura militar, 

ocorrido entre os anos de 1964 e 1985. Com uma guinada na política, as forças militares 

tomaram o poder através de um golpe e conseguiram manipular diversos segmentos 

institucionais, ocultando feitos e rechaçando qualquer perspectiva de insurgência. 

Os veículos de informação tiveram contribuições massivas na instalação do regime 

ditatorial no Brasil. A mídia atuava em prol da recepção do golpe militar. Disseminava 

palestras, peças de teatro, simpósios e materiais infantis. O Instituto de Pesquisa e Estudos 

Sociais, na realização do seu trabalho em associação com a mídia, propagava os valores e 

vontades da alta classe que repudiava o comunismo e barrava pessoas e projetos contrários a 

seus padrões. No meio das artes, seus integrantes perdiam suporte caso não compactuassem 

com as formas de pensamento e com as figuras alçadas pelo instituto (FERNANDES; 

CORREIA, 2014, p. 81). 

Entre a posse de João Goulart e março de 1964, o povo brasileiro foi assediado com 

conteúdo “em defesa da democracia e do capitalismo”, das noções tradicionais familiares, com 

ditos cunhos religioso e pacífico, e os ânimos eclodiram na Marcha da família com Deus pela 

liberdade. Ela congregou considerável quantidade de pessoas e foi tomada pelo núcleo opositor 

como a manifestação de que o povo aceitaria uma intervenção militar no Brasil (FERNANDES; 

CORREIA, 2014, p. 82). O movimento ensejou uma nítida divulgação por diversos jornais do 

país das fraquezas e inconsistências do líder à época, bem como da pertinência e desenvoltura 
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prometida se os caminhos políticos enveredassem afinal para a atividade militar 

(FERNANDES; CORREIA, 2014, p. 84). 

A década de 1970 e os primeiros anos da década de 1980 compartilham a 

perspectiva da batalha por direitos básicos, pautada na igualdade e no resgate de direitos 

tomados, pela tonificação da sociedade civil e através da reedificação da cidadania, retomando 

a democracia. Por tais razões é o movimento pelas Diretas Já um exemplo icônico. Os 

movimentos sociais, com suas variadas aspirações, consistiam também em atos de lutas civis 

(GOHN, 2019, p. 72). 

Nesse cenário, a esfera de atuação burguesa opositora cresceu, o que ocorreu 

também para as camadas populares e especialmente a categoria trabalhista, que a partir de 1978 

ensejou movimento de greve que preocupou os setores privilegiados e os seus representantes. 

Houve movimentos por melhor situação sanitária, educação e saúde, e seus arranjos serviram 

para agrupar operários dispersos, que passaram a dialogar entre si e a compreender seu 

envolvimento com política e seu papel na reivindicação de direitos (NERY, 2012, p. 61). 

Nos anos iniciais da década de 1980, o Brasil testemunhou uma ascensão dos 

movimentos populares urbanos, com a concepção das centrais sindicais, o que emoldura um 

trabalhismo mais organizado à época. Já vocalizavam também anseios as comunidades de 

agenda cultural ou de identidade. Desse arranjo, emergiram múltiplos movimentos sexuais, de 

afrodescendentes, centrais de sindicatos e atos sociais, merecendo menção a Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) e a criação oficial do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (GOHN, 

2019, p. 74-75). 

Os estreantes movimentos que se voltavam para identidade ao término da década 

de 1970 e durante a década de 1980 viabilizaram a atribuição de inéditos significados à política, 

que passou a ser ambientada no cotidiano, ultrapassando o espaço do trabalho e também 

revisando a representação institucional e o poder como âmbito concentrado no Estado (GOHN, 

2019, p. 79-80).  

As greves ocorridas ao longo do regime militar também colaboraram para o retorno 

da democracia no Brasil. Como greves significam oposição e reação e contrariam dominação, 

aquelas promovidas no fim do período aludido certamente afetaram a ditadura. Escrevem Ana 

Virgínia Moreira Gomes, Flavia Aguiar Cabral Furtado Pinto e Carlos Eduardo Furtado Pinto 

(2020, p. 54) que a luta política e a luta econômica estão necessariamente ligadas e que o 
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processo de redemocratização brasileira é resultado “de conflitos classistas originados a partir 

da resistência operária e de intensas reivindicações e greves”. 

Em continuação ao relato histórico, fala-se da Constituição de 1988. A previsão de 

direitos e garantias individuais e o enaltecimento dos direitos sociais são suficientes para uma 

caracterização da Constituição Federal de 1988 como moderna, trazendo ainda por cima que o 

poder parte do povo, e há previsão de projetos de lei por iniciativa popular, o que possibilitou 

a elaboração da Lei nº 9.840/99, chamada de Lei Anticorrupção. Outra lei digna de indicação é 

a Lei da Ficha Limpa, advinda da iniciativa popular direcionada pelo Movimento de Combate 

à Corrupção Eleitoral – MCCE, que reuniu 1,6 milhão de assinaturas no país (GOHN, 2019, p. 

83).  

Existem obstáculos que inviabilizam a iniciativa popular na participação no Brasil. 

Ao menos um por cento do eleitorado é necessário para a aceitação de um projeto, e hoje 

existem propostas sugerindo redução para 0,5%, além da imposição de ferramentas efetivas 

para o reconhecimento das assinaturas. Em três décadas, os projetos aprovados não foram 

muitos (GOHN, 2019, p. 83-84). 

Opinião, manifestação e organização são asseguradas pela Constituição Federal de 

1988. Abrangendo todo o país, sistemas de gestão participativa das políticas sociais foram 

desenvolvidos, e foram concebidos espaços de negociação e gerenciamento das referidas 

políticas, como o Sistema Único de Saúde – SUS, o FAT – Fundo de Apoio ao Trabalhador, a 

Lei da Imprensa, a Lei da Anistia, Lei Maria da Penha e Lei sobre a União Homoafetiva. 

Diagramada, a sociedade civil teve atuação primordial para a formação dessas leis. A 

Constituição de 1988, assim, reinstaurou a democracia e a expandiu (GOHN, 2019, p. 84). 

A Carta de 1988, contudo, foi muito aberta e vaga, apresentou lacunas e sofreu 

emendas variadas. Adiantando brevemente uma etapa apenas para elucidar fraquezas 

constitucionais, em 2013, as emendas beiraram oitenta, quase a metade dos artigos foi alterada 

e 70% das adições ou revisões são trechos que versam sobre políticas públicas sociais. Merece 

menção também que a maneira de expressão e a apresentação de demandas se transformaram: 

as pessoas se dirigiram às ruas, nos movimentos de junho de 2013, quanto às prestações sociais 

que o Estado deveria fornecer ao povo (GOHN, 2019, p. 85).  

Durante a década de 1990, a pauta da cidadania recebeu destaque. Ela já era trazida 

à tona na década de 1980, envolvida inclusive com o movimento Diretas Já e o advento da 

Constituição de 1988, além das batalhas populares por qualidade de vida nas cidades, 
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ultrapassando a esfera de direitos civis para clamar por direitos sociais básicos, como moradia 

e alimentação, e também por direitos sociais modernos, como saúde e melhoras no labor. Nos 

anos 1990, foi atrelada à noção de dever dos cidadãos, com a responsabilização dos mesmos 

nas parcerias de políticas sociais (GOHN, 2019, p. 86-87). 

Deve ser apontado o fenômeno que removeu Fernando Collor de Melo do poder, 

que começou com manifestações em junho de 1992. Esses movimentos contaram com a 

participação de entidades sindicais e partidos opositores. Com a adesão dos estudantes, em 

agosto os atos se solidificaram, compostos em grande parte por jovens. Em 13 de agosto, o 

presidente solicitou à população que fosse às ruas nas cores verde e amarela a seu favor, mas o 

país trajou preto em metáfora ao velório do político. Os atos tiveram ainda a participação de 

cantores e artistas em meio à massa, e em São Paulo foi cunhado o “Painel da Indignação”, 

criado para coletar manifestações de discordância do povo que seriam enviadas ao Congresso 

(TATAGIBA, 2014, p. 53). Collor vinha enfrentando acusações de corrupção e angariou ainda 

mais desgosto da população ao violar contas bancárias, e sua saída se deu em 29 de dezembro 

de 1992. 

Rumo ao fim do século XX, o arranjo econômico circunstanciado pela globalização 

gerou desemprego, estimulando na realidade a economia informal, na qual os direitos 

trabalhistas são afastados. A aspiração do povo torna-se o trabalho. O século XX vai sendo 

encerrado com a ênfase da democratização do gerenciamento da coisa pública através da 

participação da comunidade (GOHN, 2019, p. 87-89).  

O século XXI desponta com mais projetos direcionados às crianças, adolescentes e 

mulheres, e a sociedade e o Estado se associam na implementação do desenvolvimento humano, 

noção que passa a abranger a questão da cidadania, sendo criado no Brasil inclusive o 

Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade – Movimento Nós Podemos (NP). A 

internet emergiu, as Defensorias Públicas foram criadas (em atendimento às promessas da 

Constituição de 1988) e o controle social e a participação se transformaram em políticas 

públicas. Os cidadãos conseguiram participar mais, porém se mostraram desprovidos de 

independência dentro de suas organizações (GOHN, 2019, p. 101-103). 

O povo tem reocupado as ruas como espaço de manifestação no começo da presente 

década. O movimento Occupy dos Estados Unidos se prolifera para diversos outros lugares, a 

Primavera Árabe acerta o Oriente Médio, além de atos na França, na Inglaterra e na América 

Latina, e o protesto da sociedade nas ruas se consolida como comum maneira de oposição aos 

políticos, ao terrorismo, ao machismo e à devastação ambiental. Há entre os movimentos 
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elementos compartilhados, entre eles a anunciação e contágio por meio das redes sociais e o 

acompanhamento pela mídia, ajudando a fermentar os episódios e colaborando para um 

posicionamento público, com alastrada adesão de jovens entre os atores (GOHN, 2019, p. 109-

110).  

Uma nova onda de protestos políticos aparece, com fórmula repaginada, composta 

pelas diferentes mídias, que foram elementares na recaracterização dos movimentos – as mídias 

não só propagandearam os movimentos e suas propostas, elas também colaboraram para a 

composição interna dos atos. O chamamento de grupos, a criação de páginas, o 

desenvolvimento de uma logística para a pressão: tais atividades foram viabilizadas pelos 

recursos da tecnologia. O meio digital contribuiu para a consolidação de pensamento político, 

ajudando no assentamento de ideologias progressistas e também tradicionais (GOHN, 2019, p. 

125-126).  

Movimentos políticos são fundados e disseminados em virtude das redes. O 

contágio se mostra crucial para a adição no movimento, no qual cada vez mais pessoas 

ingressam porque testemunharam a entrada de outras. Os eleitores, dessa forma, são conduzidos 

para dentro dos movimentos políticos por meio das interações digitais nas redes sociais. As 

formas de expressão dentro dessas redes, entretanto, contribuem para a propagação do ódio, e 

é comumente atestada uma atitude perversa dos usuários perante a diversidade e a discordância 

(RUNCIMAN, 2018, p. 159-160). 

Junho de 2013 chegou para redefinir os movimentos sociais e a cultura política no 

Brasil. Doze capitais do país, além de várias outras cidades, sediaram movimentos populares 

que agruparam mais de um milhão de pessoas. O conjunto de episódios coletivos fez com que 

a democracia brasileira se expandisse e contemplasse inaugurais formas de movimento, em uma 

série de atos ligados a redes sociais, sendo o caráter online um denominador comum de 

manifestações de escala global (GOHN, 2019, p. 131-132).  

O legado desse período ultrapassou as questões levantadas. As marcas deixadas 

pelo mencionado tempo levaram ao rompante de maior número de greves e à reconsideração 

de práticas na burocracia dos movimentos, como no tocante ao controle dos sindicatos. Junho 

de 2013 serviu para conceber valores e visões entre a população, e um rico resultado foi que o 

protesto social nas ruas passou a ser legítimo como batalha por transformações na conjuntura 

(GOHN, 2019, p. 133-134).  
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A referida fase tem outros elementos que precisam ser sublinhados: os artifícios. 

Após reeleita, Dilma Rousseff testemunhou o fortalecimento de críticas a seu desempenho 

administrativo, bem como seu antecessor e o partido de que faziam parte, em um fenômeno que 

facilmente pode ser enquadrado como formação de senso comum. A memória discursiva e os 

signos linguísticos, por exemplo, foram ferramentas sabiamente empregadas dentro dos debates 

e manifestações pelo país. O uso das cores verde e amarela e as exclamações de “impeachment 

já” resgatam o cenário em que Fernando Collor de Mello foi derrocado, que decepcionou o 

povo por razões políticas, partidárias e também econômicas. O clamor pela derrubada da ex-

presidente, no formato descrito, semeou uma sensação de razão em vasta parcela dos cidadãos 

brasileiros (SILVA; SILVA, 2016, p. 56). 

O lado oposto àquele que estrategicamente veiculou mensagens pela dizimação do 

círculo petista, ou seja, a metade que defendia a permanência de Dilma Rousseff no poder, 

também se valeu de meios para seus fins. Selecionando cuidadosamente a palavra “golpe”, 

atribuiu ao movimento adversário traços em lembrança ao golpe de 1964, que iniciou a ditadura 

militar no Brasil. Para tanto, ele trouxe à tona as marcantes vivências de ofensa de direitos, 

opressão e censura e manuseou a seu favor a semântica do termo “democracia”, na busca de 

uma rejeição para com as manifestações rompedoras (SILVA; SILVA, 2016, p. 56). 

Os últimos movimentos mencionados contaram com o emprego de novos meios: as 

plataformas tecnológicas e as redes sociais. Decisivas para formação de opinião, 

convencimento e adesão, as publicações e interações digitais deram outro significado ao debate, 

às discussões ideológicas e às pautas políticas no Brasil e no mundo. Para que seja 

compreendida a atual dinâmica da política brasileira, as inovações do século XXI e seus efeitos 

sobre o desempenho dos líderes, o posicionamento dos eleitores, representatividade e 

consequentemente movimentos coletivos precisam ser avaliados, o que é realizado no próximo 

tópico. 

2.4 Democracia na modernidade: tecnologia, globalização e crise do regime democrático 

em processo de amadurecimento 

A chegada de novos meios de comunicação e a expansão das atividades virtuais 

aproximaram a política da tecnologia, tanto pelo lado dos candidatos e figuras públicas, 

valendo-se das novas bases para fazer pronunciamentos, quanto pelo lado dos eleitores, que 

utilizam as ferramentas para coletar informações, discorrer entre si sobre líderes e partidos e 

escolher em quem votam. 
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Merece ser assinalada uma transformação recente no perfil dos envolvidos, 

novidade que atualmente redefine a atuação em movimentos coletivos e em atos de crítica à 

política brasileira. Conforme considerações de Donskis em livro escrito com Zygmunt Bauman 

(2014, p. 64), a tecnologia transcendeu a política. A existência atualmente é condicionada ao 

contato com tecnologia da informação, ficando portanto alguém excluído da realidade se 

permanecer desconectado. Os intelectuais anacrônicos podem vir a ser menosprezados caso 

abstenham-se de atualização, ainda aceitos por enquanto. As redes sociais redefiniram a forma 

de fazer política. Dissidentes são mais eficazmente encontrados e de maneira mais acessível ou 

econômica com a utilização delas do que com o emprego de qualquer dispositivo vigilante. O 

Facebook e o Twitter são importantes ferramentas na cruzada pela democracia e pelos direitos 

humanos, com a proposta de espalhar informação, universalizar prerrogativas inerentes à pessoa 

e expor o povo como titular de poder (BAUMAN, 2014, p. 70-71). 

A cultura política da população brasileira submeteu-se a uma reinvenção em virtude 

das manifestações. A democracia brasileira encontra-se na atualidade tensionada, sem resumir-

se ao voto. A reverência aos poderes constituídos, a força da lei, a aceitação da dignidade das 

minorias, a aquiescência diante de oposição e também a liberdade de imprensa e de expressão 

são elementos que, presentes, compõem a democracia (GOHN, 2019, p. 169). 

Não se caracteriza a democracia como representativa, a não ser que as pessoas a ela 

submetidas se encarem como representadas. Quebrada a ligação entre os desejos e pensamentos 

dos cidadãos e os atos e manobras dos eleitos, surge uma crise de legitimidade política, a 

sensação alastrada de que os líderes políticos não representam o povo. Esse defeito teoricamente 

se conserta por si só na democracia liberal, com as variadas opções e eleições ocasionais, mas 

na realidade as alternativas já se encontram enraizadas institucionalmente, bem como nos 

interesses disseminados na sociedade, e os partidos políticos assentem em sustentar o 

monopólio da dominação circunscrito a um círculo predefinido por eles próprios, o que leva à 

profissionalização da política e a atuações dos líderes com priorização dos seus interesses em 

detrimento dos anseios dos “representados” (CASTELLS, 2018, p. 12-13). 

Manuel Castells (2018, p. 17) escreve que as emoções coletivas, “quando 

encontram um bloqueio em seu fluxo natural, abrem novas vias, frequentemente torrenciais, até 

inundar os exclusivos espaços da ordem estabelecida”. Tal trecho preludia sua reflexão acerca 

da crise da democracia liberal. Expõe Manuel Castells que a globalização da economia e da 

comunicação compõe um dos elementos que levaram à mencionada deficiência. 
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A globalização restringiu o potencial do Estado-nação de adereçar em seu espaço 

questões originalmente globais, como problemas financeiros, desrespeito aos direitos humanos, 

terrorismo, guinadas do clima e economia criminosa. Foram ainda os próprios Estados-nação 

os responsáveis pelo incentivo ao processo de globalização, e hoje colhem os desdobramentos, 

com maior separatismo dentro da sociedade e depreciação do labor local. O Estado se aparta da 

nação à medida que o Estado-nação destoa do povo por ele representado, gerando alastrada 

crise de legitimidade em meio aos cidadãos, que restam prejudicados com decisões inadequadas 

firmadas fora das instituições de representação direta (CASTELLS, 2018, p. 18-19). 

Manuel Castells (2018, p. 20) escreve ainda que “na raiz da crise de legitimidade 

política está a crise financeira, transformada em crise econômica e do emprego”. Vê-se assim 

que o labor está intimamente ligado à política, sobretudo porque os trabalhadores compõem 

uma vasta parcela da população e estão frequentemente pulverizados entre os setores sociais 

inferiores, com demandas em aberto, facilmente ignoradas pelos políticos. 

Aqueles que mais sentem as crises e deficiências mencionadas, juntamente com 

aqueles que mais se atentam para aspectos de governo e política, levantam-nas em postagens 

nas redes sociais, que imediatamente geram engajamento e reflexão em meio aos usuários. São 

publicações de rápido alcance, atingindo facilmente centenas de pessoas. Esses novos recursos 

reinventaram e continuam reinventando a política de um país (e também de menores âmbitos 

geográficos). Através deles, mais informações são disseminadas, as noções de transparência 

são modificadas e maior se torna o interesse dos representados, contudo essa atual realidade 

não se converte necessariamente em escolhas justas e coerentes. 

Deve ser apontado que as pessoas costumam aderir à política do escândalo, o que 

torna secundárias as discussões de fundo. O eleitor geralmente escolhe seu próprio político, 

mesmo sendo corrupto, em detrimento do outro, optando pelo “seu próprio corrupto” ao invés 

do “corrupto do colega”, já que na sua concepção todos praticam atos indevidos. É instaurado 

assim um senso cético e descrente perante todos os políticos e perante a política no geral, 

maximizando a crise de legitimidade. Para incrementar a onda pessimista, a expressividade e a 

autonomia atingem seu ápice nessa época de redes sociais, nas quais inexiste censura 

convencional, e dessa forma despontam mensagens de todo cunho, abastecendo 

incessantemente emoções pessoais com investidas repletas de cinismo (CASTELLS, 2018, p. 

27-28). 

Em todos os povos, as camadas sociais mais indefesas correspondem às pessoas 

que reagem, conduzidas pelo temor, e se baseiam e se reúnem ao redor dos enunciadores de um 
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discurso destoante que os setores elitistas não viabilizam, tentando impedir sua canalização. A 

crise de legitimidade da democracia passou a instaurar uma postura amedrontada e fez emergir 

uma atitude política que sugere o retorno ao começo. Nesse caminho, a reedificação inicia em 

causa que dissona das instituições deslegitimadas, ou seja, a nova legitimidade se pauta na 

oposição. Todo o estado de coisas sofre uma recusa, e a recuperação é proposta através da 

ruptura com esse regime enraizado nas instituições e da finalização da cultura elitista 

(CASTELLS, 2018, p. 37-38). 

Com a globalização e a vivência em rede, pessoas cosmopolitas e abastadas se 

investem no rótulo de “cidadãs do mundo”. Enquanto isso, a enorme maioria da população se 

contenta com referências e legados que a unificam, como língua, práticas culturais, espaço 

geográfico e crenças religiosas. O Estado-nação se vê dividido entre investir na adesão a uma 

rede global e atentar-se internamente para vocalizar as aspirações do seu próprio povo. Com a 

crescente discrepância entre os cidadãos sofisticados e os simplórios diante da superação do Eu 

pelo Estado-nação, que visa ao pertencimento na rede, o senso de democracia na política do 

país padece de uma acentuada crise de legitimidade (CASTELLS, 2018, p. 93-94). 

Em épocas de serenidade, o regime institucional sobrevive por inércia. Contudo, 

quando despontam crises, o instinto do povo é contar com as instituições custeadas e escolhidas 

pelos cidadãos. Se essas instituições ignoram os clamores populares, perde credibilidade a sua 

representatividade e é evidenciada sua execução em reverência a vontades e ideologias de 

seletas parcelas sociais, aproximadas do poder. Entram nessas circunstâncias os movimentos 

sociais autônomos como efetivos desbravadores de inovadoras espécies de ação coletiva 

pautadas na experiência de quem gera, vive, pena, ama e planeja na história humana 

(CASTELLS, 2018, p. 94-95). 

A antiga ordem política passa por uma crise, havendo uma veiculação midiática 

dúbia, uma fictícia regeneração da política, o fortalecimento de máfias no comando, bem como 

de teocracias fundamentalistas, além do transparente resgate da brutalidade implacável do 

Estado em vários países. A quebra da ilusão ideológica de uma falsa representatividade 

institucional tem o benefício da sobriedade e nitidez acerca da atual situação mundial, entretanto 

faltam mecanismos seguros para viabilizar resolução e implementação. O passado expõe que 

emergem movimentos sociais transformadores de pensamento a partir da violência e desalento, 

porém alterações intensas exigem reposição institucional, e são difusos os traços dessa nova 

política. De qualquer forma, experimentar a confusão e nela existir pode ser mais benéfico do 

que resignar-se ao rigor de uma ordem (CASTELLS, 2018, p. 144-148). 
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Tratada a globalização, alguns aspectos da economia e do capitalismo precisam ser 

apontados. Sobre crise e economia e como pode o regime político ser afetado, as noções de 

democracia podem ser deturpadas pelo capitalismo, entre outros fatores. Esta corrente de massa 

enseja atitudes uniformizadas: subordina as pessoas a uma cultura deleitosa, estandardizando 

maneiras consumeristas e tornando as cobiças comuns. O indivíduo enxerga-se pertencido, 

inserido, saciado e democrático a partir do reconhecimento de que detém bens almejados 

socialmente (GROS, 2018, p. 106-107).  

O capitalismo é capaz, assim, para aqueles que apresentam um satisfatório poder 

aquisitivo, de despertar um enganoso senso de democracia, igualdade e conforto geral, 

alienando parcelas influentes e abastadas do povo de problemas nítidos dentro de um país, como 

desigualdade social, educação pública defasada, desemprego e miséria. O sistema capitalista 

reforça e ao mesmo tempo disfarça a hierarquia de classes no Brasil. Dessa forma, política e 

economia podem se entrelaçar e levar pessoas às ruas caso estejam insatisfeitas. 

As vigentes situações trabalhista e educacional do Brasil são pouco ideais. O 

passado tem sua carga de culpa, mas o presente também agrava a situação: o país encara uma 

severa crise na economia há alguns anos. Essa crise assoma toda a população brasileira, porém 

afeta mais intensamente os setores mais fracos da sociedade. Jovens negros e financeiramente 

desfavorecidos, de jornada escolar irregular, terminam lotados em trabalhos temporários 

percebendo uma remuneração insuficiente, o que faz com que eles vivam um dia de cada vez, 

sanando suas necessidades mais urgentes, incapazes de quebrar a perpetuidade da miséria 

(SCHWARCZ, 2019, p. 147-148). Essa realidade tem direta ligação com o sistema capitalista, 

que reforça a estratificação e as discrepâncias sociais no país. 

Aqui, explica-se a relevância de tais reflexões para os movimentos coletivos, para 

a política brasileira, para a cobrança de direitos fundamentais e consequentemente para a greve 

política e a classe trabalhadora.  

A identidade coletiva representa um fator essencial para a adesão de um 

movimento. Os seus dois maiores exemplos são a identidade pautada na nação e a identidade 

pautada na classe. Nos últimos duzentos anos, o senso classista ensejou a formação de partidos 

socialistas e trabalhistas que repercutiram fortemente na política dos respectivos países, com a 

instauração de diversos atos e vertentes na promessa de vocalizar as demandas dos operários 

(JASPER, 2016, p. 141-142). Fermentando essa sensação de pertencimento grupal, outros 

elementos colaboram para o nascimento de um movimento coletivo. James M. Jasper (2016, p. 

123-124) cita os choques morais, tomando como exemplo ocasiões em que a polícia pratica 
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maus tratos para com ativistas pacíficos, que ensejam resultados pois provocam compaixão e 

horror. 

Costumeiramente, diante de revoluções, devolve-se com repressão e contra-ataque. 

Não é difícil associar política à truculência. Norberto Bobbio (2003, p. 143-144) escreve que a 

maneira ideal de diferenciar o poder político e outras manifestações de poder, de forma a 

circunscrever o âmbito político e suas respectivas ações, é extrair os métodos adotados para que 

os fins sejam alcançados, sendo a força o meio empregado pelo poder político, mesmo que em 

última instância. O autor escreve ainda que apenas a força física barra figuras rebeldes ou 

transgressoras, figuras estas que tiveram subtraídos os meios de produção e que em regra 

sujeitaram-se no passado aos comandos da classe superior. 

As manobras cada vez mais anunciadas nos meios de comunicação e os debates 

travados nas redes sociais tornam a população mais opiniosa e interessada politicamente, o que 

viabiliza a participação e a organização em movimentos coletivos, especialmente em meio a 

desigualdades sociais e a um capitalismo globalizado de desequilíbrio. A indignação que 

atravessa as falas grupais da população às ruas, porém, tende a ser apenas identificada como 

incômodo burburinho ou até ocasionalmente reconhecida como direito legítimo da democracia 

brasileira, mas o ruído provocado, na sociedade elitista, costuma afugentar a compreensão e 

ensejar uma ignorância deliberada e negligente, quando na verdade deveria atrair compaixão 

ou pelo menos curiosidade, pois tais atos frequentemente exprimem, além da forma de um 

exercício constitucional e da potência do povo, uma necessidade não atendida que atinge a 

dignidade das pessoas. 

Em uma das fases discutidas anteriormente, fase esta mais recente, iniciada em 

2012, porém completamente instalada em 2013 e 2014, despontaram movimentos atentos à 

política brasileira. Os movimentos coletivos dessa etapa no Brasil versavam principalmente 

sobre o mau desempenho dos políticos e sobre a corrupção praticada nesse âmbito. Além disso, 

as exigências diziam respeito à moradia, ao transporte e aos serviços públicos na cidade, 

especialmente saúde e educação (CASTELLS, 2017, p. 182). Adriana da Costa Ricardo Schier 

(2016, p. 159) compartilha, inclusive, da consideração do serviço público como fator garantidor 

de um cenário íntegro para o povo. Outro posicionamento de válida menção, Daniel Wunder 

Hachem (2015, p. 83-84) também encara o serviço público como prestação dignificante e 

favorecedora do princípio da cidadania. 

Vê-se assim uma cobrança quanto a direitos sociais, ou direitos fundamentais de 

segunda dimensão, o que revela norteamento e noção da população acerca das prerrogativas a 
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que faz jus. Esse fenômeno denotou uma conscientização do povo brasileiro de que empregos 

e salários não bastam para uma digna vida. Dessa forma, os movimentos instaurados durante 

os anos de 2013 e 2014 edificaram uma afronta contra os atores políticos e contra um modelo 

desenvolvimentista inadequado e demonstraram uma vontade geral de instalar distinta 

sociedade e divergente Estado, procurando uma vida íntegra com várias facetas e uma vivência 

de democracia participativa (CASTELLS, 2017, p. 182-183). 

Na ocasião de agrupamento de indivíduos concertados para expor anseios e para 

demonstrar sua diversidade em âmbito público, eles estão assinalando demandas mais largas: 

pleiteiam ser contemplados e elevados, postulando uma aparição, em execução de liberdade, e 

encontram-se clamando também por uma vida plena, por uma vida para a qual consigam dar 

continuidade (BUTLER, 2019, p. 33). 

A falha dos meros salário e emprego na concretização de completa dignidade e 

integridade humana tem forte relação com os direitos fundamentais oferecidos pela 

Constituição Federal de 1988. A condição de cidadão livre no Brasil enseja uma avaliação do 

papel (e dos limites) do Estado na instrumentalização de prerrogativas de primeira dimensão, 

enquanto a plenitude de uma vida, com oportunidades e perspectivas de ascensão e realização, 

além de provida de circunstâncias positivas universalmente necessárias, submete a atuação 

estatal a uma avaliação que facilmente denuncia fissuras, apesar do esgotamento de recursos. 

O elo entre as últimas exposições e a greve política refere-se ao espaço que ela pode 

conquistar com as transformações aludidas. O advento da tecnologia facilita a preparação e a 

adesão para uma greve política. A consciência coletiva também é estimulada, já que a 

informação circula de forma mais democrática e foi fundada uma instância igualitária na qual 

é possível difundir direitos e méritos. Os canais virtuais servem, assim, para comunicar e educar 

trabalhadores quanto às prerrogativas a que faz jus, além de ordenar e diagramar as pessoas 

envolvidas em uma paralisação. 

Os impasses da pessoa humana no Brasil, nos aspectos político e social (e 

consequentemente nos aspectos jurídico e trabalhista), merecem ser confrontados para um bom 

entendimento de sua condição perante a coletividade, perante a Constituição de 1988 e perante 

o Estado. Portanto, é pertinente uma análise das implicações de um regime democrático, da 

constitucionalidade e da concretização dos direitos fundamentais na democracia brasileira, bem 

como uma avaliação dos esforços e obrigações daqueles que são responsáveis pela efetivação 

dos direitos aludidos, entre eles a greve política. 
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2.5 Os ideais e valores sociopolíticos da democracia e o funcionamento do regime 

democrático no Brasil: direitos e deveres do cidadão e do Estado 

A democracia, regime multifacetado, representa uma construção social ao longo da 

história, gradualmente lapidada e ainda em desenvolvimento até hoje. A consolidação de um 

Estado democrático pressupõe, primeiramente, a conjuração de um liame entre o povo e a 

máquina estatal. Esse fio se transforma conforme o ângulo ao qual é submetido e traz à tona o 

indivíduo tomado por si só, a coletividade em que o indivíduo se insere e o comportamento do 

Estado dentro desse arranjo. 

O firmamento de um corpo político consiste em um fático ato contratual cujas partes 

são o povo e os chefes selecionados, no qual são traçadas normas de observância obrigatória 

para todas as figuras envolvidas, normas estas que integram o elo travado. Diante das interações 

e liames sociais, o povo singulariza suas vontades em uma só, e os artigos pautados nesse 

resultado unificado transformam-se em leis fundamentais que vinculam todos os componentes 

do Estado (ROUSSEAU, 2017, p. 95). 

A política não deve se resumir ao momento instituidor, embrionário, da renúncia e 

outorga da administração a chefes em contrato inicial, nem ao ato ocasional do voto. Deve ser 

compreendida a política para além do consentimento e para além do voto, já que engloba 

também atos externos às eleições, como a própria indagação, rejeição ou confronto para com 

manobras pouco representativas dos governantes. Inclusive, Frédéric Gros (2018, p. 143) 

entende que os atos de desobediência civil são momentos contestantes em que o contrato social 

é despertado novamente. Escreve Gros:  

Longe das tomadas de posição individuais expressas por cédulas de voto 

ajuizadamente introduzidos na urna – e que, como querem nos fazer acreditar, 

resumem a democracia –, trata-se de voltar à essência viva do contrato: nós fazemos 

corpo, fazemos sociedade desobedecendo coletivamente, levando um projeto 

alternativo de viver-junto, fazendo vibrar uma promessa social: a urdidura de 

pluralidades, e não a construção de uma unidade de todos ao preço da renúncia de 

cada um. 

O contrato social pode invocar, quando compreendido como negócio de segurança, 

como ato republicano, desdobramentos infelizes, entre eles a repressão, o encarceramento e a 

vedação, diante da hipótese de desobediência. Mas, sob outro ângulo, a desobediência civil 

exprime a democracia transcendental. Reproduz, portanto, a fase embrionária na qual a 

coletividade determina seu futuro, tendo sido conceituada a denotação digna do político 

(GROS, 2018, p. 143-144). 
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O desafio na análise de legitimidade a que se submete a desobediência em regime 

democrático é contraproducente quando se leva a reflexão para o âmbito procedimental: quão 

indagáveis por uma parcela ávida são atitudes públicas atentas a mandamentos formais e 

estruturais se a premissa da democracia afirma a aceitação de decretos, pois os votos elegeram 

os líderes em questão como vocalização do interesse coletivo e do bem geral. Porém, isso 

consistiria na simplificação da democracia a uma categórica repartição de poderes. O regime 

democrático, na realidade, é um método crítico que tangencia todos. É uma requisição de 

equivalência, fraternidade e liberdade. A “democracia crítica” consiste nessa demanda, que traz 

a desobediência (GROS, 2018, p. 144). 

O suposto dever do povo governado de obedecer aos seus líderes encontra um limite 

na representatividade. Se é uma obrigação do povo respeitar figuras eleitas, nelas confiou e 

delas espera uma condizente gestão. Se essa expectativa é frustrada, o povo pode e deve 

expressar sua discordância, já que elegeu aquelas pessoas com base em suas campanhas e estas 

não estão acertando naquilo que se propuseram a fazer. Quando não mais se sentirem 

representados por seus líderes, os eleitores da democracia devem ser capazes de afastá-los. 

Se a desenvoltura da coletividade dentro do contrato político é questionada, com 

uma leitura nem sempre aberta acerca da sua autonomia, o poder estatal também esbarra em 

vedações. O pensamento liberal, inclusive, prega uma força autodeterminante do indivíduo que 

não pode ser sufocada pela atuação estatal. O Estado, dessa forma, encara uma obrigatoriedade 

de abstenção em variados momentos, em respeito à pessoa e sua particularidade.  

Um tonificado Estado de direito no prisma liberal é aquele no qual um exercício 

cego do poder é refreado ou banido, contando com ferramentas convenientes, como a 

supervisão do Poder Executivo pelo Poder Legislativo, o controle de constitucionalidade das 

leis elaboradas, um corpo de juízes desvinculado da política e uma certa independência da 

administração local, porém ainda reverente à administração central (BOBBIO, 2017, p. 48). 

Os traços constitucionais que caracterizam o Estado de direito e protegem o 

indivíduo de um poder exacerbado e nocivo são garantias de liberdade, mais especificamente 

da liberdade intitulada “negativa”, que remete à noção de que o indivíduo não está barrado de 

fazer o que quer. Na concepção liberal, além dos apetrechos provenientes de uma constituição, 

essa abertura para o indivíduo é assegurada pois é dever do Estado atuar somente na preservação 

da ordem pública interna e externa. O Estado na perspectiva do indivíduo é tomado como um 

mal necessário e assim deve adentrar o mínimo possível no âmbito das atividades de cada 

pessoa (BOBBIO, 2017, p. 48-49). 
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A maior salvaguarda em defesa dos direitos de liberdade frente às inclinações 

opressoras dos governantes reside na aptidão dos cidadãos de tutelar tais direitos contra 

possíveis violações, e a mais ideal maneira de combatê-las é a participação (direta ou indireta) 

na elaboração das leis. Dessa forma, os direitos políticos complementam os direitos civis e os 

direitos de liberdade. O liberalismo e a democracia encontram intercessão também no aspecto 

do voto: o ato do voto pelo indivíduo apenas configura devido exercício do poder político se é 

realizado com liberdade – de opinião, de associação, na imprensa –, em atendimento aos pilares 

do Estado liberal. Postulados liberais e arranjos democráticos vêm se aglutinando 

gradativamente, e a consolidação da democracia é a maior ferramenta de proteção dos direitos 

de liberdade (BOBBIO, 2017, p. 65-66). 

O pensamento liberal, todavia, a depender da concepção, pode macular os ideais 

democráticos. Nos parâmetros do neoliberalismo, o indivíduo se responsabiliza apenas por si 

mesmo, sem incorrer em fardo pelos demais, e essa autoria constitui majoritariamente a 

incumbência de se sustentar financeiramente, sob circunstâncias em que a independência 

econômica encontra-se essencialmente precária. Há pessoas, por exemplo, que não dispõem de 

meios para custear atendimento de saúde, e essa populosa fração social é tida como irrelevante. 

As pessoas cientes das disparidades entre ricos e pobres se percebem como esquecidas por uma 

gestão política que só agrava a situação. Os desprezados, quando reunidos, esboçam um inicial 

senso de identificação entre si, descobrindo um no outro um denominador comum, e entoam 

em uníssono sua tenacidade por emancipação e melhoria de condição (BUTLER, 2019, p. 32). 

Uma constituição do Estado liberal não faz alusão ao aspecto social nem à matéria 

econômica. Ela na realidade lança o indivíduo para o eixo de suas próprias regras, sublinhando 

direitos negativos, ou direitos que obrigam a abstenção do Estado sobre as liberdades 

individuais, e assim é instaurado um regime de naturalidade que dita a si mesma. Já o formato 

constitucional do Estado social atribui competência para as decisões políticas majoritárias e 

também para a sociedade para que haja um preenchimento, materialmente falando, dos vazios 

causados na vida do povo pela liberdade de mercado. Assim, para reduzir as desigualdades 

provenientes das guinadas mercadológicas, o Estado se investe de princípios e valores de traço 

social (CORNEJO, 2002, p. 247). 

O caráter social é ainda mais necessário em um corpo estatal e em uma constituição 

quando a nação constitui um país periférico ou subdesenvolvido. Um país classificado como 

emergente apresenta complicações estruturais que tornam urgente uma intervenção – uma 

intervenção não na liberdade individual dos cidadãos, mas nas circunstâncias em que se 
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inserem, na tentativa de multiplicar oportunidades para as parcelas populacionais desafiadas. 

Contando com extrema desigualdade social, o país prejudicado assiste a dois fenômenos: de 

agravamento da negativa situação e também de consolidação da culpa gritante, culpa esta fácil 

e prontamente distribuída por um impreciso senso comum entre fatores históricos e Estado 

ineficaz. 

A classe dominante de países economicamente desafiados também carrega consigo 

incumbências. Dentre as modalidades de responsabilidade, é possível falar da responsabilidade 

global, também chamada de responsabilidade do mundo. Ela prega que as pessoas devem 

amparo pelos sofrimentos indevidos que são causados em qualquer lugar. A fraternidade 

sugerida emerge na acepção de que não se pode fingir que tais questões não concernem a todos. 

Mentalizar que um distanciamento espacial e social ou uma insuficiência política exonera as 

pessoas é improcedente (GROS, 2018, p. 190). A filosofia neoliberal de que cada um prospera 

por si só fica, assim, esvaziada, pois as pessoas não se encontram ilhadas, elas compõem uma 

comunidade. A crença do esforço pessoal como receita suficiente para o sucesso dessa forma 

se esvai, especialmente em um país com problemas estruturais. 

Além disso, para Leonidas Donskis, em obra sobre a modernidade líquida escrita 

com Bauman (2014, p. 66), as pessoas se habituaram a enxergar o indivíduo como simples 

unidade numérica ou item estatístico. A visão do ser humano como força laboral deixou de 

surpreender. A aptidão aquisitiva e consumerista se transformou em parâmetro primordial para 

uma análise de encaixe de um país a um círculo dominante. Aqueles que são abastados e detêm 

condição suntuosa são eximidos de falhas em reverenciar as sensibilidades políticas e morais 

da modernidade e em atender as liberdades civis e os direitos humanos. 

A necessidade por si só, porém, não torna possível o atendimento. Há um 

atrelamento da democracia a traços de ingovernabilidade por distintas razões. Primeiramente, 

existe uma incongruência entre a quantidade de pedidos efetuados pela sociedade civil e o 

potencial de satisfação da estrutura política. A propositura de pleitos ao corpo estatal se faz 

viável pelos institutos advindos do Estado liberal, como liberdade de associação e de reunião, 

exigido um atendimento pronto, caso contrário o consentimento é debilitado (BOBBIO, 2017, 

p. 102-103). O Estado, por sua vez, nem sempre conta com recursos disponíveis para a 

satisfação de demandas cheias. 

A política deve ter suas portas abertas para a atuação de todas as figuras, rejeitando 

portanto o conceito de “intrometido”, sem fórmula ou formação preestabelecida para a sua 

execução. Quando se caracteriza a política como universal, significa primeiramente que não é 
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exclusiva para as camadas financeiramente abastadas, o que já destoa de momentos passados, 

e a permissividade de ocupação para todas as pessoas é uma aquisição nova da sociedade, 

outrora impraticável (INNERARITY, 2017, p. 36). 

Daniel Innerarity (2017, p. 39-40) escreve ainda que existem diferentes formas de 

político ao invés de uma padronizada. O ideal seria um arranjo razoável com a presença de 

políticos ocasionais e políticos profissionais. É necessário para o autor restringir a 

profissionalização total da política e também conter a ausência de profissionalismo. Considera 

ele positivo que passeiem pela política pessoas de outros ofícios e ramos, devendo contudo ser 

evitado que tais figuras implementem, no lugar das fórmulas políticas, a fórmula de seu próprio 

meio profissional. Esse balanceamento com a atuação dos dois segmentos mencionados é tido 

como conveniente por Innerarity pois se desvencilha da aparente precisão dos especialistas e 

também da banalidade dos políticos, unindo o conhecimento daqueles e a inventividade destes. 

O âmbito da política, em análise ao ofício do seu atuante, é um ramo bastante 

imprevisível. O povo deposita todas as suas expectativas e demandas intrincadas ao seu sistema 

político, e por isso os políticos e as manobras públicas são passíveis de discordância, afinal 

complicações foram manejadas para a responsabilidade dos referidos autores, fatores que não 

podem ser resolvidos através de uma incriticável competência (INNERARITY, 2017, p. 78-

79). 

O desgosto com uma figura política geralmente vem do fato de esta escolher dentre 

poucas a medida menos prejudicial, incapaz de agradar toda a população. Ainda com as críticas 

da sociedade, o político se vê obrigado a lidar com meios escassos, opções ruins em diferentes 

graus, discordância e protelação de determinadas metas para que foque nas pastas mais urgentes 

(INNERARITY, 2017, p. 80). As tendências inerentes à atividade tornam frequente a 

insatisfação popular, que deve servir de combustível para a efetivação de mudanças, 

especialmente pelo fato de o povo constituir ser político coletivo. 

A figura política ultrapassa os contornos de governante, englobando também os 

eleitores. Agir como ator político é uma função fortemente vinculada a um senso de igualdade. 

A equidade é o propósito da atuação política e também um requisito. O agente político, para 

que assim se constitua e para que integre ato grupal e coreografado, necessita clamar por 

igualdade e nela se pautar, enxergando os outros como semelhantes. A efetivação de liberdade 

não parte de alguém, e sim do elo entre as pessoas travado na execução conjunta da liberdade, 

prescindida pelo liame mencionado (BUTLER, 2019, p. 59). 
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Em um regime democrático, quem faz escolhas coletivas são indivíduos tomados 

unicamente, quando põem seu voto na urna, detendo cada pessoa uma fatia da soberania. A 

sociedade na democracia, assim, não é precisamente uma massa uniforme, mas uma soma de 

cidadãos, o que inclusive fundamenta o princípio da maioria (BOBBIO, 2004a, p. 47). O 

fenômeno da eleição por maioria de votos é, dessa forma, uma formidável demonstração da 

vontade popular dentro do resultado apurado, apesar de deixar uma menor parcela social 

insatisfeita.  

A administração pelos eleitos, contudo, pode vir a desagradar até mesmo os seus 

eleitores. Estes, nessa hipótese, juntamente com quaisquer outras pessoas apegadas à causa, 

todos distantes dos seus escolhidos, enxergarão na manifestação coletiva uma das raras – se não 

única – alternativa para que sejam ouvidos. Transformam-se, portanto, em uma verdadeira 

ocasião a identificação, contemplação mútua e unificação de um número grande de pessoas em 

manifestação por uma causa comum, ainda mais em um âmbito político no qual prevalecem as 

noções de maioria vencedora e de liberdade de expressão e manifestação, restando obrigado o 

corpo estatal a ouvi-la. 

Essa progressista permissividade quanto à desenvoltura popular dentro do (e 

perante o) Estado já foi prevista em documentos internacionais, às vezes ressaltada a potência 

individual da pessoa humana, outras vezes a força coletiva de um grupo. Componente da Carta 

Internacional dos Direitos Humanos, juntamente com a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, figura o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Incorporado no país pelo 

Decreto nº 592, de 06 de julho de 1992, o caderno traz já em seu preâmbulo o atrelamento de 

dignidade e liberdade à população. Assinala também que os Estados estão vinculados ao 

atendimento dos direitos e das liberdades do ser humano. Escreve ainda no preâmbulo que a 

pessoa humana detém obrigações para com seus pares e para com a coletividade em que se 

insere e apresenta o dever de batalhar pela efetivação dos direitos no pacto sublinhados 

(BRASIL, 1992). 

Já no segundo artigo do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, é 

rechaçado o preconceito no tocante à raça, cor, sexo, idioma, crença religiosa, pensamento 

político ou de outra sorte, nascença, circunstâncias econômicas ou por qualquer quadro. O pacto 

impõe, no artigo seguinte, que o Estado-parte promova a equidade na fruição dos direitos civis 

e políticos ali previstos a todos os homens e mulheres. O quinto artigo do referido pacto veda, 

ainda, a limitação de direito humano fundamental em razão de lei, regulamento, convenção ou 

até mesmo costume, em interpretação maléfica do caderno (BRASIL, 1992).  
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O artigo 18 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos inicia com 

disposição que garante a liberdade de pensamento, bem como o direito de praticá-la a nível 

individual ou coletivo, em âmbito privado e também em âmbito público. O próximo artigo 

proíbe o molestamento em virtude de opiniões. Tal artigo traz também o nítido direito à 

liberdade de expressão, assegurando a permissão de disseminar valores e ideais sob qualquer 

formato. Essa prerrogativa pode ser limitada, desde que as ressalvas se deem por direitos e 

imagem de outras pessoas ou pela ordem nacional, pela segurança do país e pela saúde e 

integridade do povo (BRASIL, 1992).  

Os artigos 21 e 22 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos preveem 

a prerrogativa de reunião pacífica, cuja execução pode vir a ser condicionada, conforme os 

dizeres normativos, dentro de uma democracia, em reverência à segurança da nação, à ordem 

pública, à saúde do povo, bem como a sua honradez, sempre atentando também para os direitos 

e liberdades do restante da população. O segundo artigo, ao final, inclusive, permite a atuação 

de instituições armadas e policiais para a limitação das permissões elencadas. O mesmo artigo 

22 carrega em sua redação disposições acerca do trabalho, como uma extensão da trama que é 

a liberdade de reunião (BRASIL, 1992). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, com mais de setenta anos desde a 

sua elaboração, também proíbe atos discriminatórios e oferta a todas as pessoas liberdade e 

dignidade. Os seus artigos 18 e 19 preveem a liberdade de pensamento, de opinião e de 

expressão, e o vigésimo artigo garante a liberdade de reunião e associação pacíficas. É válido 

mencionar o artigo 22 do referido documento, que reconhece a legitimidade de qualquer pessoa 

para a demanda de efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais necessários, com 

sincronia em relação aos recursos da respectiva nação (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 1948). 

O vigésimo terceiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos se 

debruça sobre o trabalho, mais uma vez tratado como pauta inerente à dignidade, liberdade, 

permissividade política e direitos humanos. Contempla o mencionado dispositivo o direito de 

cada um ao trabalho, a condições igualitárias e positivas de labor e também à dizimação do 

desemprego. Além disso, prevê que o trabalhador merece prestação salarial suficiente, 

combinada caso seja possível a outras maneiras de proteção social. Por fim, o artigo vinte e três 

autoriza a formação e adesão de sindicatos em nome dos seus anseios e expectativas 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948). 
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O discurso da liberdade democrática não está contido apenas em documentos 

estrangeiros corroborados pelo Brasil. A Constituição Federal de 1988 tem uma postura 

semelhante, do início ao fim do texto. Logo no preâmbulo, fala-se em instalar um Estado 

Democrático, bem como em implementar direitos sociais e individuais, mencionando liberdade, 

pluralismo e não discriminação. O primeiro artigo reforça que a república brasileira é um Estado 

Democrático de Direito e elege como pilares a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os 

valores sociais do trabalho e o pluralismo na política, bem como um poder soberano pertencente 

ao povo. 

O segundo título da Constituição de 1988 volta-se para os direitos e garantias 

fundamentais. Dentro dele, mais especificamente no artigo 5º, a Constituição Federal prevê a 

liberdade da manifestação do pensamento e proíbe a restrição de direito em virtude de 

posicionamento político (com ressalva de intencional e indevida tentativa de escusa de 

obrigação ou mandamento). O artigo 5º, no inciso XVI, permite a reunião pacífica, desprovida 

de armas, em lugares públicos, ainda que sem autorização, contanto que não atrapalhe outro 

encontro previamente agendado, e é demandado somente que a autoridade competente seja 

comunicada. Por fim, o art. 5º, XLIV aduz que consiste em crime imprescritível e inafiançável 

a atuação de grupos com armas, sendo civis ou militares, atuação esta contra a ordem 

constitucional e contra o Estado Democrático. 

O formato republicano, o sistema representativo e a democracia constituem 

princípios constitucionais brasileiros cujo cumprimento deve ser garantido pela União, podendo 

inclusive intervir para tanto nos Estados e no Distrito Federal, conforme art. 34, VII, alínea “a” 

da Constituição de 1988, e está prevista também a proteção dos direitos da pessoa humana na 

alínea seguinte. O Conselho da República é constitucionalmente incumbido da manutenção das 

instituições referentes à democracia, e o referido conselho é composto pelo Presidente e Vice-

Presidente da República, pelo Presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, pelos 

líderes da maioria e da minoria das mencionadas casas, pelo Ministro da Justiça e por seis 

cidadãos brasileiros natos, de idade superior a trinta e cinco anos, em consonância com os 

artigos 89 e 90 da Constituição. A democracia no Brasil é cuidada também pelo Ministério 

Público, como determina o art. 127 da Carta de 1988.  

A Defensoria Pública é outro órgão digno de menção na contemplação do arranjo 

político brasileiro. O artigo 134 da Constituição a define como instituição representativa da 

democracia do país, sob os formatos de exemplificação e também de ferramenta canalizadora 
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do regime aprazível, pautada no enaltecimento e concretização dos direitos humanos e das 

prerrogativas individuais e coletivas para aqueles que dela precisarem. 

Dentro do Capítulo V da Constituição Federal de 1988, capítulo este dedicado à 

comunicação social, repousa o artigo 220, cujo caput traz que a expressão, o pensamento, a 

criação e a informação não enfrentarão barreiras. Além disso, em mais um exemplo das 

tendências democráticas da Carta de 1988, o parágrafo segundo do mencionado dispositivo 

constitucional proíbe a censura de cunho político, artístico e ideológico no Brasil. 

Todos esses dispositivos viabilizam a prática da greve política no Brasil. Já que os 

pilares da democracia são defendidos, bem como a liberação do pensamento, a participação na 

política, a expressão e a reunião pacífica e os direitos fundamentais e humanos, há uma 

convergência normativa para que seja permitida a greve política no país. A plena efetivação 

desses textos, todavia, é um desafio. 

Francisco Gérson Marques de Lima (2014, p. 105-106) escreve sobre o tratamento 

dado às manifestações dentro do Estado de Direito:  

É muito conveniente assacar o Estado de Direito, e apenas ele, contra os movimentos 

sociais, invocando a ordem e a disciplina, sem nenhuma discussão sobre a justiça 

social. Em seguida, sufocar os movimentos, inclusive os de rua, porque atentam contra 

a ordem. Entre a expressão democrática do povo e a ordem legalista exigida pelo 

Poder Público há de existir um meio termo, que não é, necessariamente, a sufocação 

da expressão popular. Os valores do Estado de Direito constituem apenas algumas 

facetas que o país adotou, dentre inúmeras outras dos diversos modelos de Estado. 

A experiência democrática no Brasil tem sido frustrante sob certo ângulo. O regime 

da democracia no país esquiva-se perante determinadas minorias, acusa-se como incapaz de 

melhorar as chances sociais, não dispõe espaços públicos seguros para manifestação popular e 

responde pontuais episódios coletivos com comportamento inadequado de autoridades. O voto, 

em tese um direito no qual não se pode interceder, resta facilmente dirigível conforme manobras 

desleais e informações falsas, o que gera baixa representatividade, que vai ser respondida com 

contenção de legítimas manifestações. 

O povo brasileiro é herdeiro de um legado prejudicial a uma considerável fração 

populacional e se mostra historicamente incapaz de se desvencilhar de dominância financeira, 

estratificação social, insuficiência de direitos básicos e represálias por figuras oficiais. Por tais 

razões, a greve política precisa se tornar um direito no Brasil. Ferramentas de pleito precisam 

ser enaltecidas para que segmentos vulneráveis alcancem direitos que já lhe pertencem. A greve 

política é uma fusão de direitos fundamentais de distintas dimensões e também natural 

desdobramento de cada um deles, sobretudo do direito de greve (do qual, por si só, já provém), 
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e a sua previsão como prerrogativa pode aproximar o país da ideal democracia que a 

Constituição de 1988 intentou. 

No próximo capítulo, primeiramente, o direito de greve como gênero será abordado, 

na sua história e regulamentação no Brasil, e em seguida a greve política é examinada, 

emoldurada como uma dentre várias espécies da prática grevista, com narração de algumas 

paralisações laborais assim classificadas no país e exposição de seus motivos e da sua 

plausibilidade. 
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3 A GREVE POLÍTICA COMO ESPÉCIE DO DIREITO DE GREVE: A 

REGULAMENTAÇÃO DO GÊNERO GREVISTA, A MODALIDADE COM 

MOTIVOS POLÍTICOS E O TRATAMENTO NO BRASIL 

A greve hoje é prevista no Brasil como direito fundamental e seu exercício é 

detalhado pela Lei nº 7.783/89. A existência de lei específica para o instituto, todavia, não 

significa que é garantida a plenitude de sua prática, o que enseja uma leitura das suas 

disposições. Um direito que está presente na Constituição e detém seu próprio caderno legal 

pode ser enunciado como prerrogativa por aquela e restrito por este, em domesticação. Por tal 

razão, a regulamentação do direito de greve deve passar por uma análise. 

Antes desse exame, aspectos primários da greve necessitam de uma leitura, como a 

sua natureza e os nomes que o ato recebe pelo mundo. Além disso, deve ser apontado o elo 

entre a greve e o direito sindical. Para a sua ambientação no presente, cabe um relato histórico 

da evolução do instituto no país. Após tais abordagens, pondera-se a regulação da prática geral, 

bem como os seus tipos, já que ela apresenta muitos aspectos e pode se manifestar sob diferentes 

formatos. 

Com a explanação dos traços da greve, estuda-se a greve política. Deve ser 

verificada a sua pertinência através das normas existentes, pois falta previsão para as 

paralisações laborais por motivos políticos. Episódios no Brasil devem ser contados para que 

se entenda o tratamento recebido pela referida modalidade no passado e no presente. 

O próximo tópico, assim, versa sobre a greve em seu sentido abrangente, para uma 

compreensão de seus embasamentos, dos seus objetivos e também da sua natureza no atual 

ordenamento jurídico brasileiro. 

3.1 Greve: fundamentos, nomenclaturas, propósitos e natureza no Brasil 

A greve constitui um gênero, à luz da sua vastidão, e nessa medida possui 

denominadores únicos para todas as suas formas, como seus pilares e suas metas. Mesmo que 

seja executada por razões variáveis a cada episódio, seu objetivo maior é a ascensão dos 

trabalhadores ou a melhoria de suas circunstâncias. Suas ramificações são provenientes de uma 

mesma origem e, portanto, o gênero grevista deve ser avaliado primeiramente. 

As inspirações do movimento grevista configuraram-no para a derrubada do 

capitalismo e dos arranjos laborais exploratórios. Ao deter intrinsecamente o propósito de 

rompimento e transformação, em manifestação contrária ao poder dominante, apresenta na sua 
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definição um forte caráter político. Além disso, os episódios instaurados se davam 

ocasionalmente com uso de violência, e, diante desses fatores, existentes os embasamentos 

histórico e sociológico, o Estado Moderno afinal resolveu regulamentá-lo. O instituto foi 

enquadrado, assim, com proibição de práticas violentas, na qualidade de fenômeno 

reivindicativo, com moldes a preencher, que, descumpridos, traria implicações trabalhistas, 

penais e civis para os envolvidos (LIRA, 2006, p. 63). 

A greve, pertencente ao direito sindical ou coletivo do trabalho, constitui uma 

demonstração da organização coletiva e sindical. As características variam de acordo com o 

exercício, mas origina-se coletivamente e o objetivo é o mesmo: exigir que a outra extremidade 

realize ou deixe de realizar determinado ato, e essa entidade que figura como alvo do fenômeno 

grevista nem sempre é a entidade que usufrui do labor ofertado. É uma pausa grupal no trabalho 

para compelir que porta uma camada sociológica repleta de importância (LIRA, 2006, p. 65). 

O sistema sindical no Brasil surgiu e se consolidou sob influências do 

corporativismo e do intervencionismo. Apenas com a promulgação da Constituição Federal de 

1988 perspectivas de liberdade sindical apareceram no país. O seu artigo 8º escreve que a 

associação é livre e que não pode haver exigência legal pelo Estado para a fundação do 

sindicato, a não ser pelo registro perante o órgão competente, e fica proibida a intromissão da 

máquina estatal na organização sindical. O sindicalismo brasileiro, entretanto, permanece 

desprovido de liberdade efetiva (STÜRMER, 2009, p. 17). 

Uma demonstração dessa configuração sindical frágil, além de questões como 

contribuição sindical compulsória e enquadramento por categoria (que, por si só, já debilitam 

o importante fator da representatividade trabalhista), é o impasse quanto a um fático exercício 

do direito grevista. Apesar de concedido pela Constituição aos trabalhadores do meio privado 

e aos servidores públicos, estes permanecem destituídos de um caderno normativo próprio que 

regule sua particular implementação e aqueles sujeitam-se aos dizeres da Lei nº 7.783/89, que 

refreia de variadas formas a sua atuação. Tais facetas expressam a deficiência de liberdade 

sindical no Brasil (STÜRMER, 2009, p. 17-18). 

O direito de greve e a liberdade sindical podem ser contemplados como fatores 

indispensáveis para que uma democracia se efetive, não só no espaço de labor, mas também no 

cenário político. Transcendendo o âmbito econômico e alcançando o âmbito social, podem ser 

considerados como instrumentos e também como metas em nome do progresso nacional 

(GOMES; PINTO; PINTO, 2020, p. 52). 
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A greve é vista pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT (2018) como busca de 

aspirações de política econômica e social que tangenciem a classe trabalhadora, enunciação 

depositada no §758 do seu Digesto. Essa moldura atribuída ao direito grevista harmoniza com 

o propósito de democracia inerente ao Direito Coletivo do Trabalho, propósito este disposto no 

art. 1º, IV da Constituição Federal de 1988, trecho constitucional no qual o trabalho é concebido 

como valor social sobre o qual o Estado Democrático de Direito permanece embasado. Deturpar 

tais valores seria a consequência da domesticação da liberdade sindical e da prerrogativa de 

fazer greve (GOMES; PINTO; PINTO, 2020, p. 53). 

Ainda assim, a liberdade sindical e o direito grevista sofrem restrições, 

especialmente pelo necessário equilíbrio com os demais direitos fundamentais elencados. A 

Constituição de 1988, no art. 8º, II, exige a unicidade sindical, enquanto o seu art. 9º estreita a 

instauração do movimento coletivo nas atividades essenciais, o que é complementado pela Lei 

nº 7.783/89, que obriga a manutenção da saúde, da segurança e da sobrevivência do povo 

brasileiro (GOMES; PINTO; PINTO, 2020, p. 54). As particularidades do exercício do direito 

grevista e as disposições da regulamentação infraconstitucional, contudo, serão devidamente 

analisadas em momento posterior neste capítulo.  

O instituto tem tantas nuances que é pertinente uma breve leitura de seus termos 

nas línguas estrangeiras. Em inglês, ele se chama strike, substantivo oriundo do verbo 

“impactar”, uma provável alusão aos embates de objetivos socioeconômicos. O movimento 

para o espanhol leva o nome de huelga, do verbo holgar, ou seja, ter um descanso, e no mesmo 

idioma pode ser chamado também de paro, referente à paralisação. Na Itália, fala-se sciopero, 

uma alusão a protestar, inserir-se em combate. Na Alemanha, streik remete a confronto, batalha 

(LIRA, 2006, p. 66-67). Todos esses termos devem ser combinados para que a greve seja 

compreendida no presente, já que sua essência é uma compilação de todas as nomenclaturas 

atribuídas nas diversas línguas. 

As pessoas que escolhem (ou que se submetem à escolha de) fornecer força laboral 

para outra figura naturalmente almejam brandas condições de trabalho e salários suficientes. 

Em contrapartida, aqueles detentores da atividade econômica visam ao lucro. Entre os dois 

polos, assim, instaura-se uma tensão inerente de caráter sociológico. O contrato firma-se entre 

essas partes e naquele momento pode balancear as expectativas conflitantes. Após o ato 

contratual, ainda é possível que haja disparidade entre os extremos da relação, de essência 

jurídica ou mesmo econômica, porém, de qualquer forma, antes ou depois do contrato, a nível 

individual ou coletivo, o confronto procura a paz social. Classificada como autodefesa, a greve 
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se manifesta como um dos meios para alcançar os fins trabalhistas (STÜRMER, 2009, p. 11-

13). 

A natureza da greve merece ser analisada. A sociologia a emoldura como fenômeno 

social, pois, para esse ramo, é um fato historicamente situado e que se manifesta antes ou fora 

do direito. Essa definição tem fundamentos: a greve constitui uma demonstração de autotutela 

e também uma fuga à Justiça do Trabalho, em tese investida de solucionar conflitos no âmbito 

trabalhista, porém descartada na instauração de movimento grevista (LIRA, 2006, p. 72). A 

greve pode ser tida como fato social, correspondente nessa percepção a uma desordem no 

processo de produção, e dessa maneira a sociologia pode estudá-la (LEITE, 2014, p. 18). 

Francisco Gérson Marques de Lima (2014, p. 18) também define a prática da greve como um 

fato social quando vai se debruçar acerca das distintas narrações que ela, como todo fato, pode 

receber, inclusa a roteirização imprecisa e injusta. 

Há também a tomada do fenômeno como uma ocorrência suportada pelo Estado de 

Direito, que a regula e assim esboça uma consideração como direito propriamente dito. 

Entretanto, o acontecimento dispensa um Estado de Direito, já que basta a diagramação social 

pautada em uma finalidade determinada. De qualquer forma, a instauração da greve é inevitável 

e portanto é necessária regulamentação jurídica de seus desdobramentos (LIRA, 2006, p. 72). 

O enquadramento da greve como fato jurídico viria com a atribuição legal de 

personalidade jurídica definida às associações operárias, já que o exercício da greve é capaz de 

promover alterações no meio jurídico. Essa contemplação é excessivamente comum: assim tida, 

toda ausência do labor por um grupo de trabalhadores coordenados teria importância jurídica, 

e dessa forma a entidade sindical não teria mais a obrigação de avisar acerca do trabalho 

suspenso para que a greve fosse caracterizada. Nessa linha, a participação massiva pelos 

operários também seria dispensável. Nessa reflexão, mesmo com um exercício alastrado de 

trabalhadores, sem uma diagramação anterior do episódio ou sem objetivos estabelecidos de 

antemão, a greve não estaria verificada, e sim uma mera pausa na atividade laboral (LIRA, 

2006, p. 74-75). 

Além de gerar consequências no âmbito jurídico e de vir a ser regulamentada por 

lei específica no Brasil, a greve também foi depositada na Constituição Federal de 1988 como 

direito expresso e assim não se limita a um fato com peso jurídico: o instituto evoluiu, 

conquistou espaço no ordenamento jurídico, passou a ter relevância constitucional e hoje é um 

elevado direito. 
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Fernanda Barreto Lira (2006, p. 74) escreve que é um direito fundamental de 

segunda dimensão e pertence não a cada componente da classe trabalhadora, mas à coletividade, 

o que faz com que prevaleça sobre direitos fundamentais do indivíduo no âmbito trabalhista. 

A concepção da greve depende do regime jurídico de cada país. Prática delituosa, 

liberdade e fato social são classificações que até a presente data apresentam adeptos, porém 

atualmente nos países democráticos a natureza jurídica da greve é de direito, em conformidade 

com as considerações da Organização Internacional do Trabalho. Superado o ângulo que 

tomava o ato como crime, punida em diversos países até metade do século XX, a greve 

conquistou o patamar de direito trabalhista, alçada pelo Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas em 1966. Hoje, o princípio grevista como 

método de atuação das organizações sindicais encontra-se vastamente aceito, apesar das 

queixas frente à Organização Internacional do Trabalho, entre elas as demandas de maiorias 

excessivas para instituir greve e condenação penal dos componentes de greves tidas como 

ilegais (MELO, 2017, p. 20). 

A trajetória histórica do instituto da greve demonstra-o como crime, como liberdade 

e como direito, a depender das circunstâncias sociais, políticas e econômicas em que se encontra 

o Estado ao regulá-lo2. O progresso quanto a sua definição é demonstrado muitas vezes como 

um processo espontâneo, primeiramente como prática delituosa em governos repressivos, 

depois uma liberdade com a propagação do liberalismo e afinal como direito nas democracias. 

Essa maneira de contemplá-lo é errônea porque descarta a força atuante da classe trabalhadora 

na batalha por melhor regulamentação. Os avanços não aconteceram por uma conscientização 

crescente do Poder Legislativo, mas por mobilizações dos trabalhadores em busca de adequado 

tratamento e fim da submissão classista (BABOIN, 2013, p. 33-34). 

Há ainda outra noção necessária sobre a greve: a sua tomada como uma dessas três 

qualidades não é categórica. É muitas vezes permitida constitucionalmente e ao mesmo tempo 

revidada na realidade, como se crime fosse, e além disso alguns de seus formatos são 

expressamente excluídos do rol das prerrogativas, enquadrados nos outros dois tipos. A greve 

com razões políticas é um exemplo disso: tecnicamente advinda de um gênero 

 
2 Até em países nos quais a greve é autorizada, a sua aceitação é relativa, podendo as três formas (crime, liberdade 

e direito) coexistir em um ordenamento jurídico. Essa hipótese se verifica no Brasil, já que os servidores de 

segurança pública não são titulares do direito de greve. Em discussão travada no julgamento do Recurso 

Extraordinário com Agravo (ARE) 654422 pelo Supremo Tribunal Federal, decidiu-se que todas as carreiras 

policiais, juntamente com os militares, estão proibidas de realizar greve, originando o Informativo nº 860, de 3 a 

7 de abril de 2017, interpretados os artigos 9º, 37, VII e 144 da Constituição Federal. 
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constitucionalmente apoiado, contudo rejeitada pelas instituições brasileiras (BABOIN, 2013, 

p. 34).  

De qualquer forma, o gênero da greve, inicialmente tipificado no código penal, 

passou a ser liberdade com a ascensão do liberalismo estatal, apenas assistido e tolerado pelas 

máquinas estatais, sem mecanismos que protegessem de fato o seu exercício. É o Estado social 

que traz a greve para o patamar de direito e o defende e efetiva (BABOIN, 2013, p. 34-35). 

Esse reconhecimento como direito é essencial, ainda mais em um país estratificado e desigual, 

e independentemente de cenário socioeconômico a sua previsão se faz necessária pelos 

inerentes traços do relacionamento entre trabalhador e patrão. 

A potencialidade de conflito entre o grupo trabalhador e a entidade patronal nunca 

se desfaz. São partes com interesses colidentes, portanto a relação geralmente carrega consigo 

uma predisposição conflituosa. A disputa parece desaparecer após negociação coletiva, mas 

mesmo um acordo bem-sucedido é incapaz de promover satisfação duradoura aos dois lados. 

Depois da firmação e subscrição das cláusulas, podem surgir conflitos acerca da sua aplicação 

ou sobre novas expectativas, o que enseja uma necessária instauração de mais mesas de 

negociação.  

Tal realidade apenas demonstra que esse espaço se abre frequentemente entre as 

partes da relação trabalhista, e extrai-se desse fato a conclusão pela gravidade das razões 

grevistas: mesmo com a possibilidade de reincidentes momentos de negociação, episódios de 

greve ainda despontam e devem ser tomados com seriedade e manejados com delicadeza, já 

que claramente canalizam anseios pouco ouvidos e representam o ápice da intransigência. É, 

portanto, a greve ato coletivo que, naquelas circunstâncias, verifica-se como invariável para um 

segmento que sofre. 

Faz-se em seguida uma exposição da história do instituto grevista no Brasil, para 

que o mesmo melhor seja retratado na contemporaneidade e para que se evidenciem as 

particularidades de seu progresso no país, bem como os efeitos dessas particularidades na 

acomodação do fenômeno até a presente data, com atenção para o progresso que teve no âmbito 

normativo. 

3.2 Breve relato histórico da greve no Brasil 

Neste tópico, é contada a trajetória da greve e das suas respectivas normas ao longo 

da história brasileira. A exposição dos instrumentos normativos que sobre ela versaram deve 
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ser pontuada pela descrição dos respectivos cenários e das visões que as instituições detinham 

a seu respeito. 

O corporativismo, que eivou as relações de trabalho desde os tempos coloniais, 

entre outros fatores, promoveu dificuldades ao instituto da greve e complicou a ascensão do 

fenômeno no Brasil, até hoje um movimento discriminado. Inicialmente tratada pelo Código 

Penal de 1890, emoldurada como crime, a greve podia ensejar seu feitor um a três meses de 

detenção. Apesar de enquadrado primeiramente como prática criminosa, o movimento evoluiu 

a partir dessa previsão legal e recebeu gradualmente um melhor tratamento (MELO, 2017, p. 

21). 

Antes de ser prevista por normas mais brandas, a greve submeteu-se a forte 

represália. O relato de um episódio específico é pertinente: a greve de 1917. O interesse mais 

básico do trabalhador na época era moradia. Os locais de possível custeio eram precários e 

sujos, e com pressão do Estado os industriais construíram vilas para os operários, com aluguel 

deduzido do salário. O operário que violasse alguma norma ou que se envolvesse em 

movimento grevista era instantaneamente banido da vila habitacional. Desempenhando jornada 

de doze horas ou mais, sem quaisquer direitos trabalhistas, compostos não só por homens, mas 

também por mulheres e crianças a partir dos doze anos de idade, sem vedação ao trabalho 

noturno, a classe operária seguia improdutiva e insatisfeita. Atenta aos humores desse 

segmento, a Força Pública Paulista tinha como propósito principal manter a ordem e podia 

repreender coordenações e movimentos operários (DEL ROIO, 2017, p. 42-43). 

A classe operária brasileira nessa época foi fortemente influenciada pelo 

anarquismo. Detentor de muitas formas, no Brasil ele fez com que os operários enxergassem os 

prejuízos do capitalismo e aprendessem lições. Questões sociais eram levantadas através de 

jornais e folhetos e até peças teatrais e música. Surgiu no país o sindicalismo revolucionário, 

ou anarcossindicalismo, corrente descrente e avessa à política daquele período (DEL ROIO, 

2017, p. 45-46). 

As organizações trabalhistas, adeptas do sindicalismo revolucionário, fortificaram-

se e nos anos de 1906 e 1907 promoveram no estado de São Paulo grandes greves, apesar de, 

nos embates, mortes, lesões, prisões e banimentos terem ocorrido. Muitos segmentos 

profissionais ingressaram no movimento, porém a principal coordenação partiu dos 

trabalhadores ferroviários, com a conquista por alguns da desejada diminuição da jornada 

laboral. A esses episódios, houve resposta dos mais altos níveis sociais. A lei Adolfo Gordo 

(1641 de 7 de janeiro de 1907) instituiu a exclusão para fora do país dos estrangeiros que 
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participassem de movimentos trabalhistas, e, mesmo com a instauração de outra greve no setor 

de calçados, tecelagem e gráficas de quase seis meses de duração em  1912, em meio ao 

desemprego e crise econômica, a militância enfraqueceu (DEL ROIO, 2017, p. 47-48). 

Diante de chantagem patronal e recusa à negociação, insatisfeitos e repletos de 

demandas, os trabalhadores de cotonifício em São Paulo instauraram uma greve. Suas causas 

eram muitas, dentre elas aumento da jornada em virtude das numerosas encomendas, baixo 

salário, exploração da mulher no turno da noite e labor infantil. O patrão, por sua vez, convocou 

auxílio policial, recrutou “furas-greves” e até despediu quem especulava estar à frente do ato. 

O grupo paralisado persistiu, apesar das necessidades, e promoveu uma passeata, o que foi 

devolvido com ataque e encarceramento pela Força Pública, com sérias lesões por sabre. 

Comovida pelos acontecimentos, a vizinhança fez doações e ajudou com os filhos pequenos. 

Os grevistas contaram também com o apoio dos jornais anarquistas Plebe e Guerra Sociale3 

(DEL ROIO, 2017, p. 57-58). 

Estamparia no bairro do Ipiranga iniciou uma greve e recebeu a mesma resposta 

institucional: represália e violência pelas autoridades. Empresas de Sorocaba também pausaram 

seu funcionamento. A União dos Operários em Fábricas de Tecidos de São Paulo, em julho de 

1917, clamou às ligas dos interiores paulista, carioca, mineiro, bem como do Rio Grande do 

Sul, que aderissem ao boicote contra determinada figura patronal, de forma que este não 

adquirisse itens de outras fábricas para atender a demanda. Empresa de bebidas localizada na 

Mooca começou sua paralisação no dia 7, também retaliada pela polícia. Notava-se que as 

forças coercitivas conseguiam cada vez menos conter o fenômeno (DEL ROIO, 2017, p. 58-

60). 

Ainda em julho de 1917, operários se dirigiram a uma fábrica têxtil, cujo dono 

intentava fornecer produtos para o empresário boicotado de forma que este não fosse 

prejudicado pela paralisação. Entretanto, cinquenta soldados e trinta cavalariços repreenderam 

o grupo, inclusive a tiros. Um imigrante espanhol de vinte e um anos de idade foi atingido e 

faleceu no dia seguinte. Milhares de pessoas foram ao seu funeral, na avenida Rangel Pestana. 

Converteu-se em um episódio de manifestação na praça da Sé. Àquela altura, trinta e cinco 

empresas estavam pausadas e mais de vinte mil operários compunham o movimento. Com 

condutores paralisados, os bondes pararam de funcionar. A greve foi total nos três dias que 

 
3 Esse jornal era escrito em italiano, com a presença de muitos italianos no Brasil e no setor específico à época 

(DEL ROIO, 2017, p. 58). 
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sucederam o enterro do falecido, com determinação do governo do Estado que sedes operárias, 

uniões e ligas fossem fechadas (DEL ROIO, 2017, p. 60-62). 

Destituídos de ambiente para as reuniões, desordenados, os manifestantes 

encaravam desafio na continuação do movimento. Constituiu-se, nesse cenário, um centro 

diretor legitimado pela classe operária, o Comitê de Defesa Proletária. Os líderes do comitê, na 

estreia de atuação, invitaram os interessados ao funeral do homem falecido como uma espécie 

de procissão. O ato contou com a presença de muitas pessoas, em um percurso de mais de seis 

quilômetros, em meio a falhas tentativas da Força Pública de impedir o cortejo (DEL ROIO, 

2017, p. 63-67). 

Milhares de manifestantes choravam, comovidos pelos pronunciamentos, entre eles 

o de Juana Rouco Buela4. O episódio foi bastante marcante, uma verdadeira canalização de 

todos os anseios, sofrimentos e aspirações da classe operária. Atribui-se inclusive àquela 

ocasião o instante em que a massa proletária de São Paulo não mais foi “em si” e passou a ser 

“para si”, detentora afinal de consciência de classe (DEL ROIO, 2017, p. 67-68). 

Em 15 de julho daquele ano, os líderes do Comitê de Defesa Proletária 

encaminharam-se para a Praça Antônio Prado, onde ficava a sede d’O Estado de S. Paulo, e lá 

foi firmado um acordo: o salário aumentaria em vinte por cento, os presos seriam soltos, os 

grevistas permaneceriam empregados, haveria liberdade de organização e extinção dos 

trabalhos infantil e feminino pela noite. Para reduzir a carestia, o governo instauraria feiras 

livres no mínimo duas vezes por semana (DEL ROIO, 2017, p. 77). 

Um dos fatores que tornaram única a greve de 1917 foi o ponto das migrações 

internas e externas, nas quais os italianos se destacaram. Os italianos instalados em São Paulo 

não podiam retornar ao seu país de origem em virtude da guerra e de questões econômicas. 

Buscaram executar trabalho industrial e fazer parte da classe operária urbana, processo que 

culminou em vasta frustração quanto às expectativas de melhoria social (BIONDI, 2009, p. 

273-274).  

Uma grande contribuição da greve de 1917 foi a herança deixada no país. O 

sindicalismo revolucionário encontrou, depois dela, o começo da sua derrocada, mas atingiu o 

seu apogeu nessa onda de episódios. Houve conquistas pela classe operária, inclusive com a 

formalização de uma lei no estado de São Paulo, a Lei n. 1.596, de 29 de novembro de 1917, 

 
4 Costureira espanhola que envolveu-se no anarquismo e sindicalismo revolucionário, dentro do qual iniciou um 

segmento feminino (DEL ROIO, 2017, p. 67-68). 
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na qual dispôs-se que estava vedado o labor noturno por mulheres e pessoas de até quinze anos, 

com limitação diária de cinco horas de trabalho pela manhã (DEL ROIO, 2017, p. 101).  

Mas, além dos avanços almejados e alcançados em pontuais questões laborais, o 

maior ganho do fenômeno foi a sua reverberação – a greve de 1917 ultrapassou a região paulista 

e atingiu o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Pernambuco. Os movimentos 

daquele ano forçaram discussões sociais para toda a população. O epicentro dos embates 

mudou-se para o Rio de Janeiro, e em contrapartida a burguesia aprimorou seus mecanismos 

repressores e publicitários, com vitórias sobre o setor operário. Os sindicatos replicaram com 

revisão e modernização de seus pilares e composições. No âmbito político, instaurou-se a 

reflexão sobre parceria com partidos por grupos operários mais avantajados (DEL ROIO, 2017, 

p. 101-103). O movimento trabalhista continuou condicionado a um caminho repleto de 

obstáculos, mas definitivamente vigorou-se após os acontecimentos relatados. 

Apesar de enquadrada no Código Penal de 1890, que inaugurou a fase do fenômeno 

coletivo como delituoso, a greve não foi mencionada na Constituição de 1891 (LIMA, 2017b, 

p. 79). A primeira constituição brasileira a tratar a temática foi a Constituição Federal de 1937. 

De acordo com o seu art. 139, greve e lockout foram caracterizados como meios antissociais, 

prejudiciais ao capital e ao labor e incongruentes com os maiores interesses da produção do 

país (MELO, 2017, p. 21). Até a referida carta, vê-se que, mesmo com o avanço de quarenta e 

sete anos, a greve não havia passado por uma melhora significativa. 

O Código Penal de 1940, em mínima superação ao caderno normativo anterior, 

penalizava a greve que incomodasse a ordem pública ou que destoasse do interesse da 

coletividade. A Constituição de 1946, contudo, reconheceu no art. 158 o direito grevista e 

determinou que a lei disporia sobre seu exercício. Já a Carta de 1967, constituição nascida na 

ditadura militar, no seu art. 158, garantia o direito de greve, proibido o movimento nos serviços 

públicos e nas atividades essenciais, elencadas em uma lei. O texto ainda mencionava a intenção 

de aprimoramento da condição social. A Emenda Constitucional de 1969 trouxe as mesmas 

disposições quanto ao instituto (MELO, 2017, p. 21).  

Paralelamente a essa jornada normativa, leis e decretos-leis também dispuseram a 

respeito da greve. A Lei nº 35/35 vislumbrou o movimento como ato delituoso, e a 

Consolidação das Leis do Trabalho, no seu primeiro texto, também tomou a greve dessa 

maneira. Merece menção a Lei nº 4.330/64, que, pouco antes da Carta de 1967 e da Emenda 

Constitucional de 1969, e emergida no ano em que a ditadura militar começou, autorizava a 
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realização de greve nas atividades comuns, mas sua autorização estava permeada de limitações, 

assim sua implementação era basicamente inviável (MELO, 2017, p. 21). 

A greve política e de solidariedade eram vedadas na Lei nº 4.330/64, que instituiu 

claramente que o ato coletivo somente poderia acontecer em busca de reparações no âmbito 

estritamente profissional e dentro do contrato de trabalho. A promulgação dessa lei deu-se 

pouco depois do golpe que instaurou o regime militar no Brasil. Assim, contida nesse ato 

normativo, estava a postura da ditadura militar. Esse é um dos exemplos de que o regime 

conseguiu infiltrar-se nas relações trabalhistas. Além disso, ocorreram interferências nos 

sindicatos, dirigentes sindicais foram cassados e castigados, ativistas foram perseguidos, 

sempre em retaliação às mobilizações dos trabalhadores (MELO, 2017, p. 21). 

A greve na modalidade política certamente representava uma antinomia aos valores 

opressores da ditadura militar. Os líderes que administraram o país entre 1964 e 1985 o fizeram 

com práticas tirânicas e determinações autoritárias, em um governo de repressão, aderente 

inclusive à tortura de seus opositores. Um movimento coletivo que contestasse manobras do 

Estado, atitudes políticas ou escolhas da máquina pública obviamente sofreria reprimendas, e 

essa é uma realidade inerente de um espaço antidemocrático. Se um ordenamento jurídico em 

qualquer grau tenta imitar essa predisposição, há no mínimo domesticação de direitos na esfera 

político-constitucional e uma tendência ao resgate de padrões ultrapassados. Por tais razões, 

uma proibição contemporânea à greve política suscita questionamentos, proibição esta 

inconsistente em uma democracia fática: havendo a vedação, seria verificável uma aproximação 

de uma democracia apenas teórica ou aparente e, assim, de um cenário antidemocrático. 

Para uma melhor compreensão de momentos relevantes vividos pela classe 

trabalhadora, alguns episódios são dignos de relato. Um antigo presidente do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Belo Horizonte e Contagem (MG) foi líder de uma greve em 1968, como relata 

em entrevista dada em 22 de fevereiro de 2013. Um empregado seguro na empresa em que 

laborava, relata que já em abril de 1964 deu-se uma intervenção no sindicato. Um membro da 

Polícia Militar chegou ao sindicato e anunciou para o ex-presidente que dali em diante estaria 

contribuindo com os empregados. Após alguns dias, compareceu um interventor (OLIVEIRA; 

NORONHA, 2015, p. 30-33).  

Uma eleição em 1967 aconteceu, e a chapa do empregado teve nomes refutados, 

inclusive o seu, sem contrariedades para a outra chapa formada. A questão foi levantada 

judicialmente, concedeu-se liminar pela manutenção das pessoas descartadas, a chapa venceu 

a eleição, porém nomes foram impugnados novamente e por isso o empregado não pôde 
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assumir, apenas as outras pessoas da chapa. O entrevistado menciona o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço, embrionário na época, e aduz também que os patrões mostravam-se 

desordenados até então, porém estavam iniciando, desde 1958, um processo de coordenação e 

ganharam impulso com a ditadura militar (OLIVEIRA; NORONHA, 2015, p. 33-35). 

Aqui, cabe uma breve interrupção na narrativa da fase pós-golpe militar, apenas 

para evidenciar mais um exemplo de interseção entre trabalho e política. No depoimento dado, 

ele expressa sua visão pessoal de que Juscelino Kubitschek não parecia ser a favor do 

trabalhador e aponta que o mesmo se recusou a pagar o salário mínimo determinado por Getúlio 

Vargas, de dois mil e duzentos cruzeiros, o que provocou uma greve desejosa do referido 

pagamento. Essa greve contou com o apoio da empresa para a qual laborava, com a presença 

de um forte setor de construção ligado naquele momento (OLIVEIRA; NORONHA, 2015, p. 

33-35). Esse episódio específico demonstra a pertinência de uma paralisação trabalhista em 

razão de escolhas políticas prejudiciais ou violadora de direitos, ainda que em tempos mais 

austeros. 

Retomando o relato do empregado acerca da greve em 1968, em abril desse ano, o 

movimento coletivo despontou em Contagem, com cerca de vinte dias de duração. As empresas 

falharam em desfazê-lo, mas foram firmados acordos entre as partes (um deles até ocorreu na 

Assembleia Legislativa). A greve tinha como agenda o arrocho salarial e o alvo era “mais de 

25%”, sendo obtido um abono de 10%, bastante proveitoso na visão do ex-presidente do 

sindicato, e esse abono reverberou e englobou todo o país, ou seja, o acréscimo foi nacional 

(OLIVEIRA; NORONHA, 2015, p. 38-41). 

O empregado narra que chegou a ser preso e que eclodiu outra greve em outubro 

do mesmo ano, esta bem menos organizada, também ensejadora de prisão. Com a dominação 

do sindicato e da Cidade Industrial pelos militares, os ativistas agruparam-se em uma igreja, 

contudo policiais já os aguardavam em roupas civis na Praça da Cemig, conforme depoimento 

do ex-presidente. Na saída, retiveram os membros mais influentes e os levaram para o 

Departamento de Ordem Política e Social (OLIVEIRA; NORONHA, 2015, p. 44-45).  

Apesar da estabilidade, depois da greve ocorrida em outubro de 1968, relata que foi 

demitido da empresa. Com mais de dez anos de labor para a mesma e com estabilidade advinda 

do liame sindical (“porque eu não podia ser mandado embora do sindicato, tinha história para 

isso”), aduz que a demissão foi questionada judicialmente, mas o ex-presidente perdeu até na 

última instância. Narra que recebeu anistia em 1979 e que anos depois voltou a trabalhar para 

a empresa aludida (OLIVEIRA; NORONHA, 2015, p. 49-52). 



70 

 

 

Todos os episódios coletivos expostos pelo trabalhador na entrevista citada 

demonstram que as circunstâncias políticas podem ter forte relação com o exercício de uma 

greve e podem até mesmo interferir de alguma maneira nas etapas de formação e eclosão do 

ato grevista. Isso significa que propósitos trabalhistas e questões políticas são mais dialogais do 

que podem parecer a princípio ou são mais próximos do que consideram visões tradicionais. 

Desmembrar uma paralisação grevista com a finalidade de isolar um eventual caráter político é 

muitas vezes uma tarefa desafiadora, afinal os âmbitos político e trabalhista estão comungados 

entre si. 

Nesse momento, analisa-se a Lei nº 4.330/64 e o desencaixe entre o instituto e a 

regulamentação. O quarto artigo da lei rezava que a greve não cabia aos funcionários e 

servidores públicos, exceto se desempenhassem serviço industrial e não recebessem salário 

legalmente determinado ou se tivessem apoio na legislação trabalhista. No art. 22, foram 

elencados os cenários em que a greve seria considerada ilegal, e aqui as disposições não eram 

poucas – entre elas, a vedação de razões políticas, partidárias, sociais, de religião ou solidárias, 

proibida a demanda indiretamente pertinente ao segmento operário. O art. 29 reforçava que 

práticas destoantes daquela lei consistiam em crimes contra a organização do trabalho, com 

pena de reclusão de seis meses a um ano e multa entre cinco e cem mil cruzeiros.  

Em adição, o Decreto-Lei nº 1.632/78 vedava a greve no setor público e nas 

atividades essenciais, e a Lei nº 6.620/78, ou Lei de Segurança Nacional, punia a inviabilização 

de serviços essenciais com pena de reclusão e da mesma forma o fazia quanto ao 

desatendimento coletivo das leis, além de prever detenção entre oito meses e um ano para os 

funcionários públicos que viessem a paralisar sua prestação. Todos esses cadernos normativos 

incidiram durante a ditadura militar e definitivamente causaram receio em meio à classe 

trabalhadora, sobretudo com a iminente aplicação de tantas penas. 

Em 1983, houve a criação da Central Única dos Trabalhadores – CUT, que pregava 

a formação sindical emancipada do Estado e visava à quebra do liame abusivo entre capital e 

trabalho. A nova central em ascensão pautava-se em propostas como a oposição ao imposto 

sindical e a contrariedade ao monitoramento do Ministério do Trabalho, ou seja, contestava o 

caráter corporativista da configuração sindical. A atuação estudantil, o clamor pelas eleições 

diretas e movimentos grevistas cada vez maiores fortaleceram a busca pela redemocratização, 

e o novo sindicalismo surgia em um cenário mais propício (ANTUNES, 2018, p. 183-184). 

Durante a década de 1980, assim, ocorreu o estabelecimento do novo sindicalismo, 

estruturado na CUT e no Partido dos Trabalhadores, duas instituições que regeram a 
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mobilização trabalhista. Um simbólico exemplo de contribuição da referida atuação é a 

Constituição Federal de 1988, que, ainda que restrita em determinados pontos, previu alterações 

na organização sindical, como a livre organização pelos funcionários públicos e o próprio 

direito de greve (ANTUNES, 2018, p. 185). 

Antes de avançar a episódios posteriores, é necessário, para uma compreensão 

integral desse momento específico da história brasileira e também para um entendimento do 

aludido “novo sindicalismo” (e do seu significado para a luta coletiva dos trabalhadores), narrar 

a greve ocorrida no ABC paulista. Os trabalhadores, chegando e se acomodando em São Paulo 

e no ABC, depararam-se com uma incongruência entre suas expectativas e as circunstâncias de 

fato presentes. Laborando por cerca de dezessete horas todos os dias, com ínfima remuneração, 

em cenários insalubres e perigosos, a classe operária padecia até mesmo com questões de saúde 

dos seus familiares, além das suas próprias, desde complicações na respiração até abuso 

alcoólico, desprovidos de alimentação apropriada e desatendidos de direitos básicos na periferia 

urbana (SANTOS, 2019, p. 57-58). 

Os sindicalistas “autênticos”, fundados na dignidade que lhes fora removida, 

disseminaram práticas e ideias edificantes para o novo sindicalismo, tonificado por alianças no 

ABC em meio ao sindicalismo oficial. Desenvolveu-se uma intercessão entre a prestação social 

e jurídica e uma tutela mais objetiva quanto às aspirações operárias. As correções 

governamentais dos salários não eram suficientes para cobrir as crescentes despesas, sob nítida 

rejeição à greve, as reflexões em torno da remuneração constituíram o denominador comum e 

plausível em meio aos trabalhadores, base para a recuperação de sua integridade (SANTOS, 

2019, p. 81-82).  

Dessa forma, o âmbito econômico-financeiro para as leituras pouco cuidadosas 

pareceu definir a eclosão do ABC depois de 1978, entretanto os níveis eram mais articulados 

do que apenas dinheiro, detendo também outras nuances, como o legado e as vivências da classe 

operária até então, a recusa diante do sindicalismo oficial e das manobras econômicas e políticas 

da liderança estatal. Pode-se dizer que esse momento representou por parte dos trabalhadores 

uma iniciação às exigências coletivas por sindicalismo autônomo e regime democrático 

(SANTOS, 2019, p. 82). 

Em março de 1980, os metalúrgicos das cidades paulistas Diadema e São Bernardo 

decretaram greve. Dessa vez mais coesos, sua mobilização dispunha de comando de greve 

composto por dezesseis pessoas, escalão intermediário de quarenta e cinco pessoas e comissão 

de mobilização formada por quatrocentos e quarenta e seis membros. O Tribunal Regional do 
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Trabalho encarou o episódio como ilegal, grevistas da linha de frente foram detidos e foi vedada 

a presença de manifestantes em praça pública. Apesar do aparato arquitetado e da adesão 

numerosa (contando com duzentos mil marchantes), a greve teve seu fim em 11 de maio de 

1980 (SANTOS, 2019, p. 88-89). 

A elaboração da Constituição de 1988 consistiu em um trabalho por poder 

constituinte tensionado, especialmente se ambientado: o povo brasileiro recuperava-se de um 

período ditatorial, e as frentes a ser representadas eram muitas, além de particulares. O resultado 

foi uma constituição benéfica aos trabalhadores sob certo ângulo, sobretudo no âmbito dos 

movimentos coletivos, já que instituiu a democracia no país e elevou o direito de greve ao 

patamar de direito fundamental. Essa melhora formal é abordada no próximo tópico, juntamente 

com a sua consequente regulamentação e as plurais maneiras sob as quais o ato pode se dar. 

3.3 A greve na Constituição Federal de 1988, o exercício do direito na Lei nº 7.783/89 e as 

espécies do gênero grevista 

Neste tópico, são trazidas as disposições constitucionais acerca da greve e também 

as disposições infraconstitucionais, elaboradas pelo legislador para ditar as regras de seu 

exercício. É demonstrada a abertura que a Constituição de 1988 oferece para a escolha dos 

interesses canalizados em greve e a implicação dessa orientação na greve política. São 

explorados também os tipos que o gênero grevista detém, para que, então, o foco volte a se 

concentrar na greve política e para que esta seja evidenciada como desdobramento legítimo do 

gênero. 

A Constituição Federal de 1988 contribuiu para os trabalhadores como sujeito 

coletivo de direitos. Proibiu o Estado de imiscuir-se na organização sindical, ao dispensar no 

seu oitavo artigo permissão estatal para a fundação de sindicato, a não ser pelo registro no órgão 

competente. Com a Carta de 1988, a greve passou a ser aceita como direito, com autorização 

do movimento por servidores públicos, através de lei, e também nos serviços e atividades 

essenciais, respeitadas as necessidades inadiáveis do povo. Deve ser assinalado, ainda, que o 

nono artigo da Constituição garante a livre escolha pelos trabalhadores dos interesses que 

perseguirão na greve. O militar, contudo, não recebeu o direito de greve, proibida a 

sindicalização (MELO, 2017, p. 37). 

Essa abertura textual é compartilhada também por Portugal, cuja constituição, no 

artigo 57º/1, entrega aos trabalhadores o poder de escolher o nicho de demandas a ser 

vocalizado através da paralisação laboral. Nesse dispositivo, ficou determinado ainda que a lei 
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infraconstitucional não poderia restringir a referida liberdade (BARACAT, 2009, p. 158). 

Percebe-se, assim, com essa orientação complementar na constituição portuguesa, mais cuidado 

ao tratar o instituto, sem margem para interpretações austeras. De qualquer forma, os dizeres 

de ambas as constituições são bastante similares e conforme as duas previsões a classe 

trabalhadora é livre para determinar quaisquer interesses para pleiteio.  

Alguns apontamentos devem ser realizados acerca de quem é classe trabalhadora 

hoje. Ela é formada por todos os trabalhadores assalariados, envolvidos também os 

trabalhadores informais, os subempregados e as pessoas desempregadas, basicamente um grupo 

“heterogêneo, ampliado, complexo e fragmentado de seres sociais que vivem da venda da sua 

força de trabalho, que são assalariados e desprovidos dos meios de produção” (ANTUNES, 

2018, p. 91). 

Observa-se que os setores sociais mais eruditos, com maior acesso a recursos 

tecnológicos e detentores de mais informações, em tese estariam mais investidos de capacidade 

de insurgência. Entretanto, esse fragmento da sociedade vive uma dominação ilusória no âmbito 

trabalhista. Já os trabalhadores englobados na categoria de “subproletariado moderno” – assim 

enquadradas as pessoas inseridas em trabalhos precários, temporários, entre outras –, no seu 

patamar desfavorecido, são levados a contrariar frequentemente o sistema nocivo, mais 

tendentes à oposição (ANTUNES, 2018, p. 90). 

O art. 22 da Lei nº 4.330/64 vedava a greve política e também a greve de 

solidariedade. O dispositivo dizia: “A greve será reputada ilegal: III – se deflagrada por motivos 

políticos, partidários, religiosos, sociais, de apoio ou solidariedade, sem quaisquer 

reivindicações que interessem, dileta ou legitimamente, à categoria profissional”. A 

Constituição Federal de 1988, por sua vez, não trouxe previsões acerca do instituto da greve 

política, porém garante o direito grevista e a livre escolha dos objetivos pelos trabalhadores que 

virão a motivar o ato coletivo, o que foi enfatizado pelo art. 1º da Lei nº 7.783/89 (MELO, 2017, 

p. 45-46). 

A OIT contribui com disposições relevantes sobre a greve política. Com base no 

artigo 10 da Convenção 87, no qual consta um conceito de “organização de trabalhadores”, o 

Comitê de Liberdade Sindical rejeitou a ligação entre a greve política e os princípios da 

liberdade sindical (OIT, 1996, §481). Em momento superveniente, o Comitê entendeu que os 

propósitos profissionais e econômicos pleiteados pela classe trabalhadora através de greve 

englobam, além de objetivos essencialmente trabalhistas, cobranças de respostas aos impasses 

de políticas socioeconômicas (OIT, 1996, §479). A OIT enxergou, portanto, conforme o 
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parágrafo 484, o merecimento à classe trabalhadora da liberdade de expressar sua insatisfação 

para com problemas socioeconômicos conectados aos seus interesses, em instância mais 

abrangente. Dessa forma, de acordo com o parágrafo 493, decretar ilegal greve nacional de 

protesto contra desdobramentos sociais e trabalhistas de uma postura econômica do Estado e 

até proibi-la são transgressões da liberdade sindical (GERNIGON; ODERO; GUIDO; 

URIARTE, 2002, p. 22-23). 

Assim, de acordo com o art. 9º da Carta de 1988, o direito de greve, apesar de ser 

uma prerrogativa restrita e relativa, está largamente garantido aos trabalhadores para a 

persecução de suas metas, tanto estritamente trabalhistas quanto profissionais no âmbito geral, 

ou seja, componentes do “piso vital mínimo do cidadão”, elencados no art. 6º da Constituição. 

Dessa forma, as greves políticas e as greves de solidariedade são permitidas, contanto que visem 

às intenções trabalhista-profissionais, como, a título de exemplo, uma greve-protesto pela classe 

trabalhadora em face de postura econômica do corpo estatal, ensejadora de evidentes danos aos 

trabalhadores e consequente desemprego (MELO, 2017, p. 47). 

O Tribunal Superior do Trabalho tem emitido entendimentos categóricos que 

tomam como abusivos os episódios grevistas de caráter político. Esse tratamento colide com o 

art. 9º da Constituição de 1988 e também com os dizeres do Comitê de Liberdade Sindical da 

OIT, segundo os quais a greve exclusivamente política é insustentável, desamparada pelos 

princípios da liberdade sindical, contudo a greve de caráter político, para a busca (ainda que 

mediata) de objetivos nos âmbitos profissional e econômico pelos trabalhadores deve ser 

protegida, pois o direito de greve não se resume a meras aquisições de benéficas condições 

laborais ou a exigências profissionais coletivas – é também um mecanismo de resolução para 

assuntos de política socioeconômica direcionados à categoria trabalhadora (MELO, 2017, p. 

48-49). 

Mesmo sendo enquadrada como direito hoje, a greve é uma prerrogativa pública de 

paralisar o trabalho com um objetivo no âmbito social, econômico ou humano. É a liberdade de 

atrapalhar o empregador ou recebedor dos serviços com a suspensão destes, e há a possibilidade 

de prejudicar também a coletividade, quando implementada nos serviços e atividades 

essenciais. São danos perdoáveis, inerentes à prática grevista, afinal sem eles o patrão continua 

a recusar participar das negociações intentadas (MELO, 2017, p. 40). 

O Comitê de Liberdade Sindical e a Comissão de Peritos da Organização 

Internacional do Trabalho defendem que os movimentos grevistas podem ser pautados em 

interesses de natureza trabalhista, que visam a melhores condições de labor e de vida da classe 
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trabalhadora, em interesses de natureza sindical, que aspiram a efetivar e fortalecer os direitos 

das organizações sindicais e de seus dirigentes e também os interesses de caráter político, que, 

ainda que mediatamente, voltados para as pretensões socioeconômicas da classe operária. A 

Constituição Federal de 1988 trouxe em seu texto uma abertura no alcance do direito 

fundamental, entretanto a doutrina e a jurisprudência continuam a limitar seu exercício com 

base no art. 2º da Lei nº 7.783/89, que reduz o movimento precisamente à relação de trabalho 

(MELO, 2017, p. 43).  

Apesar da interpretação restritiva que vem sendo dada ao direito de greve e aos 

interesses permitidos como objeto de tutela, uma lei ordinária não pode interferir no núcleo de 

um direito garantido pela Constituição. A greve, após décadas de ditadura militar, foi afinal 

prevista constitucionalmente como direito fundamental, em atendimento às aspirações de uma 

sociedade repreendida. Ainda assim, o direito não é absoluto, configuração esta incompatível 

com o Estado Democrático de Direito, no qual as prerrogativas devem coexistir 

sistematicamente. Em meio aos fundamentos apontados, benéficos e prejudiciais ao instituto 

grevista e aos trabalhadores, merece menção o fato de a greve constituir um dos traços mais 

importantes da liberdade sindical, prevista no art. 8º da Constituição de 1988 (MELO, 2017, p. 

44). 

Carlos Henrique Bezerra Leite (2014, p. 36) escreve que a Constituição Federal não 

determina qualquer ressalva quanto aos interesses que podem ser buscados mediante a prática 

de greve. Assim, esse fundamento, aliado à proteção constitucional da liberdade sindical e à 

posição hierárquica ocupada pela Carta de 1988 no ordenamento jurídico brasileiro 

(irrefutavelmente superior à Lei nº 7.783/89), promove o direito de greve e obriga a população, 

o segmento patronal e as instituições públicas a sua reverência. 

A greve nas atividades essenciais passou a ser permitida no ordenamento jurídico 

brasileiro através da Constituição Federal, tendo sido manifestamente vedada até então. A 

Constituição de 1988 previu, no art. 9º, §1º, que a lei específica determinaria essas atividades e 

colaboraria com a prestação das carências inadiáveis do povo, garantidos os direitos do cidadão. 

A Lei nº 7.783/89 elencou os serviços essenciais, elegendo aqueles referentes à água, energia 

elétrica, gás e combustíveis, a transporte coletivo, lixo e esgoto, a telecomunicações e materiais 

radioativos, a processamento de dados de serviços indispensáveis, a tráfego aéreo e 

compensação bancária, bem como atividades medicinais, alimentícias e funerárias (MELO, 

2017, p. 78). 
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A Lei nº 7.783/89 estabelece que os grevistas nos mencionados âmbitos devem 

atender a pressupostos maiores para a aceitação de sua paralisação. O movimento precisa ser 

anunciado pelo menos setenta e duas horas antes de sua instauração, anúncio este que deve se 

dar ao tomador de serviços e também ao povo afetado. Há também a proibição de envolvimento 

total por parte dos trabalhadores (MELO, 2017, p. 78). 

Tais recortes existem para reduzir o direito de greve e já cumprem sua função. É 

errônea, pois, leitura amplificadora dos requisitos que venha a domesticar ainda mais o direito 

de greve, que, a título de exemplo, venha a adicionar serviços ao elenco de atividades 

indispensáveis previsto no art. 10 da Lei nº 7.783/89 em decisão judicial ou em escritos 

doutrinários, em assunção indevida do ato legislativo. A decisão judicial assim emitida faria 

com que a coletividade grevista fosse castigada sem merecer, tendo a mesma desempenhado 

um ato grevista legalmente adequado (MELO, 2017, p. 79). 

Ainda assim, é possível encontrar entendimento jurisprudencial nesse sentido. Um 

exemplo é o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região: em sede cautelar, tomou como 

essenciais as obras de aumento em aeroporto cearense. Contemplou que gerenciamento 

aeroportuário no Brasil consiste em serviço estatal implementado por empresa de infraestrutura 

aeronáutica e nessa modalidade deve ser igualada ao rol essencial do art. 10 da Lei nº 7.783/89. 

A decisão infringe o direito grevista garantido pela Constituição de 1988. Os trabalhadores 

responsáveis pelas alterações no aeroporto tiveram seu movimento prejudicado, desprovidos de 

outras ferramentas de auxílio. Decisões nesse sentido podem ser enquadradas como atos 

antissindicais (MELO, 2017, p. 79). 

O Tribunal Superior do Trabalho já se expressou a respeito da questão: já entendeu-

se o rol da Lei nº 7.783/89 como taxativo e atribuiu-se ao legislador e a este somente a seleção 

de atividades e serviços essenciais, proibida a leitura alargadora do dispositivo legal, com a 

afirmação inclusive de que a mencionada lei já reduzia o direito fundamental em atenção ao 

interesse da coletividade, e assim a compreensão deveria limitar-se aos atos nominalmente 

previstos (MELO, 2017, p. 80). 

A OIT dispõe de maneira bastante peculiar acerca do direito de greve sob certa 

perspectiva. Pelo Comitê de Liberdade Sindical, no esboço dos primeiros princípios sobre 

greve, escolheu conceder o exercício aos trabalhadores no geral e excluiu somente funcionários 

públicos em funções de autoridade pelo Estado, além de operários inseridos nos serviços 

essenciais. O Comitê de Liberdade Sindical e a Comissão de Peritos contemplam que os 

funcionários públicos devem se valer de outras ferramentas para canalizar suas demandas, 
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desprovidos do direito grevista, sob a consideração de que o direito sindical atribuído ao 

referido segmento não tem conexão com suposta prerrogativa de greve, esta para eles 

inexistente (MELO, 2017, p. 82-83). 

A OIT considera serviços essenciais no sentido estrito do termo aqueles cuja falta 

compromete a vida, a saúde ou a segurança da pessoa. O Comitê de Liberdade Sindical 

determina que, computado o cenário de cada nação, o direito de greve pode sofrer limitações 

ou mesmo vir a ser proibido, como nos serviços hospitalares ou no fornecimento de energia 

elétrica e água (MELO, 2017, p. 83). 

Considera possível também o Comitê de Liberdade Sindical da OIT a vedação de 

greve em circunstâncias de crise nacional aguda, conforme §527 de pronunciamento em 1996. 

Esses casos consistiriam em golpe estatal contra governo, tragédia natural ou quaisquer cenários 

cujas circunstâncias fogem do comum e desequilibram a continuidade usual da população 

(MELO, 2017, p. 83). 

Percebe-se aqui que a Organização Internacional do Trabalho pode proferir 

entendimentos e determinações pouco exemplares para um apropriado tratamento do instituto 

grevista. Essa entidade internacional é capaz de contribuir positivamente para os países ao trazer 

noções universais acerca do direito, entretanto verifica-se diante dos últimos apontamentos que, 

acerca daqueles aspectos específicos, um país consegue facilmente dispor de forma mais branda 

– até mesmo um país subdesenvolvido, em tese não muito progressista ou destituído de vasta 

estrutura para a transigência de um episódio coletivo. É o caso do Brasil.  

A proibição de greve no Brasil se dá somente quanto aos servidores públicos 

militares, conforme art. 142, IV da Constituição Federal, a quem é proibida também a 

sindicalização. Ainda com a vedação, o segmento paralisa, o que torna a segurança mais 

precária, contudo sem mais sérios desdobramentos funcionais. Assim, a configuração brasileira 

atual acolhe a greve de maneira generalizada, porém estabelece o atendimento mínimo à 

sociedade, quando paralisados serviços indispensáveis, e a manutenção das ferramentas, em 

hipótese que possa gerar danos irrecuperáveis na retomada das atividades, disposições 

depositadas nos artigos 9º e 11 da Lei nº 7.783/89 (MELO, 2017, p. 83-84). 

Esses traços da Lei de Greve certamente geram complicações, mais do que firmam 

certezas no exercício. Regular um direito de efetivação coletiva implica desenvolver 

expectativas quanto a cada um dos componentes da “coletividade sujeito”, uma das 

extremidades do fenômeno de greve, portanto a frustração será naturalmente provável, 
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sobretudo se a adesão ao movimento for ampla. Além disso, um episódio de greve é um ato de 

animosidade na sua essência, no qual a disparidade atingiu seu ápice e o diálogo deixou de ser 

viável, e assim a tarefa de regulamentá-lo deve carregar consigo a sensibilidade ao lado mais 

frágil e a razoabilidade de que exigências demais impossibilitarão uma execução plena, sem 

medos, convicta. 

Tratando da greve, o corpo estatal brasileiro, até nos mecanismos protetivos do 

trabalhador, preserva a estrutura social da produção e sustenta as intenções do segmento 

proprietário. Ainda que um líder vanguardista componha o Poder Executivo ou que o Tribunal 

Superior do Trabalho seja presidido por uma figura reformista, a aludida predisposição se aplica 

inevitavelmente (CORREGLIANO, 2013, p. 86).  

A greve é um instituto que pode se apresentar de variadas formas, dada a 

complexidade das relações humanas (e trabalhistas mais especificamente), além de ser um dos 

poucos instrumentos à disposição da classe trabalhadora não só para reivindicação, mas para 

expressão de sua insatisfação ou comunicação de práticas ou circunstâncias abusivas, sobretudo 

a nível coletivo. Esses distintos formatos de greve ocasionalmente são inviabilizados ou mesmo 

condenados, diante de mero desvio da estrutura padronizada pela Lei nº 7.783/89 aos 

movimentos, ou mesmo aos entendimentos institucionais majoritários. 

A greve, ainda que dentro dos moldes impostos pelo legislador, consegue sofrer 

tratamento austero de diferentes frentes no Brasil ou, se tratada adequadamente, tende a 

despertar mesmo assim, pelo menos, rejeição social. Mas, na qualidade de fenômeno versátil, 

que acompanha as transformações da sociedade, em ritmo mais acelerado do que a velocidade 

de regulamentação, sempre conta com manifestações inovadoras, e esses episódios merecem 

uma reflexão cuidadosa acerca da sua natureza, do seu cabimento e da sua concepção no 

ordenamento jurídico brasileiro.  

Há a greve ambiental, pautada na melhoria das condições laborais quanto ao meio 

em que os trabalhadores se encontram inseridos durante sua jornada. Em atenção à dignidade 

humana e a um saudável ambiente de trabalho, em consonância com o art. 225 da Constituição 

Federal, os trabalhadores, à luz do direito fundamental de greve, podem paralisar as suas 

atividades em exigência de mais salutar cenário laboral. Existe inclusive a visão de que o 

exercício de greve ambiental tem menos exigências do que a greve tradicional, dispensadas 

certas expectativas da Lei nº 7.783/89 (FÉLIX; LUVIZOTTO, 2011, p. 55). 
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A greve ambiental está embasada também no art. 7º, XXII da Constituição e na 

Convenção nº 155 da OIT, além do art. 161 da Consolidação das Leis do Trabalho, do item 3.5 

da NR 3 da Portaria n. 3.214/77 do Min. do Trabalho, ou seja, a fundamentação constitucional 

e legal para a autorização da modalidade ambiental de greve é vasta e se conecta com o 

atendimento aos direitos fundamentais à saúde e à vida (MELO, 2017, p. 121-123). 

Amauri Mascaro Nascimento (2011, p. 214) cita a greve de zelo, em que os 

trabalhadores não interrompem a prestação, pelo contrário: realizam seu trabalho de maneira 

meticulosa, de forma a desequilibrar o curso de produção do empregador, figura a ser atingida. 

O autor menciona logo em seguida a particular modalidade consistente na greve de observância 

dos regulamentos, que se dá pelo excessivamente disciplinado atendimento às normas de seu 

trabalho, exemplificada pela paralisação dos pilotos comerciais e a consequente delonga nos 

voos. 

Há formas grevistas mais específicas: a greve da mala nos transportes coletivos, em 

que o pagamento de passagens é dispensado e os ingressos no veículo são irrestritamente 

autorizados, e a greve de amabilidade, consistente na adoção de hostilidade para com os clientes 

(NASCIMENTO, 2011, p. 215). 

Amauri Mascaro Nascimento (2011, p. 215) exclui da concepção de greve ocupação 

de estabelecimento, agressão física, boicote, sabotagem, ofensa contra o patrimônio, 

impedimento de ir e vir das pessoas e produtos e o piquete que não vise somente à participação 

de mais trabalhadores, e condiciona o exercício do direito ao princípio da proporcionalidade, 

logo para o autor as condutas dos grevistas devem atingir o teto máximo de danos equivalente 

ao valor que ensejou a sua paralisação.  

Existe ainda a greve de solidariedade, conceituada por Raimundo Simão de Melo 

(2017, p. 42) como aquela exercida na tutela de demandas expressas por outros trabalhadores, 

com interesses existentes entre os grevistas e os futuramente agraciados com eventual 

conquista, como quando deixam de trabalhar por uma dispensa de determinados empregados 

ou quando os componentes de uma filial paralisam em atenção à paralisação da equipe laboral 

da matriz, considerando o autor uma modalidade permitida de acordo com o art. 9º da 

Constituição Federal de 1988. 

Percebe-se, assim, que a legislação atual não parece conseguir abarcar todas as 

modalidades emergentes da greve, em suas variadas formas de instauração, contudo essa 

insuficiência legislativa não pode implicar a invalidação das referidas práticas, especialmente 
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diante da liberdade de interesse a ser defendido que a Constituição Federal de 1988 pregou. 

Essas novas formas de fazer greve, portanto, devem ser consideradas como ramificações do 

gênero grevista, extensões do direito fundamental de greve, sob o denominador comum da 

vedação à violência, que deve permanecer como limite universal para as mobilizações coletivas. 

A seguir, a greve política continua a ser estudada, inclusive com breves reflexões 

acerca do tratamento atribuído à prática grevista em alguns países, como França e Itália, e são 

aprofundadas as questões referentes à acomodação da pausa laboral por razões políticas em 

uma democracia. 

3.4 A greve política no regime democrático 

Greve política significa uma paralisação laboral promovida por vários trabalhadores 

unificados na oposição a uma manobra estatal, ação política ou figura da máquina pública. 

Como contesta um ato do Estado ou medida governamental, ou, ainda, tenta pressionar o poder 

público por objeto que considera devido, precisa, para que seja realmente possível, acontecer 

em uma democracia, ou seja, apresenta um caráter político inegável. Porém, diferentemente da 

definição que lhe é atribuída por entidades e instituições conservadoras, não se afasta por 

completo da relação de trabalho que seus titulares possuem com os patrões. 

Quando uma ou mais categorias se unem, paralisam e tentam conquistar algum 

direito, a intenção pode ser voltada, sob certa perspectiva, para um aspecto externo ao contrato 

trabalhista. É certo, todavia, que visará a uma ascensão ou aquisição ligada à sobrevivência 

como trabalhadores, até mesmo para que uma decisão do poder público obrigue o empregador 

a pagar maior remuneração ou instale melhores condições de labor. Mesmo que seu objetivo 

não seja exatamente um dos mencionados, a greve política pode tratar de previdência, de 

privatizações e de vários outros pontos, todos ligados à realidade laboral e a consequências que 

as pessoas sofrerão como trabalhadoras. 

Dessa forma, por mais que leve o nome de “política” (vocábulo inclusive 

empregado por vezes para invalidar o movimento) e tenha de fato essa natureza, essa 

modalidade de greve levanta pautas pertinentes que não são estritamente políticas, mas também 

inseridas no direito do trabalho. Ela precisa ser um direito, pela plena coesão da democracia e 

igualmente por buscar sustento digno e trabalho sadio, de autoria de uma parcela populacional 

desamparada. 

Caso a greve política continue a ser negada à classe trabalhadora no Brasil, 

permanecerá esta sem instância na qual promover sugestões e indagações sobre fatores da sua 
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profissão que somente a máquina estatal pode estabelecer e reformar. A máquina estatal 

brasileira, por sua vez, constitucionalmente comprometida com uma série de direitos 

fundamentais, com o valor social do trabalho e com a assistência aos trabalhadores, como uma 

das partes de um liame democrático, deve aceitar que está sempre sujeita a críticas e 

discordâncias. 

A greve política é comumente entendida como uma das espécies de paralisação 

laboral que se dão por razão alheia ao contrato de trabalho, juntamente com a greve de 

solidariedade. Os fatores que “denunciam” a caracterização política de uma greve 

correspondem à natureza de seus pedidos e ao destinatário dessas exigências, que ultrapassam 

o liame entre trabalhador e patrão (BABOIN, 2013, p. 56).  

Na sua dissertação de mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, José Carlos de Carvalho Baboin (2013, p. 56) escreve: 

[...] a greve política seria aquela dirigida contra os poderes públicos, tendo como 

objetivo protestar contra decisões do governo ou pressionar órgãos governamentais 

para que tomem ou deixem de tomar determinada decisão. Também são consideradas 

políticas as greves dirigidas contra o próprio empregador, mas em protesto a decisões 

que não tenham ligação direta com o estrito contrato de trabalho. 

José Carlos de Carvalho Baboin (2013, p. 65) argumenta ainda que a greve política 

pode ser uma maneira de compensar democraticamente a interferência exercida pelas figuras 

patronais na política, e é possível para o autor até mesmo que, ao instaurar-se uma paralisação 

pelos trabalhadores, haja uma união de forças entre os dois extremos do contrato de trabalho no 

esforço pelo atendimento das exigências operárias, sendo os argumentos da proibição na sua 

visão externos ao Direito. 

A última parte da consideração de José Carlos de Carvalho Baboin acima trazida 

ganha mais importância quando ambientada em um Estado democrático de direito, com 

funcionamento baseado nos diretos mecanismos de uma democracia formalmente assumida e 

com o objetivo fundamental de erradicar a pobreza. Tais pilares já constituem forte alicerce 

para o reconhecimento da greve política no Brasil, mas há ainda, entre outros argumentos, 

aquele referente à abertura deixada pela Constituição Federal quanto aos interesses pleiteados 

mediante o exercício do direito grevista. 

Amauri Mascaro Nascimento (2011, p. 214) escreve que o posicionamento pela 

greve política como conduta ilícita tem maior peso, tomado o vocábulo “política” em sua 

acepção mais hermética, e que não deve prevalecer a sua permissibilidade quando sua pauta for 
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contra a soberania estatal, o sistema da república ou ideais democráticos, ou, ainda, 

reivindicação por separatismo, terrorismo ou razões concernentes a partidarismo. 

A princípio, a colocação do autor pode sugerir conservadorismo, todavia, 

analisando detalhadamente suas palavras, observa-se que ele enfatiza a concepção da palavra 

“política” quando ligada a ato grevista ilícito. Em seguida, ele exemplifica razões de greve 

política que de fato atentam contra a organização do Estado e contra as ideologias da 

democracia. Não foi elencado, contudo, motivo englobado em intercessão entre trabalho e 

política. Os propósitos enunciados pelo autor não versam sobre insustentabilidade no trabalho, 

sobre manobras do poder público que afetam a execução do labor ou sobre sustento 

propriamente dito. 

A abstenção deixa margem para uma especulação quanto a esses fatores que 

tangenciam as duas facetas de um problema social, nesse momento unidas em um só impasse: 

a questão política, no sentido de ser solucionável por conduta de líder estatal, que atinge, molda 

ou agrava a realização de um trabalho, a permanência em uma função ou as finanças apuradas 

a título de proventos por determinada categoria. Subverter o formato do Estado realmente é um 

objetivo perigoso e extremado, porém suscitar uma revisão na condução da política de um país, 

quando esta prejudica ou inviabiliza a produção de um segmento profissional, sobretudo quando 

faltam canais de comunicação, é plausível. 

Cabe mencionar alguns países da América Latina e suas constituições no tocante ao 

instituto da greve. Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Cuba, Costa Rica, El Salvador, 

Equador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República 

Dominicana, Uruguai e Venezuela, além do Brasil, possuem constituição que atrela o direito 

grevista à relação de labor e atribui-lhe base reivindicativa. A falha de um documento 

constitucional com essa disposição é a apresentação do instituto alheia e destoante do percurso 

do sindicalismo, com efeitos prejudiciais àqueles manifestantes pautados no âmbito da política. 

O cumprimento de demandas ativas, que exigem uma ação positiva pelo Estado, próprio do 

modelo de bem-estar social, sob determinado ângulo, propiciou um processo de 

“desculturalização da luta política” (VASCONCELOS FILHO; ARAÚJO, 2017, p. 41-42). 

A França, por sua vez, representa ambiente propício para a ocorrência de greves, e 

um episódio recente toca assuntos políticos. No final de 2019, mais precisamente em 05 de 

dezembro, por exemplo, iniciou-se uma paralisação contra a reforma previdenciária intentada 

pelo presidente Emmanuel Macron. Grevistas, quando indagados, responderam que o 

movimento transcendia a perda do salário e que a desistência nada traria para a população 
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danificada, e um deles chegou a declarar ainda que o movimento era uma questão de orgulho. 

Os operários de ferrovias e transporte público seguiram com o movimento firmemente, ainda 

que em períodos festivos e de mais gastos, sob motivos nitidamente políticos (AYUSO, 2019). 

Christiano Fragoso (2016, p. 39) traz que, sob ângulos mais conservadores, os 

únicos moldes de greve permitidos seriam greves profissionais com aspirações pertencentes ao 

contrato de trabalho. Essa visão leva à interpretação de que qualquer episódio que pleiteie 

condições estrangeiras ao contrato trabalhista é imediatamente greve política e, logo, 

reprovável. O autor escreve: 

A circunstância de as greves profissionais intracontratuais serem as únicas a já terem 

sido regulamentadas em nível infraconstitucional não pode conduzir à limitação do 

conceito de greve, que emana da Constituição da República e que não é tão restrito. 

O art. 9º, CF, diz que compete aos trabalhadores decidir “sobre os interesses que 

devam por meio dele defender”, expressão aliás repetida no art. 1º, da lei 7.783/89. 

Não se faz, na Constituição, restrição a interesses profissionais intracontratuais. 

Christiano Fragoso escreve sobre as táticas de criminalização da greve e as divide 

em primárias e secundárias. Dentre as primárias, o autor menciona as greves instauradas por 

funcionários públicos e estímulos de terceiro para que os mesmos implementassem-na, 

incentivos de pessoas externas para que um círculo de trabalhadores do setor privado 

paralisassem o labor sob razões alheias ao contrato de trabalho, bem como provocações para 

que os trabalhadores do setor privado efetivassem uma greve por motivos contratuais. O autor 

também cita as greves em serviços públicos ou essenciais, nas suas variadas nomenclaturas, as 

greves destoantes dos parâmetros da lei, as greves de solidariedade, as greves para forçar um 

dos Poderes da República, paralisações laborais em ameaça à segurança nacional e movimentos 

grevistas com o objetivo de derrubar a ordem política e social (FRAGOSO, 2016, p. 288-289). 

As modalidades mencionadas, por si só, não consistem necessariamente em crimes 

políticos – somente o último formato de greve poderia representar uma prática política 

criminosa, de condenação e sanção condicionadas a determinadas verificações, hipótese 

prevista na lei de segurança nacional 1802/53, no art. 31, elaborada em governo eleito 

democraticamente (FRAGOSO, 2016, p. 291-292). 

Entretanto, a tática mais comum consistia na secundária. Os grevistas eram 

constantemente reconhecidos como promotores da insurreição sociopolítica, da insubmissão às 

leis, com penas severas e vasto poder de punição, merecendo menção alguns dispositivos, como 

o art. 33, I, II e IV DL 314/67, o art. 39 I, II e IV DL 898/69 e o art. 36, I, II e IV, l. 6620/78. A 

lei de segurança nacional era usada sob a alegação de anarquismo no período da Primeira 

República, de comunismo nas décadas seguintes ou ainda de agentes da guerra psicológica 
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interna. Essa predisposição era parcial, afinal os operários, de maneira geral, não enunciavam 

suas ideologias políticas. Deve ser indicado que o Supremo Tribunal Federal nunca julgou 

inconstitucional um dos dispositivos mencionados nem barrou a incidência direta aos 

trabalhadores em greve, nem mesmo após a previsão da greve como direito da Constituição de 

1946 em diante. Na presente lei de segurança nacional, a Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 

1983, a greve política não é tipificada criminalmente (FRAGOSO, 2016, p. 292-293). 

O retrato da greve política no Brasil, certamente uma extensão da predisposição 

austera que se imprime ao gênero grevista, é carregado de estigmas, até mesmo nas instituições 

públicas, e para que esta postura seja revertida ou ao menos atenuada a faceta da greve política 

que deve ser ressaltada é justamente aquela pela qual a mobilização coletiva acerca de “questões 

políticas” pode perfeitamente consistir em uma demanda de determinado grupo trabalhista por 

melhores condições laborais.  

Ainda que um grupo traga à tona questionamentos remuneratórios, tal fator 

representa um interesse da classe trabalhadora e muitas vezes envolve-se com a economia do 

país. Dessa forma, tentativas de reforma por greve política no Brasil podem canalizar um clamor 

de considerável segmento trabalhista por uma reforma laboral que não pode ser abarcada pelo 

empregador, somente pelo Estado.  

Na Itália, por exemplo, a greve político-econômica é autorizada, pela qual podem 

ser expressas uma insatisfação quanto a aspectos socioeconômicos, uma necessidade de 

transformação social ou pertinência de novos ganhos, sempre acerca de fatores relacionados à 

classe trabalhadora, dentro de sua esfera de direitos e demandas, de forma a acionar as entidades 

estatais para que esbocem reparos ou melhoramentos. Assim, nota-se que no referido país há 

certa possibilidade para a greve política, mesmo que seu formato seja circunstanciado a 

determinadas especificações (LIRA, 2006, p. 197). 

A greve política, especialmente quando praticada em um sistema democrático, 

precisa ser reconhecida como uma legítima maneira de provocar mudanças, mudanças estas 

que um patrão ou um grupo de empresas por si só não está apto a instaurar. A greve que é 

instalada em direção ao Estado por um agrupamento de reclamações, além de advir de tentativas 

de comunicação falhas, pode ser o único recurso à disposição dos trabalhadores para que 

busquem dignidade. Caso sejam destituídos (ou melhor, continuem a ser destituídos) dessa 

alternativa, não existem outros caminhos para a satisfação de sua demanda, que permanecerá 

sem atendimento, mesmo que seja plausível. 
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A greve política deve consistir em direito, vinda da básica prerrogativa de pelo 

menos poder ser ouvido. Está diretamente relacionada à democracia, pois é uma combinação 

do direito fundamental de greve e dos direitos relacionados à liberdade, como a liberdade de 

expressão, de pensamento e de manifestação, existentes nos regimes democráticos, e está 

inserida também no direito do trabalho. Necessita ser realçada no cenário brasileiro, onde a 

classe trabalhadora enfrenta dificuldades e não detém influência efetiva nos processos e 

decisões políticas, tendo inclusive perdido direitos com a reforma trabalhista implantada. Por 

tais razões, deve ser reconhecida como prerrogativa, sendo uma das raras ferramentas que a 

classe trabalhadora possui para buscar bens que lhe pertencem. 

No tópico seguinte, estuda-se o tratamento que o Poder Judiciário no Brasil atribuiu 

aos movimentos de greve política ao longo do século XX. Esse breve levantamento servirá para 

preceder a análise quanto ao século XXI, leituras essenciais para que seja demonstrado, em 

momento posterior desta pesquisa, qual dos três poderes é verdadeiramente capaz de reinventar 

a greve política no país. 

3.5 A greve política e o tratamento jurisprudencial no Brasil 

A greve política não é especificamente regulamentada no ordenamento jurídico 

brasileiro atual, porém há margens e aberturas na Constituição Federal, como quando o texto 

constitucional autoriza a livre escolha dos interesses levantados em episódio grevista, 

corroborado em seguida pela Lei nº 7.783/89. O estabelecimento formal de democracia no país 

também deve ser computado na permissividade do ato, afinal os atos políticos devem ser aceitos 

em uma nação democrática. 

Entretanto, desprovida de disposição legal, o único tratamento que a greve política 

recebe quando instaurada no Brasil é o tratamento jurisprudencial. Julgadores brasileiros 

emitem entendimento acerca das paralisações e tais decisões correspondem à ideia mais 

próxima de contemplação institucional que um fenômeno jurídico merece. Portanto, inexiste na 

presente data previsão legal acerca do instituto de greve política, sendo referência dos 

julgadores apenas a Constituição de 1988 e a Lei nº 7.783/89, lei que, apesar de liberar a escolha 

das aspirações demandadas por meio da greve, é frequentemente empregada para fundamentar 

entendimentos que excluem a greve política da concepção de “greve lícita”. 

Para esta pesquisa, é necessário neste momento narrar a ocorrência das greves 

políticas no Brasil. A primeira a ser analisada é a sequência de paralisações laborais no ABC 

paulista. Alguns de seus aspectos já foram tratados no presente capítulo e também no capítulo 
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anterior, porém mais uma análise dos referidos episódios é essencial para a compreensão, além 

da força que uma greve política é capaz de exercer e do legado que pode deixar para as futuras 

gerações de trabalhadores, da sua pertinência jurídica e constitucional. 

Como parte dessa reflexão, será contrastado o tratamento atribuído à prática da 

greve política, tratamento este retratado na dissertação de mestrado de José Carlos de Carvalho 

Baboin na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 2013, que será largamente 

aproveitada neste momento da pesquisa. 

 

3.5.1 As greves políticas e o Poder Judiciário no século XX 

Neste momento do estudo, inicia-se de maneira apartada o levantamento de 

episódios grevistas com fins políticos no Brasil ao longo do século XX, narrados por José Carlos 

de Carvalho Baboin em sua dissertação de mestrado na USP, defendida em 2013. Esta pesquisa 

debruçou-se de maneira cuidadosa sobre a ocorrência de greves políticas no país, e aqui são 

apresentadas as paralisações voltadas para o Estado que aconteceram no século passado, por 

distintas melhorias sociais, em confronto com o governo ditatorial. 

A sequência teve começo em 12 de maio de 1978, quando os operários da empresa 

Saab-Scania pararam de trabalhar, o que posteriormente também foi aderido por operários da 

Ford, da Volkswagen e Mercedes-Benz. As fábricas com componentes em greve não foram 

apenas as mencionadas: Philco, Toshiba e Massey Fergusson são alguns exemplos de mais 

empresas com pessoal em paralisação. Apesar da alastrada participação, não havia precisa 

unificação entre os atos coletivos, e alguns logo conquistaram acordo com os patrões 

(BABOIN, 2013, p. 78). 

Merecem menção a conduta e as razões da Procuradoria Regional do Trabalho da 

2ª Região, que promoveu dissídio coletivo diante dos movimentos grevistas da Saab-Scania, da 

Mercedes Benz, da Karmann Ghia e da Ford. A Procuradoria considerava o ato coletivo ilegal 

e receava o englobamento de mais adesões ou a maximização da greve. Em outras palavras, 

temia que mais episódios grevistas despontassem (BABOIN, 2013, p. 78). 

Essa greve não foi bem-sucedida perante o Poder Judiciário, apesar de o salário ter 

sofrido majoração no percentual de vinte por cento. A maior conquista resultante desse 

movimento foi a maturação da consciência coletiva e da fraternidade entre a classe operária. A 



87 

 

 

classe trabalhadora brasileira, com essa paralisação, foi alçada ao status de força política 

(BABOIN, 2013, p. 78). 

Esse conflito deu origem a processo, em que a Lei 4.330/64 não foi tida como 

revogada pela Constituição de 1969, que, posterior e superior àquela, previa no art. 165, XXI o 

direito grevista, contrariando as diversas ressalvas e exigências da lei mencionada. A greve, no 

desfecho do julgamento, foi tomada como ilegal, já que não satisfazia os requisitos, e coube aos 

patrões pagar ou não os dias de paralisação dos trabalhadores (BABOIN, 2013, p. 78-80). 

Apesar da derrota no Poder Judiciário, os trabalhadores conquistaram majoração 

salarial pouco abaixo do percentual de vinte por cento. O movimento conseguiu também 

disseminar noção grupal entre os integrantes da classe e demonstrar o agente político que aquele 

corpo de pessoas constituía (BABOIN, 2013, p. 82).  

Outra greve se formou em 1979, dessa vez instaurada pelos metalúrgicos de Santo 

André, São Caetano e São Bernardo, ensejadora de processo TRT/SP – neste, a Procuradoria 

Regional do Trabalho da 2ª Região mais uma vez contemplou a legalidade do ato coletivo, além 

das demandas dos trabalhadores. Com o seu fim, trabalhadores se uniram novamente em 1980 

e, mesmo mais diagramados e estratégicos, foram vencidos pela irredutibilidade dos patrões e 

pelas forças políticas e militares do Estado. Outro dissídio coletivo foi provocado, e a 

ilegalidade da greve foi verificada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, 

entendimento sustentado pelo Tribunal Superior do Trabalho (BABOIN, 2013, p. 84-85). 

A greve de 1980, apesar de fracassar quanto às demandas profissionais, surtiu 

efeitos para a classe operária no âmbito político: as reprimendas que sofreu viabilizaram 

reflexões e levaram a pauta trabalhista para o núcleo da matéria de redemocratização no Brasil. 

Mesmo sem ganhos diretos para os trabalhadores, como melhores condições de labor ou maior 

remuneração, houve conquistas políticas, com oposição à estrutura do governo e ao arranjo 

econômico brasileiro (BABOIN, 2013, p. 87-88). O autor ainda escreve: 

A busca por um caráter transformador da realidade social através da atuação política 

dos trabalhadores como classe social representou o desenvolvimento de uma 

consciência coletiva de inegável importância. A Constituição de 1988, profícua em 

matérias sociais e que garantiu o amplo direito de greve, é reflexo desta força política 

adquirida pelos trabalhadores. E o direito de greve que a Constituição assegura 

somente pode ser interpretado neste sentido amplo que a construção histórica lhe 

confere. 

Deve ser sublinhado que os episódios recém relatados aconteceram antes da 

promulgação da Constituição Federal de 1988. O país ainda era regido pela ditadura militar, 

logo as forças estatais se voltavam contra qualquer esboço de insurreição política. Um adequado 
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tratamento à greve política – e até a outro formato do gênero grevista – não poderia ser esperado 

naquelas circunstâncias. A efetiva incompatibilidade surge com o novo texto constitucional, 

pelos fundamentos formais trabalhados no capítulo anterior. 

Dessa vez posterior à Constituição de 1988, outro episódio sob o formato político 

é a greve dos petroleiros em 1995. O país passava por sucessivas privatizações de empresas 

estatais em proposta governamental neoliberal, sob influência do Consenso de Washington5. 

Esperavam-se medidas como a privatização de empresas estatais e também flexibilização 

trabalhista. Discutia-se iminentemente uma transformação semelhante na Petrobrás (BABOIN, 

2013, p. 88-89). 

Em setembro de 1994, com receio pelos prováveis desdobramentos na Petrobrás, a 

classe petroleira demandou majoração do salário, garantia de permanência nas suas funções e 

participação nos lucros. A greve foi considerada abusiva pelo Tribunal Superior do Trabalho, 

que ainda impôs multa robusta ao sindicato profissional. A classe grevista mesmo assim 

persistiu no seu ato coletivo e conseguiu travar acordos, com promessas de recontratação dos 

petroleiros dispensados e ressarcimento salarial (BABOIN, 2013, p. 89). 

Quando os petroleiros perceberam que tais acordos realmente não seriam 

cumpridos, organizaram-se em mais uma greve, que começou em 03 de maio de 1995. O 

episódio buscava o atendimento aos três acordos travados e também a exposição do potencial 

reivindicatório coletivo da classe petroleira. Os petroleiros eram destituídos de qualquer 

perspectiva dialogal com manobras neoliberais, profundamente rejeitadas, afinal essas medidas 

poderiam prejudicar e enfraquecer suas situações laborais. Essa paralisação se estendeu por 

todo o país e foi uma evidenciação de um direito grevista domesticado pelo Estado e pelos 

julgadores brasileiros. Ressaltados tais fatores, deve-se assinalar que essa greve recebeu 

manuseio nitidamente político. As tendências neoliberais, intentadas e implementadas na 

ocasião, estavam sendo contestadas pela classe petroleira com suas demandas (BABOIN, 2013, 

p. 90-93). 

O resultado da greve foi um pacote de intempéries para a classe trabalhadora, mas 

houve um ganho profundo: provou-se que o neoliberalismo não teria performance irrestrita no 

país, demonstrada a capacidade da oposição, com o despontamento de manifestações coletivas 

 
5 Consistente em disposições por economistas liberais que atribuíam os impasses econômicos da década de 80 ao 

arranjo estatal pautado no bem-estar social, com o propósito de conter a interferência do Estado em aspectos 

econômicos do país (BABOIN, 2013, p. 88). 
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e ainda adesão solidária. A Petrobrás não foi privatizada e os sindicatos foram perdoados quanto 

à multa a que foram condenados pelo Poder Judiciário, ocorrendo também a readmissão dos 

petroleiros afastados (BABOIN, 2013, p. 99). 

Em março de 1998, os trabalhadores no setor de transporte rodoviário de Campinas 

instauraram uma greve em oposição a um projeto de lei aprovado pela Câmara dos Vereadores 

na regulamentação dos chamados “perueiros6”. A greve foi vista como abusiva por interromper 

prestação essencial e por não se direcionar contra o patrão, mas contra o corpo estatal. O 

acórdão proferido reconheceu a impertinência material dos questionamentos, já que o 

destinatário era somente a máquina pública e o empregador nada podia fazer para suprir o 

movimento (BABOIN, 2013, p. 99-100). 

Foi levantada também uma série de questões formais sobre o exercício aludido, 

considerado abusivo nesse âmbito. Ausência de assembleia foi uma das razões para o 

julgamento, mas o episódio teve vasta adesão. Quanto à notificação prévia, outro fundamento 

da abusividade, era sabido que o projeto de lei seria votado e que repercutiria seriamente no 

trabalho daquelas pessoas. Até a questão do mínimo atendimento das atividades essenciais 

poderia ser descartada, pois não houve indicativos de prejuízo ao povo e faltaram dados 

importantes para essa constatação, como quantidade de trabalhadores paralisados e precisão de 

pessoal indispensável para a manutenção do serviço à coletividade (BABOIN, 2013, p. 101). 

O fundamento de ilegitimidade material da greve também pode ser rebatido. José 

Baboin (2013, p. 102) escreve que os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais acerca 

do exercício de greve não descartam episódios que porventura almejem conquistas alheias à 

categoria profissional – na realidade, os dizeres normativos incentivam a liberdade dos 

trabalhadores na definição de suas metas e propósitos. O argumento de que o patrão era incapaz 

de resolver a prática grevista, contudo, prevaleceu no voto. 

José Baboin (2013, p. 102) escreve, ainda, que o caso merecia mais profunda e 

completa contemplação por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e que:  

Em que pese haver danos ao empregador e aborrecimentos à população, a simples 

motivação política da greve não representa qualquer desrespeito a garantias 

fundamentais. Ao declarar a ilegalidade da greve política o Tribunal abandona uma 

análise principiológica do direito de greve e limita o debate jurídico, restringindo 

indevidamente um direito dos trabalhadores. 

 
6 Profissionais alternativos que transportavam pessoas (BABOIN, 2013, p. 99). 
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Outro episódio necessita ser contado, dessa vez no Rio de Janeiro. Operários 

pararam de trabalhar na Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE em manifestação 

contra o leilão para privatizar em 28 de janeiro e 3 de fevereiro de 1998, o que ensejou processo. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região vislumbrou caráter transgressor na greve política 

e o Tribunal Superior do Trabalho entendeu igualmente (BABOIN, 2013, p. 103). 

Além do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Rio de Janeiro, o 

Sindicato dos Administradores no Estado do Rio de Janeiro compôs parte em dissídio coletivo 

pela CEDAE acerca de paralisação promovida em 8 de outubro de 1998, originando processo. 

As ementas dos acórdãos pelo TST em ambos os processos começam afastando a prática de 

greve política das noções de greve lícita e destituindo os trabalhadores desse direito ferramental, 

nas suas considerações ilegítimo (BABOIN, 2013, p. 103). 

Nos dois acórdãos, as razões versam sobre uma liberdade supostamente excessiva 

e inapropriada na escolha dos interesses canalizados em greve, ultrapassando assim o âmbito 

estritamente trabalhista do que deve ser discutido em paralisação laboral. O Tribunal Superior 

do Trabalho, ainda, na definição de greve política, atrelou o instituto a demandas não passíveis 

de negociação coletiva. Entretanto, a classe trabalhadora não deve ser prejudicada perante a 

perspectiva de privatização da empresa sem uma oportunidade de contestação ou de expressão, 

diante de um corpo estatal inerte, não havendo outro caminho a seguir que não a greve política 

(BABOIN, 2013, p. 104). Além disso, mesmo sendo um ato político (contra o poder público), 

a manobra de privatização da empresa refletiria objetivamente nas relações de trabalho 

(BABOIN, 2013, p. 106). 

O desfecho da greve dos petroleiros de 1995, bem como dos trabalhadores do 

transporte de Campinas em 1998 e das indústrias urbanas do Rio de Janeiro no mesmo ano, 

poderia ser atribuído à pouca maturidade da democracia brasileira e da Constituição de 1988. 

O texto constitucional à época ainda apresentava grande margem para interpretação antes de 

ser aplicado, com apenas dez anos no caso das últimas narrativas. Esta concessão seria válida, 

até porque na atualidade não há somente clareza na leitura das normas, havendo diversas 

pendências e controvérsias até uma utópica implementação da Constituição. A ressalva, 

entretanto, vem do fato de que as greves políticas seguintes continuaram a ser mal avaliadas, 

independentemente de uma suposta maturação ou consolidação dos dizeres constitucionais.  

Hoje, o texto tem mais de trinta anos, tempo que deveria bastar para o 

estabelecimento de um instituto no país. A greve política, como será visto no relato dos 

próximos episódios, cada vez mais recentes, segue injustiçada até o presente, e o gênero da 
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greve, com alguns acertos, ao ser exercitado, ainda deflagra inconsistências. Parte da culpa vem 

do Poder Legislativo ao regulamentar a greve nos moldes da Lei nº 7.783/89, repleta de 

exigências. As razões, entretanto, são mais antigas e mais profundas: o presente manuseio da 

greve é resultado de um processo histórico de depreciação, marginalização e supressão de 

movimentos coletivos, especialmente daqueles pautados em ascensão social de camadas 

periféricas. 

É necessário, neste momento, analisar a desenvoltura e o alcance das greves 

políticas no século XXI, para uma total compreensão da evolução da prática no Brasil, com 

atenção a um possível amadurecimento quanto ao senso coletivo da classe trabalhadora 

brasileira e também a um eventual progresso no pensamento institucional do Poder Judiciário. 

3.5.2 As greves políticas e o Poder Judiciário no século XXI 

No início do século XXI, a Constituição Federal de 1988 já tinha mais de dez anos 

de vigência, e muitos dos parâmetros em aberto deixados pelo seu texto já poderiam ter sido 

especificados. Os julgadores na contemplação dos casos de greve política, contudo, valeram-se 

da indefinição e insistiram em suas decisões com justificativas que não se afastam tanto assim 

daquelas expressas em entendimentos do século anterior.  

Mais uma devidamente narrada por José Baboin na sua dissertação de mestrado, a 

greve política dos metroviários em São Paulo no ano de 2006 suscitou processo judicial perante 

o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, posteriormente encaminhado ao Tribunal 

Superior do Trabalho. Havia determinação judicial para que fosse interrompida a licitação da 

Linha 4 – Amarela para o setor privado, determinação esta que estava sendo desrespeitada, o 

que levou a equipe operária da Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ a parar o 

labor (BABOIN, 2013, p. 107).  

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região expôs em sua decisão que o direito 

de greve, como qualquer outro direito, é relativo, um argumento facilmente rebatido, já que, 

para que um direito sofra limitações, principalmente tendo o caráter de fundamental, é essencial 

disposição legal que as imponha ou colisão com outra prerrogativa de igual natureza (BABOIN, 

2013, p. 108).  

Falou-se também em cunho político como fator externo ao contrato e à relação de 

trabalho, mas faltou fundamento para embasar essa estrita visão. Há, assim, preconcepção dos 

julgadores, sem uma explicação jurídica para a sua ponderação, afinal o trecho do ordenamento 

jurídico que tangencia a referida questão é o art. 9º da Constituição de 1988, que autoriza a 
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classe trabalhadora à livre eleição de suas reivindicações mediante greve (BABOIN, 2013, p. 

108-109).  

O TRT2 associou, ainda, a paralisação à ideia de “instrumento de manobra” e 

acusou o sindicato e os grevistas de privação do povo paulistano de bom transporte público, 

sublinhando a insuficiência do serviço fornecido. Porém, a oferta apropriada do serviço público 

cabe ao poder público e a própria empresa conflitante, não sendo portanto precisamente uma 

tarefa dos trabalhadores contratados pela empresa a satisfação plena das expectativas no tocante 

a transporte (BABOIN, 2013, p. 109-110). 

O sindicato dos trabalhadores recorreu e foi a vez do Tribunal Superior do Trabalho 

de emitir seu entendimento. Considerou, entretanto, o movimento abusivo da mesma maneira 

que a decisão recorrida o havia feito, rotulando a paralisação como ato retaliativo e esvaziando 

a capacidade do sindicato de contestar o descumprimento de uma determinação do Poder 

Judiciário. Além disso, aduziu que estava exposto um capricho pessoal da liderança do sindicato 

(BABOIN, 2013, p. 111-113).  

O Tribunal Superior do Trabalho, nessa ocasião, pareceu a princípio reconhecer a 

constitucionalidade de greve política e de outros tipos de greve, como a de solidariedade, mas 

perseverou na verificação da sua abusividade. Sugeriu o tribunal a existência de uma ressalva 

na admissibilidade da greve política no Brasil e prontamente inseriu o referido caso nela. Assim, 

percebe-se que o pensamento limitante do TST permaneceu o mesmo. Alguns ministros, 

todavia, merecem menção por sua visão vencida acerca do suposto caráter abusivo da aludida 

greve (BABOIN, 2013, p. 114-115). 

A greve dos metroviários impactou um milhão e seiscentos mil passageiros nas suas 

viagens e gerou um engarrafamento de cento e oitenta e oito quilômetros de extensão, verificado 

às nove horas da manhã. O próprio Metrô assumiu a predisposição de contratações 

decrescentes, mas negou a perspectiva de pagar salários inferiores, duas preocupações dos 

grevistas diante das transformações na companhia (FOLHA DE S. PAULO, 2006). Uma outra 

estimativa aponta que, na realidade, a greve de 15 de agosto de 2006 atingiu dois milhões e 

oitocentas mil pessoas (GARCIA, 2017). 

Inclusive, há registro de greve política pelos metroviários anterior à greve de 2006, 

instaurada entre 9 e 11 de maio de 1995. O acontecimento se deu em meio a uma baixa 
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financeira, em que o governo do estado era incapaz de acrescer o pagamento em percentual 

superior a 29,55%, situação da qual o Metrô estava ciente7 (GARCIA, 2017). 

Agora uma greve manifestamente política, os metroviários de São Paulo em 2007 

paralisaram frente a uma eventual redução na fiscalização pelo Ministério do Trabalho sobre a 

relação entre prestadores do serviço e empresas, para que o veto presidencial à Emenda nº 38 

fosse mantido, sendo a execução dos trabalhos no Metrô de São Paulo pausada apenas de 

maneira fracionada. Esse episódio consistiu em clara forma de coibir o Poder Legislativo, ou 

seja, o movimento tinha nitidamente natureza política. Enquanto o caráter político era inegável, 

a questão levantada também detinha ligação com o trabalho, pois as medidas combatidas 

debilitariam garantias trabalhistas, sobretudo ao viabilizar admissões duvidosas e arriscadas de 

novos trabalhadores (BABOIN, 2013, p. 115-116). 

Apesar do desfecho da decisão, em que os trabalhadores foram vencidos, a 

desembargadora relatora vislumbrou o movimento como legal no tocante aos interesses 

defendidos pelos atuantes, ainda que enfrentando discordância de outros desembargadores 

acerca da classificação do ato como abusivo. O entendimento jurisprudencial no fim obrigou o 

regresso dos trabalhadores às linhas integralmente nos períodos de grande movimentação e sob 

o percentual de oitenta por cento no tempo restante, o que cancela qualquer impressão de 

progresso no tocante ao direito de greve nas discussões travadas (BABOIN, 2013, p. 117-118). 

Resolvendo o processo, solucionado por acórdão da Seção de Dissídios Coletivos 

do TRT2, a decisão judicial impôs penalidade de multa, e além disso o Metrô de São Paulo 

dispensou e afastou funcionários em virtude de condutas ocorridas no decorrer de paralisação. 

Greves de solidariedade foram instauradas, originando outro dissídio coletivo. Tais 

acontecimentos demonstram um amadurecimento da identidade operária coletiva e o 

fortalecimento da sua consciência (BABOIN, 2013, p. 120-121). 

Mais um caso de greve política no Brasil do século XXI, a paralisação estudantil da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 2012 questionava a nomeação da candidata 

 
7 A fundação do Sindicato dos Metroviários em 1981 viabilizou paralisações por uma classe que já na década 

anterior promovia pausas no labor. Os metroviários se uniram a bancários, metalúrgicos e petroleiros em 21 de 

julho de 1983 e sofreram mais de trezentas dispensas em greve datada de 27 e 28 de outubro de 1988, ocasião na 

qual os trens precisaram ser conduzidos pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros. As demissões não 

cessaram até a presente data: em paralisação de 2007 foram dispensados sessenta e um funcionários, cuja 

readmissão foi reivindicada sem sucesso em movimento coletivo em maio de 2012, pedindo também maiores 

salário, vale-alimentação e vale-refeição. Novamente, em junho de 2014, quarenta e dois funcionários foram 

dispensados em movimento por acréscimo salarial (GARCIA, 2017).  
8 Havia no período um concerto no Congresso Nacional para que o fosse afastado o veto presidencial à Emenda nº 

3, chamada de “Super Receita” (BABOIN, 2013, p. 115). 
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menos votada para posição na reitoria da universidade. Os estudantes abandonaram suas aulas 

e tarefas e promoveram conversas acerca do caso. O sindicato dos professores não reconhecia 

o afastamento como greve, porém eles nada puderam fazer diante da ausência dos alunos e 

manifestaram apoio à medida (BABOIN, 2013, p. 122-123). 

O magistrado relator, analisando o conflito, entendeu que não havia necessidade de 

negociação prévia porque a natureza da demanda era política, logo tratava-se de um movimento 

incomum. As formalidades foram dispensadas pelas peculiaridades da paralisação, que visava 

à implementação da democracia na escolha da reitoria universitária. A notificação anterior à 

greve também foi descartada pelo julgador, já que era plausível que ela ocorresse, frente a um 

ato impopular e antagônico (BABOIN, 2013, p. 124-125). 

A pacificidade do movimento foi verificada com emprego do princípio da 

proporcionalidade, fundamentação pertinente porém rara nas decisões acerca de greve. Práticas 

durante uma greve devem ser avaliadas com atenção para as suas circunstâncias e causas. 

Somente assim é possível estudar justamente a equivalência das atitudes durante uma 

paralisação e consequentemente rotular uma postura como pacífica ou agressiva. O conflito na 

realidade é antecessor à greve, que constitui de fato a exteriorização do sentimento coletivo, 

justificável por eventual nocividade do patrão. Os traços de violência e abusividade foram, 

afinal, afastados da greve da PUC-SP no julgamento (BABOIN, 2013, p. 126-127). 

Após uma série de paralisações com razões políticas pelos trabalhadores e 

funcionários de empresas levadas a julgamento, percebe-se que as discussões travadas no 

âmbito do Poder Judiciário tornaram-se gradual e crescentemente equilibradas. No começo com 

posicionamento bastante categórico, é notável que os julgadores não são mais tão unânimes 

perante pautas sociais, desde assuntos laborais até manifestações coletivas. É verificado, assim, 

que no julgamento da referida greve de 2012 houve um progresso na instituição jurisdicional.  

Esse avanço faz parte da natural passagem do tempo, mas não deve ser atrelado 

exclusivamente a tal fator. A pressão exercida pelos grevistas é primordial para instabilizar as 

figuras do poder – e aqui o termo se refere principalmente aos magistrados, mas também 

engloba toda entidade elevada, como empresários e líderes públicos – e somente dessa maneira 

as mesmas revisam seus princípios. Em uma comunidade estratificada e desigual, apenas o 

desconforto é capaz de incitar uma reflexão em grupos privilegiados e consequentemente uma 

desconstrução e reorganização sociais. 
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Ainda que a reincidência de paralisações laborais venha surtindo efeitos ao longo 

das décadas no Brasil (constância esta que é característica das relações trabalhistas, já que há 

sempre conflitos latentes entre patrão e trabalhadores), a evolução do instituto da greve e mais 

especificamente da greve política não é linear. O instituto sofre melhorias e depois novos cortes 

em distintos momentos, sobretudo de forma indireta e não só dentro do Poder Judiciário: 

acompanhados pelas próprias oscilações do âmbito político no país, na tangente por exemplo 

de questões de economia, de previdência, sugestões e transformações financeiras pelos Poderes 

Legislativo e Executivo, entre outras alterações e ocorrências em afetação à classe trabalhadora 

brasileira. 

Alguns episódios do século XXI, bastante recentes e detentores de uma repercussão 

diferenciada no país, são dignos de um exame à parte. Um deles é a greve dos caminhoneiros, 

um exemplo de cabível paralisação laboral frente ao Estado, sob motivos válidos, em situação 

insustentável. Os últimos atos laborais e também políticos distinguem-se dos anteriores porque 

suscitaram discussões no Poder Legislativo. Essa leitura apartada dos referidos movimentos 

será seguida da reflexão acerca de qual dos três poderes encontra-se na atualidade mais propício 

e mais adequado ao reconhecimento da greve política como direito. 
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4 A GREVE POLÍTICA NO PRESENTE E NO FUTURO: O PODER LEGISLATIVO 

COMO ENTIDADE TRANSFORMADORA E AS PERSPECTIVAS DE 

REGULAMENTAÇÃO 

Demonstrada a consonância entre a greve política e a Constituição Federal de 1988 

e os erros na regulamentação do gênero grevista, erros estes que não podem ser repetidos em 

uma futura regulação da paralisação laboral contra o Estado, além de narrados episódios de 

greve política no Brasil, existem ainda acontecimentos relevantes para esta pesquisa. Um deles 

é a greve dos caminhoneiros, causadora de forte impacto na sociedade e também muito atual, 

entre outros movimentos da mesma década, que serão expostos no próximo tópico. 

A greve dos caminhoneiros e outros atos políticos por trabalhadores iniciam o 

presente capítulo por outra razão: causaram debates no Poder Legislativo e mobilizaram o Poder 

Executivo. Com o relato desses movimentos no país, passa-se para uma contemplação dos três 

poderes, de forma a constatar por qual deles há maior chance de regulação da greve política 

como prerrogativa, especialmente fundada na permissão constitucional e na proteção que o 

ordenamento jurídico brasileiro garante ao trabalhador. 

Adianta-se que o Poder Legislativo, na medida em que efetivamente dispõe sobre 

um instituto de maneira mais permanente e geral que os demais, pelas considerações desta 

pesquisa, é hoje o poder mais habilitado para prever a greve política como direito. Isso não 

significa que o mesmo está prestes a regulamentá-la dessa maneira. Por tal razão, é necessário 

um levantamento do perfil do Poder Legislativo, após vislumbrado o perfil do Poder Judiciário 

e do Poder Executivo, para evidenciar traços de elitismo nas instituições públicas brasileiras e 

também para avaliar o futuro da greve política no país. Explanados todos esses fatores e 

realidades, torna-se possível esboçar uma idealização para a greve política, desde sua concepção 

até seu exercício. 

Antes, greves políticas contemporâneas serão avaliadas, o que se faz no próximo 

tópico, e somente então serão analisadas as características dos três poderes e de quem os ocupa, 

sobretudo do Poder Legislativo, bem como as discussões levadas para o seu âmbito nas 

legislaturas mais recentes, para que as perspectivas da espécie política do gênero grevista sejam 

capturadas e consequentemente para que sejam traçados cuidados e regras adequados para uma 

futura regulação da referida modalidade. 

4.1 As mais recentes paralisações trabalhistas com cunho político no Brasil: 

caminhoneiros e outros grupos em greve contra o poder público na atualidade 
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Emerge nesse momento a necessidade de estudar um marcante acontecimento na 

história da greve e da democracia no Brasil. A greve dos caminhoneiros de 2018 é digna de 

atenção em virtude das suas proporções, da sua natureza, das suas reivindicações e da sua 

atualidade. Comentada por todos os meios de imprensa à época e causadora de grande 

inquietação à população, ela foi narrada detalhadamente pelo portal on-line da BBC News 

Brasil, que elaborou um relato diário do movimento. A seguir, com uso dessa matéria, será 

realizada uma leitura da paralisação dos caminhoneiros. 

Com aumento de mais de cinquenta por cento no último ano, os caminhoneiros 

paralisaram em 21 de maio de 2018, pleiteando queda no valor do óleo diesel. Diminuição dos 

impostos e estabelecimento de tabela mínima para o frete eram outras demandas. Além dessas 

razões, houve uma fusão de motivos, e o movimento incorporou a pauta da corrupção 

(GREVE..., 2018).  

As estradas foram bloqueadas em parte com a interrupção dos caminhoneiros. 

Entregas em diferentes setores foram prejudicadas. A dispersão na paralisação aconteceu 

somente quando algumas negociações com o poder público começaram a ser travadas e também 

quando o Exército passou a intervir para desobstruir as rodovias (GREVE..., 2018). 

A Associação Brasileira dos Caminhoneiros apresentou, antes da greve, ofício na 

Presidência da República e na Casa Civil, em pedido por atuação estatal quanto ao 

encarecimento das refinarias e dos impostos sobre o óleo diesel, já demonstrando a intenção de 

ato coletivo em todo o país na hipótese de frustração. Caminhoneiros de no mínimo dezessete 

estados do país na segunda-feira do dia 21 de maio de 2018 obstaculizaram as pistas em 

manifestação contra a política de preços executada pela Petrobras, que passou a poder alterar a 

todo tempo, até mesmo em uma constância diária (GREVE..., 2018). 

No segundo dia, a manifestação já se alastrava por vinte e quatro estados, e no 

terceiro dia o presidente da Petrobras prometeu diminuir no percentual de dez por cento o preço 

do óleo diesel nas refinarias durante quinze dias e a sustentação dos preços nesse período. No 

quarto dia, vinte e quatro de maio, a quantidade de ônibus cai, os postos de gasolina aumentam 

seus preços, aulas e voos são cancelados, e é incorporado à agenda do movimento o combate 

contra a corrupção. Alguns focos chegavam até mesmo a apresentar apoio a um novo golpe 

militar (GREVE..., 2018). 

No quarto dia de paralisação, o governo federal apresentou acordo, porém este não 

incluía a isenção do PIS-Cofins sobre o óleo diesel, a principal reivindicação dos 
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caminhoneiros, que acabaram recusando a negociação. Surge a suspeita de lockout, atitude 

empresarial vedada de apoio à suspensão, e começou assim uma investigação pela Polícia 

Federal (GREVE..., 2018). 

No quinto dia, vinte e cinco de maio, um decreto permitiu que militares 

desobstruíssem rodovias federais e, caso tivessem suporte de governadores ou prefeitos, pistas 

estaduais e municipais. Os militares e a Polícia Rodoviária Federal também podiam 

eventualmente “pedir” veículos que bloqueassem a rodovia para que fossem por eles 

conduzidos até a garagem dos proprietários ou até o local para onde os produtos devessem ser 

transportados. Foram estipuladas multas pelo Supremo Tribunal Federal: dez mil reais para 

pessoas que obstruíssem o caminho e cem mil reais para instituições que arquitetassem o 

bloqueio (GREVE..., 2018). 

No sétimo dia, a Abcam finaliza negociação com o governo para encerrar as 

manifestações dos caminhoneiros autônomos, no que a associação tomou como progresso para 

a classe, contudo esta seguiu com o ato. O vasto desfalque pelos postos de combustíveis começa 

a abrandar no nono dia, e muitos foram denunciados por exploração ao consumidor, sofrendo 

entre outras medidas grandes multas. Quase todos os focos de manifestação no décimo dia 

foram dispersados pelas Forças Armadas e pela Polícia Rodoviária Federal, porém o país não 

recuperou a normalidade instantaneamente, havendo alguns cuidados quanto a fornecimento de 

combustíveis. Os petroleiros, ainda, instauraram greve de setenta e duas horas, desgostosos 

quanto à nova política de preços da Petrobras, greve esta contemplada como ilegal pelo Poder 

Judiciário (GREVE..., 2018). 

Mais uma vez, os petroleiros atuam coletivamente, em episódio de necessária 

explanação: foram cedidas algumas entidades públicas para o setor privado e a chance de a 

Petrobras entrar nessa leva de vendas fez com que os petroleiros parassem de trabalhar, com 

mais de vinte mil pessoas e cento e vinte e uma unidades engajadas (OHANA, 2020).  

Entre as razões da greve, destaca-se o encerramento de fábrica por motivos 

econômicos, ocasionando massiva dispensa de funcionários, que nesse cenário resolveram se 

manifestar de frente para o estabelecimento e instaurar uma greve, em 23 de janeiro e 1º de 

fevereiro de 2020, respectivamente, com apoio dos caminhoneiros e dos pesquisadores da 

Universidade de São Paulo. Uma das alegações ditava que a Cláusula 26 do acordo coletivo 

com a Petrobras estaria sendo violada, proibitiva de dispensa em grandes dimensões sem 

diálogo precedente com o sindicato (OHANA, 2020). 
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Demandava, portanto, o movimento que as dispensas de fábrica no Paraná fossem 

suspensas, bem como o atendimento a acordo coletivo de trabalho firmado. A empresa estatal 

respondeu quando procurada que a produção não havia sido atingida e que nenhum foco da 

greve teve adesão total, além de deter a empresa pessoal para contingência (G1, 2020).  

O ministro Ives Gandra, em ação proposta pela Petrobras perante o Tribunal 

Superior do Trabalho, impôs o comparecimento de noventa por cento da equipe às obrigações, 

o que não foi atendido e ensejou multa diária de quinhentos mil reais por sindicato, em virtude 

do seu caráter político e não econômico direto. Tal decisão foi validada pelo ministro Dias 

Toffoli, diante das chances de prejuízo à economia do país e a sua estabilidade interna e externa, 

e posteriormente caracterizou como ilegal a paralisação (OHANA, 2020). 

Uma conquista dos petroleiros foi a suspensão temporária das demissões no Paraná, 

até a seguinte audiência no Tribunal. A Petrobras, contudo, enfatizou o caráter passageiro da 

suspensão e também ofertou benefícios como permanência de plano médico e dentário e auxílio 

educacional por dois anos nas promessas para resolução e fechamento dos embates (OHANA, 

2020). 

Finda a greve, firmou-se a negociação de que a empresa estatal receberia dos 

sindicatos quase dois milhões e meio de reais a título de multa pelos prejuízos da paralisação, 

arranjo realizado em reunião coordenada pelo ministro Ives Gandra. A quitação dessa multa 

pôde ser mediante contração das mensalidades associativas – ao invés de destinar-se à 

associação, a quantia descontada do salário seria encaminhada para a Petrobras (PUPO, 2020).  

Há mais uma greve política repercutida nos anos 2010. Em junho de 2019, foram 

os ferroviários de São Paulo que se mobilizaram para instaurar uma greve contra a reforma 

previdenciária intentada, vindo a ser coibida a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos a 

laborar normalmente por decisão judicial em processo perante o Tribunal Regional do Trabalho 

da 2ª Região (LOPES, 2019).  

A relatora no processo perante o TRT2 vislumbrou em 13 de junho de 2019 que os 

trabalhadores poderiam apenas paralisar por interesses que o empregador ou sindicato patronal 

fosse capaz de neutralizar, e não por assunto próprio do Congresso Nacional. Além disso, expôs 

que o caso em tela detinha violações ao direito de ir e vir dos cidadãos e que era tarefa do Poder 

Judiciário garantir a manutenção dos serviços essenciais, com base no artigo 12 da Lei nº 

7.783/89 (JUSBRASIL, 2019). 
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Nota-se, assim, que apesar do regime democrático instituído no Brasil e da previsão 

no ordenamento jurídico da greve como direito fundamental, além da liberdade na escolha de 

interesses que a Constituição de 1988 assegura aos trabalhadores quanto às paralisações que 

resolverem promover, ainda há um longo caminho a percorrer, pelo menos no âmbito judicial. 

Por mais que existam melhorias no tratamento jurisprudencial da greve política no 

país, são ocasionais e não bastam para que o Poder Legislativo ou outra instituição pública 

revise suas concepções acerca da greve política. Vem, dessa forma, a necessidade de elencar o 

poder que pode verdadeiramente mudar a posição que a prática ocupa hoje e o tratamento que 

ela recebe dos demais poderes e instituições. 

4.2 A inaptidão dos Poderes Judiciário e Executivo na efetivação do direito de greve 

política 

O desempenho do Poder Judiciário na contemplação das greves políticas foi 

explicitado no tópico e capítulo anteriores. Narrados os principais episódios de paralisação 

laboral com razões políticas no século XX e no século XXI, pode ser notado, sobretudo quando 

observadas as últimas greves na modalidade aludida, que os julgadores permanecem resistentes 

ao movimento, ainda com a instalação da democracia e uma maior acomodação da greve como 

direito no Brasil. 

Essa rejeição pode ser atribuída à estrutura da instituição. Os seus integrantes 

historicamente vivem realidades destoantes, pelo menos em maioria, daquelas em que estão 

inseridas as pessoas pertencentes às camadas mais baixas da sociedade. As origens de muitos 

julgadores são bastante distintas das circunstâncias do trabalhador brasileiro, e se não o forem, 

o salto financeiro que acontece atrelado ao ingresso no corpo de magistrados é significativo, 

suficiente para mudar a vida do novo juiz e da sua família. 

Para a deflagração de uma predisposição nos julgamentos do Poder Judiciário, é 

necessária a avaliação da predominância social entre os magistrados, o que é possível através 

do estudo online realizado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2018 para retratar o perfil 

sociodemográfico da referida classe no país. A seguir, alguns dados serão extraídos do relatório 

mencionado. 

Inicialmente, aborda-se o gênero da magistratura brasileira. De acordo com a 

referida pesquisa, o gênero feminino ocupa trinta e oito por cento das cadeiras na magistratura 

brasileira, e a Justiça do Trabalho é o setor com mais participação das mulheres, na qual 
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compõem quarenta e sete por cento dos lugares (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 

2018, p. 8). 

A idade também é fator relevante. No mencionado estudo, levantou-se que, em 

média, o julgador no Brasil tem quarenta e sete anos de idade. Metade dos julgadores, na 

realidade, tem idade superior a quarenta e seis anos. Além disso, oitenta por cento dos 

magistrados brasileiros são casados ou estão inseridos em união estável. Somente dez por cento 

são solteiros, nove por cento são divorciados e um por cento é o percentual de viúvos 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2018, p. 8).  

O perfil étnico-racial também foi traçado nesse exame do Conselho Nacional de 

Justiça de 2018. O índice de brancos na magistratura brasileira é de 80,3%, enquanto 18,1% 

são negros e 1,6% têm origem asiática. A Justiça do Trabalho, comparada às Justiças Estadual 

e Federal, apresenta maior diversidade étnico-racial. Deve ser assinalado, porém, que essa 

maior diversidade na Justiça do Trabalho não constitui verdadeira aproximação à equidade, já 

que a diferença nos números é enorme (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2018, p. 8). 

De acordo com o referido estudo online pelo CNJ em 2018, o percentual de 

cinquenta e um por cento dos julgadores no Brasil tem pai com ensino superior completo (ou 

maior grau de escolaridade), enquanto quarenta e dois por cento possuem mãe com o mesmo 

nível educacional. À medida que a integração do magistrado ao Poder Judiciário fica mais 

recente, maior é o número de pais e mães com pelo menos grau superior completo. Além disso, 

noventa e dois por cento da magistratura casada possuem nível superior completo. Um quinto 

dos julgadores apresenta componentes da família na mesma carreira (CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, 2018, p. 15). 

Deve ser ressaltado também que de acordo com a citada pesquisa online pelo CNJ 

em 2018, conforme a posição na hierarquia ascende, aumenta-se proporcionalmente a 

quantidade de julgadores com familiares magistrados: os juízes substitutos detêm entre si o 

índice de quatorze por cento, os juízes titulares, vinte por cento, e os desembargadores, trinta 

por cento. Por fim, mais uma vez no referido estudo, oitenta e dois por cento dos magistrados 

afirmaram ter religião, e o catolicismo foi a religião mais indicada, em cinquenta e sete e meio 

por cento (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2018, p. 15). 

Os dados apurados apontam que o Poder Judiciário brasileiro é majoritariamente 

formado por pessoas privilegiadas. Todos os fatores e números convergem para a mesma 

constatação: a classe de magistrados no Brasil sempre foi formada por homens e mulheres 



102 

 

 

menos desafiados economicamente ou pelo menos tendenciosos a um pensamento tradicional. 

Tais verificações demonstram que, por mais que os julgadores tentem conter seus valores, 

podem deixá-los escapar e imprimi-los de maneira inconsciente em suas decisões. 

Esse descuido, certamente recorrente, enviesa decisões essenciais para a classe 

trabalhadora brasileira e chega a contribuir para uma perpetuação da sua inferioridade. Com 

seu futuro determinado por um grupo de pessoas cujas vivências não se assemelham às suas, 

ainda que existam outras variantes na firmação de entendimento, o baixo senso de realidade 

com que se equipam os magistrados faz falta. A consequência são decisões em maior ou menor 

proporção incongruentes quanto aos méritos dos trabalhadores, que seguem prejudicados, 

afastados de bens que lhes pertencem por displicência e limitação axiológica de quem 

efetivamente poderia mudar seu desfecho. 

Ademais, o encaminhamento de casos de greve política para o Poder Judiciário, 

além de culminar em desdobramentos já esperados, pode representar indevido fenômeno da 

judicialização da política. Se o magistrado, através de uma interferência provocada, define por 

conta própria a trajetória política do Estado ou de um certo grupo para com o Estado, implica 

uma investidura em poderes que não são seus, mas de outras instituições. 

O juiz hoje, não mais condicionado à lei por completo, adentra o caso e nele levanta 

circunstâncias, guarda a Constituição, tutela pela democracia e pelos direitos fundamentais e 

consegue gerar mudanças sociais, econômicas e também políticas, sem se restringir somente à 

leitura de dispositivos. Ele, portanto, decide discricionariamente os litígios que lhe são 

apresentados, portador de um maior protagonismo na atualidade (PEIXINHO, 2008, p. 26). 

A composição de entidades com maior capacidade normativa é acompanhada pela 

elaboração de jurisprudência que será mais aplicada que as leis do Estado, o que esvazia o 

princípio da legalidade e a reserva de lei. Ainda que seja o julgador a figura que intervirá e 

garantirá direitos para a sociedade no julgamento de conflitos, tal realidade subtrai a força do 

Estado (PEIXINHO, 2008, p. 20-21). 

A atuação política do Poder Judiciário extrapola a esfera democrática, tem 

limitações quanto à legitimidade e apresenta altas chances de questionamento, emissora de 

visões demasiadamente pessoais, já que os julgadores detêm uma tarefa individual. O embate 

entre as partes que é levado à contemplação do Poder Judiciário termina com uma resposta que 

beneficia um lado e prejudica outro, ou seja, que dá razão a um só. Essa tendência contraria a 
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idealização da política, que aspira a um meio termo entre os envolvidos (ABRANCHES, 2018, 

p. 367-368). 

Formalmente, esse novo eixo já apresenta carga de risco e dúvida, afinal consegue 

reordenar toda a estrutura social e o funcionamento da máquina estatal. O aspecto material, 

contudo, supera e é aquele que merece maior atenção: esse novo poder transformador dos 

magistrados brasileiros, somado ao perfil acima retratado e aos seus presumíveis valores, pode 

servir não para concretizar a igualdade ou para instalar mais transparência e idoneidade na 

democracia do país, mas para enfraquecer lutas legítimas, dispersar minorias e eternizar a 

estratificação social. 

Cynara Monteiro Mariano (2010, p. 145) escreve: 

No contexto brasileiro, a problemática em torno das decisões políticas fundamentais, 

em que pese também apresentar inconvenientes quanto à efetiva concretização dos 

direitos (especialmente os de natureza política, econômica e social), é, antes de tudo, 

uma questão de legitimidade e de poder constituinte. A instância brasileira a quem foi 

outorgada a competência para decidir por último em matéria constitucional não 

integra propriamente um dos poderes constituídos [...]. Disso resulta, portanto, a 

necessidade de aprofundar essa questão, pois, para traduzir fielmente o princípio 

democrático, a atuação da jurisdição constitucional brasileira também deve ter origem 

em processos democráticos.  

O Poder Executivo também faz parte dessa necessária análise. O Partido dos 

Trabalhadores, após anos na presidência, contribuiu para uma melhoria na vida de muitas 

pessoas economicamente vulneráveis. Deu lugar a uma pessoa de agenda diferente da anterior. 

A análise convém para que se evidencie o presente potencial de contribuição do Poder 

Executivo à greve, às manifestações políticas e aos trabalhadores. 

Primeiramente, assinala-se aqui que Luiz Inácio Lula da Silva já se envolveu com 

greve antes de ser chefe do Poder Executivo. Foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 

São Bernardo do Campo (SP). O ex-presidente, em entrevista, discutiu as greves ocorridas em 

1978 no estado de São Paulo a partir da mobilização em São Bernardo do Campo, os 

desdobramentos em 1979, e falou inclusive de uma greve dos trabalhadores na construção civil, 

em Belo Horizonte, que ocasionou a morte de um participante, diante da qual Lula resolveu 

fazer uma visita em solidariedade. Discorreu na entrevista sobre a campanha de 1979, em que 

alguns visualizaram que o mesmo havia “se vendido” ao aceitar um acordo dos empresários 

que julgava proveitoso (OLIVEIRA; NORONHA, 2015, p. 161-175). 

Lula em sua entrevista falou também da greve de 1980, na qual buscou recuperar 

confiança dos trabalhadores, após a perda de popularidade mencionada. Contou que chegou a 

ser preso, juntamente com outros atuantes, e que isso causou uma indignação à classe 
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trabalhadora, o que ajudou na reconquista. Acerca dessa greve, Lula falou que nada ganharam 

em termos de finança, porém, em contrapartida, “a consciência política valeu por um curso 

universitário”. Ele relatou que a vantagem desse episódio foi a politização da categoria. Ele 

disse, ainda, que a partir desse momento “começou mais forte a discussão da CUT, a discussão 

do Partido dos Trabalhadores, sabe? Nós construímos muita coisa a partir daquele momento” 

(OLIVEIRA; NORONHA, 2015, p. 177-181). Duas décadas depois, Lula seria eleito Presidente 

da República e promoveria programas sociais que agradariam as baixas camadas da população. 

O êxito do governo de Lula foi essencial para a eleição de Dilma Rousseff. Alargar 

projetos sociais da gestão lulista, que iam de moradia à educação, era uma das propostas na sua 

candidatura, o que certamente angariou numerosos votos da população e representou fator 

decisivo para a chegada ao cargo. Deixou de ser Ministra de Minas e Energia e da Casa Civil 

para governar o país (GALINARI, 2017, p. 87).  

Dilma Rouseff, a sucessora no cargo, por sua vez, mesmo que alinhada aos ideais 

do seu antecessor, não representou permissividade aos grevistas. Lidando com a baixa 

financeira mundial e com iminentes repercussões na economia do país, após consentimento de 

Lula quanto a algumas regalias em favor dos trabalhadores e servidores ao longo da sua gestão, 

Dilma foi categórica e não transigiu com os sindicatos, ainda que não desejasse indispor-se com 

a classe trabalhadora. A greve dos Correios, de vinte e oito dias de duração, alcançou reajuste 

de 6,87% e aumento linear de oitenta reais, encerrada pelo Tribunal Superior do Trabalho, e a 

greve na Eletrobras obteve o percentual de 6,51% de reposição da inflação, aquisição idêntica 

à da paralisação da Embrapa, de oito dias. A greve dos servidores das universidades federais, 

de cento e dez dias, nada conquistou (NICACIO, 2011). 

Dilma Rousseff saiu do cargo de presidenta através de processo de impeachment. 

Em 15 de outubro de 2015, o pedido foi apresentado na Câmara dos Deputados, fundado na 

acusação de crime de responsabilidade por manipulação de gastos excessivos, fora dos 

parâmetros da lei, e concessão de créditos suplementares para o orçamento sem que o 

Congresso Nacional autorizasse, entre outras questões. Além disso, havia o elemento da 

insatisfação popular, demonstrada com a ida de considerável quantidade de pessoas às ruas, 

aparelhadas de páginas eletrônicas para manifestação (GALINARI, 2017, p. 90-91). 

Michel Temer, assumindo a posição em seguida, precisou lidar com a paralisação 

dos caminhoneiros de 2018. Esboçou o então Presidente algumas medidas para atenuar o 

movimento, como a diminuição de quarenta e seis centavos no litro do diesel durante sessenta 

dias, divulgada após uma semana de greve. Outra medida foi a dispensa de pedágio para eixos 
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suspensos de caminhões vazios, atos que agradaram os representantes do segmento autônomo 

(CALGARO; VIVAS, 2018). 

O Partido dos Trabalhadores, na ocupação da Presidência da República, trouxe 

benefícios para a classe trabalhadora, todavia, mesmo com determinados acertos no 

gerenciamento de greves, não revolucionou o tratamento do instituto. A proposta progressista 

do partido implantou programas que amenizaram as desigualdades sociais, porém a greve 

continuou estigmatizada, e por parte do Executivo nada se fez para que fosse ilustrada 

diferentemente. 

Um ato presidencial que ainda é capaz de facilitar a greve no Brasil é a medida 

provisória, condicionada a circunstâncias urgentes e relevantes de acordo com o art. 62 da 

Constituição Federal. Tem força de lei e parte do Presidente, apesar de ser debatida em seguida 

pelo Poder Legislativo. O ato, contudo, não transforma o direito ou seu exercício, já que dirige-

se apenas a um episódio específico no presente. No máximo, ajusta aspectos de uma paralisação 

em curso. 

A título de exemplo, a greve dos caminhoneiros em 2018 foi pontuada por algumas 

medidas provisórias, como a Medida Provisória nº 831/2018, que versou sobre fretes da Conab 

para caminhoneiros autônomos, como a Medida Provisória nº 833/2018, que se debruçou acerca 

do pedágio por eixos suspensos nos transportes de carga, e como a Medida Provisória nº 

837/2018, que dispôs sobre remuneração para policiais rodoviários federais que atuaram no 

episódio. Essas medidas provisórias e seus desfechos serão estudados em momento posterior 

neste capítulo. Vê-se desde já, porém, que atos do Poder Executivo podem afetar os efeitos de 

uma greve e mais especificamente de uma greve política. 

Na realidade, o exercício do direito de greve no século XXI ainda representa um 

esforço. A classe trabalhadora enfrenta obstáculos na contemporaneidade, que não são 

neutralizados pelo Poder Executivo. Mesmo que haja negociação ou autorização por parte do 

núcleo presidencial, o Poder Executivo pode no máximo amenizar episódios pontuais. Da 

mesma forma que o Poder Judiciário, a Presidência da República consegue apenas promover 

contenção ou satisfação de casos singularizados. A capacidade do Poder Executivo, bem como 

da entidade jurisdicional, portanto, é aquém para reinventar o instituto da greve por completo. 

Essa constatação não implica um abandono da causa pela instituição. Há adições a 

instaurar que poderiam alçar a prática grevista. Uma das ferramentas é a capacidade de 

influência da sua posição. O Presidente da República tem a potência de proferir discurso que 
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vem a formar opiniões e principalmente legitimar condutas. Se um político conservador assume 

o cargo e emite frequentes posicionamentos conservadores, fechados para com movimentos 

coletivos ou auxílios sociais, estarão viabilizados atos de parlamentares que minam 

perspectivas de ascensão trabalhista e concretização de direitos de minorias no Brasil. 

Diante do exposto, verifica-se que o Poder Legislativo, o poder restante, é o único 

apto a refundar o instituto da greve no Brasil, ladeado de reeducação populacional, que poderia 

ser até certo ponto instaurada mediante políticas públicas do Poder Executivo. Somado à 

transformação no pensamento do povo brasileiro, um futuro caderno normativo pelo legislador 

poderia bastar para a renovação da qual o instituto necessita. Assim, no próximo tópico, são 

indicadas as prioridades depositadas nos programas dos principais partidos políticos brasileiros, 

e são levantados também as discussões acerca do direito de greve nas Casas Legislativas e os 

efeitos por elas proporcionados às greves políticas ocorridas nos últimos anos, à pessoa do 

trabalhador e ao seu rol de prerrogativas. 

4.3 O Poder Legislativo, a (des)proteção ao trabalhador e a (im)probabilidade da greve 

política como direito 

Neste tópico, realiza-se uma apuração do Poder Legislativo no Brasil, dos 

propósitos com os quais os partidos políticos brasileiros se comprometem e das reflexões que 

seus componentes vêm travando durante sessões legislativas acerca da greve política, da greve 

em sentido geral, dos trabalhadores e das relações de trabalho que são firmadas.  

Inicialmente, a retratação do Poder Legislativo atual no Brasil exige uma leitura dos 

programas dos partidos políticos mais engajados. O primeiro nesta análise é o Partido dos 

Trabalhadores. Disponibilizada em sua página eletrônica, a Carta de Princípios do Partido dos 

Trabalhadores preconiza que os grupos explorados são o único setor capaz de instalar uma 

democracia consolidada, cenário que não será verificado sob arranjo das camadas elitizadas e 

isolamento da população brasileira (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 1979). 

A referida carta, ainda, promete representar os trabalhadores que pleiteiam dignas 

condições de vida, inclusão política e concretas liberdades democráticas. Anuncia também o 

documento que almeja a independência sindical, de forma que os trabalhadores sejam sujeitos 

independentes politicamente, e prega que os operários, arquitetados, sem o controle das elites 

e dos empregadores, podem efetivar democracia e justiça (PARTIDO DOS 

TRABALHADORES, 1979a). 
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Publicado em seguida, o Manifesto de Fundação do Partido dos Trabalhadores 

exalta a importância das lutas sociais e menciona o combate à vedação da greve. O fenômeno 

grevista é mencionado novamente, anunciando o documento que a sua má regulamentação 

elimina a liberdade, associada esta portanto a uma devida proteção do instituto como verdadeira 

prerrogativa (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 1980). 

O Partido Democrático Trabalhista compromete-se ideologicamente com os 

trabalhadores, principalmente com os pobres e miseráveis (PARTIDO DEMOCRÁTICO 

TRABALHISTA, s.d.). Já o Partido Comunista do Brasil menciona em seu programa o 

amadurecimento da consciência operária e o progresso da luta da classe trabalhadora, referindo-

se também ao longo do documento à exploração sofrida no capitalismo e defendendo a plena 

democratização do povo brasileiro (PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL, s.d.). 

Na linha histórica detalhada na página eletrônica do Partido Socialista Brasileiro, o 

partido expressa a rejeição à supressão de direitos trabalhistas, a não ser aqueles que denotem 

privilégio, e se mostra contra o trabalho precário e a relativização das leis protetivas, apesar de 

concordar com a imprescindibilidade de uma reforma (PARTIDO SOCIALISTA 

BRASILEIRO, s.d.). O Partido da Social Democracia Brasileira, no seu programa, promete 

batalhar contra a pobreza e preservar os proventos dos trabalhadores, bem como garantir 

educação, saúde e equilíbrio econômico, e afirma ter estabelecido as instituições da democracia 

(PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, s.d.). 

O Movimento Democrático Brasileiro, no seu programa partidário, promete luta 

por renovação na política de renda e condiciona a maximização dos salários a negociações 

coletivas, à autonomia sindical e também ao direito grevista, bem como do pleno emprego. 

Garante no referido documento que a classe trabalhadora do campo e da cidade será 

devidamente representada e descreve-se como organização que liga as reivindicações e 

movimentos sociais à vida política. Fundamenta ademais a riqueza coletiva no trabalho e 

prefere-o sobre os interesses do capital (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, 

1996). 

O Partido Socialismo e Liberdade tem programa com esboço de atos em proteção 

ao trabalhador, à pobreza e à democracia, contra o capitalismo e o imperialismo. O seu 

empenho, portanto, de acordo com o documento, será pautado nesses e em outros propósitos, 

como a majoração salarial e direitos ao trabalho e à terra efetivados, o que pode ser alcançado 

através do incentivo à greve, entre outros fatores. Elege inclusive como as primeiras prioridades 
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a diminuição das jornadas de trabalho e a maximização do salário, com ajuda frente à inflação 

(PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE, 2018).  

O Partido Novo, em seu quadro de posicionamentos, visa a um país com maior 

eficiência estatal, uma fática representatividade na política e mais oportunidades, maior 

viabilização para laborar e ainda oferta de programas assistenciais para que os brasileiros 

consigam vencer a pobreza, além de um desenvolvimentismo promovido pelo setor privado 

(NOVO, s.d.). 

Verifica-se que o compromisso com os trabalhadores e com a democracia é 

largamente adotado pelos partidos políticos no Brasil. Alguns partidos até mencionam a greve 

em seus programas, investidos assim na tarefa de proteger aqueles que a praticarem e os 

episódios que forem ocasionados. Um deles inclusive chega a atrelar o ideal de liberdade à justa 

regulamentação do instituto. 

Tal constatação demonstra que a defesa do direito de greve não é um desafio 

inerente à esquerda ou à direita. O instituto na realidade constitui um ponto apartidário nas 

incumbências da política nacional. Logo, pode e deve ser implementado e alçado mediante 

condutas das diversas frentes do Poder Legislativo, mesmo sendo uma entidade plural. 

Já que os partidos políticos do país defendem tanto a democracia e a classe 

trabalhadora, em expressa assunção de obrigação quanto aos seus ideais e interesses, e alguns 

partidos até trazem em seu programa a greve como direito a ser tutelado, nota-se que a greve 

política, a partir dessas ideologias, pode vir a ser discutida e regulamentada por provocação de 

qualquer organização partidária, afinal é uma combinação do direito de greve aos pilares 

democráticos. 

Diante da sua classificação como direito fundamental, dos dispositivos da 

Constituição Federal, da adoção da democracia no Brasil, da lei regulamentadora e da 

frequência com que o fato social acontece na sociedade, por diversas razões e por variadas 

profissões, a greve como gênero e mais especificamente a modalidade de greve política 

merecem constantes discussões nas Casas Legislativas. 

Com o devido tratamento, o despontamento de uma greve pode contribuir 

diretamente para uma maior concretização de direitos sociais e assim constituir verdadeiro 

mecanismo de ascensão econômica, direcionado justamente para as pessoas mais necessitadas 

sob o propósito da igualdade, objetivo este com bastante margem para conquista no país. 
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Quando prevista legalmente, a greve política, sem domesticação, representará uma 

aproximação ao ideal modelo democrático no Brasil. Há, contudo, pendências acerca do gênero 

grevista, correções quanto a sua condução, e aqui os debates legislativos da greve como um 

todo são pertinentes (para que se analise até mesmo a recorrência do assunto entre os 

parlamentares), bem como daqueles suscitados pelas mais recentes greves políticas irrompidas.  

Serão avaliadas em seguida as reflexões travadas no âmbito do Poder Legislativo 

oriundas de greves políticas e os esboços parlamentares visando à normatização nos últimos 

anos, acerca do gênero de greve e também acerca das paralisações laborais com razões políticas, 

para uma verificação das perspectivas de regulamentação da greve política no país. 

A greve dos caminhoneiros marcou a história da greve brasileira com as críticas 

trazidas, a amplitude da adesão e a força de seus efeitos. Na sua duração, algumas medidas 

provisórias foram elaboradas e posteriormente transformaram-se em leis. Mesmo partindo do 

Presidente da República, o caminho traçado pela medida provisória merece leitura neste 

momento porque a referida norma é comentada pelo Poder Legislativo, constituindo então lei. 

A primeira medida provisória aqui analisada é a MP833/2018. Em modificação à 

Lei nº 13.103, de 02 de março de 2015, isentou de pedágio sobre os eixos suspensos os 

motoristas de veículo transportador de cargas que trafegarem vazios nas estradas. Essa medida 

virou norma jurídica, hoje a Lei nº 13.711, de 24 de agosto de 2018.  

No processo legislativo, foi recebida a Nota Técnica de Adequação Orçamentária e 

Financeira nº 20/2018 da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle no Senado 

Federal, debruçada sobre o cabimento financeiro e a afetação nas arrecadações do ato 

provisório. A nota apresentou argumentos diametrais e vislumbrou a possibilidade de não haver 

impacto na receita federal (SENADO FEDERAL, 2018).  

Na Secretaria Legislativa do Congresso Nacional, a Medida Provisória nº 833/2018 

originou o Projeto de Lei de Conversão nº 17/2018, encaminhado para publicação no Diário do 

Congresso Nacional de 21 de junho de 2018 o Parecer nº 01 da Comissão Mista. Em quadro 

comparativo elaborado pela aludida secretaria, assinalou-se o acréscimo de um sexto parágrafo 

ao artigo 17, que determinava que o valor do pedágio visando à compensação da isenção 

pretendida aumentaria apenas se houvessem sido tentadas as outras opções de reequilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos Encaminhou-se para a Câmara dos Deputados 

(CONGRESSO NACIONAL, 2018a). 
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No Plenário, foi apreciado e aprovado o parecer elaborado pela Comissão Mista, 

quanto à concordância constitucional de relevância e urgência e ao cabimento financeiro e 

orçamentário. A Medida Provisória nº 833/2018 foi aprovada sob a forma do Projeto de Lei de 

Conversão nº 17 de 2018, com destaque que gerou a Emenda nº 10, votada em separado da 

bancada do PSOL (DTQ 1) e rejeitada. A redação final foi aprovada, com a permanência do 

parágrafo sexto acrescentado ao artigo 17. Em seguida, remeteu-se ao Senado Federal 

(CONGRESSO NACIONAL, 2018a). 

Lido no Senado, o Projeto de Lei de Conversão 17/2018 foi aprovado nos termos 

textuais da Câmara dos Deputados, enviado para sanção. A Presidência da República sancionou 

e converteu em norma jurídica, formada dessa maneira a Lei nº 13.711, de 24 de agosto de 2018 

(CONGRESSO NACIONAL, 2018a).  

Outra medida provisória emitida foi a MP nº 831/2018, que determinava que a 

licitação seja dispensada para o percentual de até trinta por cento da requisição anual de frete 

da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em contratos de transporte rodoviário de 

cargas, a não ser que não baste para satisfatoriamente atender à demanda da Conab, vedada a 

superação do preço do frete àquele aplicado pela companhia (CONGRESSO NACIONAL, 

2018b).  

Foi entregue a Nota Técnica nº 18/2018 da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização 

e Controle do Senado Federal, foram apresentadas nove emendas de parlamentares de diferentes 

partidos (MDB, PSD, PT, PDT, PR e PEN) e foram aprovadas duas dessas emendas, conduzido 

o texto para a Câmara dos Deputados em seguida. No Projeto de Lei de Conversão nº 22 de 

2018, foi recortado o destaque do PDT para ser votada separadamente a emenda nº 8 (DTQ 1) 

e a matéria foi encaminhada para o Senado. O projeto foi mais uma vez aceito e encaminhado 

para sanção, posteriormente convertido em norma jurídica, a Lei nº 13.713, de 24 de agosto de 

2018 (CONGRESSO NACIONAL, 2018b).  

Há, também, a Medida Provisória nº 837/2018, que previu indenização ao policial 

rodoviário federal que trabalha no repouso semanal remunerado de sua escala ou turno. A 

indenização foi fornecida sob caráter emergencial e seu pagamento se dá através de 

redistribuição do orçamento do Departamento de Polícia Rodoviária Federal do Ministério da 

Segurança Pública, disposição presente na Lei nº 13.712, de 24 de agosto de 2018, lei originada 

da aludida medida provisória (CONGRESSO NACIONAL, 2018c).  
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As mencionadas medidas provisórias, transformadas em leis, evidenciam que uma 

greve política é capaz de pressionar e mobilizar integrantes do poder público, desde frentes 

parlamentares até o Presidente da República. As alterações no tocante ao pedágio são exemplos 

de resultados alcançáveis mediante a paralisação da classe trabalhadora. As conquistas dos 

caminhoneiros, porém, poderiam ter sido maiores – o preço do combustível no Brasil 

permanece alto, o maior questionamento de sua manifestação. 

Tramita ainda na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 10354/2018, elaborado 

por parlamentar do Partido dos Trabalhadores - SE, em tentativa de anistiar os caminhoneiros 

de algumas punições. Na justificativa, aponta-se o poder público como o responsável pelo 

cenário desfavorável no âmbito dos combustíveis, enquanto os alvos de multas foram os 

caminhoneiros injustamente. Sublinha-se que a paralisação dos caminhoneiros foi válida e 

legítima, uma reivindicação de seus direitos (DANIEL, 2018). 

O Projeto de Lei nº 10.354/2018 foi contemplado por duas comissões, a Comissão 

de Viação e Transportes e a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, e não foram 

propostas emendas sobre seu texto. A última movimentação no trâmite do projeto deu-se em 

novembro de 2019, em reunião deliberativa ordinária, ocasião na qual garantiu-se a inscrição 

para discussão da matéria à deputada (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2018). Cabe ler os 

dizeres de cada comissão acerca da anistia sugerida pelo deputado. 

O deputado  do PSD-PR relator da Comissão de Viação e Transporte emitiu parecer 

sobre a questão levantada. A matéria, conforme apontado pelo deputado, era semelhante ao 

Projeto de Lei nº 10.452/2018, escrito por deputado do partido PATRI/RJ, e ao Projeto de Lei 

nº 10.503/2018, de deputado do partido PSDB/SP, motivo pelo qual ambos foram apensados 

ao Projeto de Lei nº 10.354/2018. Apontou-se em relatório que o PL10452/2018 era mais 

abrangente que o principal e englobava penalidades de outras instituições, e não só aquelas 

referentes a infrações de trânsito, bem como envolvia pessoas físicas e jurídicas. O outro projeto 

de lei apensado, por sua vez, propunha o perdão somente das infrações de norma de trânsito 

(VERMELHO, 2019). 

De acordo com o parecer pelo relator da referida comissão, o poder público não 

pode fundamentar-se em lei de trânsito para castigar pessoas que exercem um direito protegido 

pela Constituição, já que inexiste disposição no caderno normativo de trânsito acerca de 

grevistas. Foi enfatizado também que a demanda da categoria dos caminhoneiros na realidade 

mostrou-se uma exigência de considerável parcela da população brasileira, que com os grevistas 

concordou, diante de combustível caro e alta tributação. O relatório concluiu pela aceitação do 
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PL 10.354/2018 e do PL 10.503/2018 e pela refutação do PL 10.452/2018, na forma do 

substitutivo (VERMELHO, 2019). O parecer foi aprovado por unanimidade em reunião 

deliberativa ordinária na data de vinte e seis de junho de 2019 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2018). 

No parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania acerca do Projeto 

de Lei nº 10.354/2018, o relator, deputado do SOLIDARIEDADE – RJ, proferiu voto em 

concordância com os requisitos constitucionais formais (com indicação da competência 

legislativa da União quanto ao assunto), a constitucionalidade material e a juridicidade, bem 

como com a técnica legislativa e a redação, elementos tomados como pertinentes e adequados 

(RIBEIRO, 2019).  

A greve dos petroleiros de 2020, outro marcante acontecimento na história da greve 

no Brasil, também teve caráter político, já comentada nesta pesquisa. Senador do PT-RS 

realizou requerimento, o REQ11/2020, para que o episódio fosse discutido em audiência 

pública pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (SENADO FEDERAL, 

2020).  

Na Câmara, deputados se manifestaram como apoiadores dos grevistas da Petrobras 

em sessão do Plenário, entre eles deputado do PSOL-SP, que chegou a afirmar que a Justiça do 

Trabalho estava perseguindo os funcionários da empresa. Deputado do PT-BA reconheceu a 

legitimidade das demandas dos petroleiros diante da provável privatização da empresa, 

rejeitando as iminentes demissões. Deputada do PCdoB-BA atrelou a manobra de privatização 

da Petrobras à tutela da soberania nacional (SIQUEIRA, 2020). 

Deputado do PCdoB-BA reforçou a tarefa do Tribunal Superior do Trabalho de 

executar os tratos firmados entre as partes, com a consideração de que o arranjo entre os dois 

lados havia sido desatendido e consequentemente ocasionado a greve. O Tribunal Superior do 

Trabalho também foi criticado em sua decisão por deputada do PSOL-RS, contemplando como 

violação ao direito grevista a multa à qual o sindicato dos trabalhadores foi sentenciado e a sua 

classificação como abusiva. Os petroleiros contaram também com o suporte de deputado do 

AVANTE-BA (SIQUEIRA, 2020). 

Nota-se o engajamento de alguns parlamentares de distintos partidos em defesa à 

greve dos petroleiros, mesmo que detentora de uma natureza definida, pelo menos, como atípica 

pelas instituições do país, em suposta contrariedade ao ordenamento jurídico brasileiro. Essa 

greve não repercutiu tanto quanto a greve dos caminhoneiros de 2018 e não resultou em 
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relevantes produções pelo Poder Legislativo. A atitude dos parlamentares demonstra, todavia, 

um maior envolvimento com causas laborais e paralisações coletivas. 

Mesmo com pequeno progresso nas reivindicações, uma greve (e mais ainda uma 

greve política, sem apoio legal no presente) angaria mais espaço institucionalmente à medida 

que se instaura e marca a história do país. Ao ser instaurada uma greve política e ser provocado 

desconforto na população, nos setores industriais e nas figuras estatais, o senso de coletividade 

da classe operária evolui. Apesar de pontuais episódios em que os trabalhadores se viram 

unificados ou juntaram-se para atingir propósitos comuns, antes e depois da Constituição 

Federal, a consciência operária precisa se expandir e se fortalecer. 

Se sustentados por pessoas como parlamentares, podem ser ouvidos pelos demais 

poderes e também pelo povo, que no Brasil carrega alguns estigmas. A greve e especialmente 

a greve política tendem a promover insatisfação popular porque dificultam atos cotidianos e 

desequilibram o curso natural da comunidade, como turbação no simples abastecimento de 

veículo ou recebimento de encomenda de outro estado (alguns efeitos dos últimos episódios a 

título de exemplo). Entretanto, os brasileiros, quando deparados com a instauração de 

movimento dessa natureza, devem atentar-se não para as consequências imediatas, e sim para 

as demandas por trás da suspensão. As chances de identificação da coletividade com a pauta 

dos grevistas não são remotas, especialmente em virtude da massiva submissão ao mesmo 

cenário socioeconômico e do quase absoluto pertencimento das pessoas à classe trabalhadora 

no país, onde a grande maioria é frágil financeiramente. 

Mais discutida que a greve política, por maior recorrência e abrangência, a greve 

como gênero é alvo de alguns projetos de lei nas Casas Legislativas. Como a greve política 

decorre da greve como gênero, sendo uma espécie desta, a análise dos projetos de lei mais 

relevantes se faz necessária. A seguir, faz-se uma leitura dos projetos de lei capazes de trazer 

mudanças consideráveis no instituto. 

O PL nº 401/1991, que no momento encontra-se na espera de designação de relator 

na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania na Câmara dos Deputados, de autoria de 

deputado do PT-RS, visa à determinação dos serviços e atividades essenciais do art. 9º, §1º da 

Constituição Federal (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1991).  

Acerca do PL nº 401-A, de 1991, na Comissão de Trabalho, de Administração e 

Serviço Público, o relator, em seu voto, enfatiza que a greve é uma última forma de tutela pelos 

trabalhadores e que a lei não pode limitar o seu exercício, e sim apenas versar sobre serviços e 
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atividades indispensáveis e sobre a satisfação das necessidades da população. Aduz ainda que 

a lei não pode tornar a prática grevista inviável e que a pausa na prestação bancária não enseja 

dano irreparável para a comunidade. Assinala o relator que a exigência de comunicação prévia 

é plausível nas paralisações de atividades essenciais, mas não nas demais, e que não deve ser 

caracterizada como abusiva aquela greve que não promoveu a comunicação (ALMEIDA, 2015, 

p. 7-9).  

No parecer vencedor da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, 

deputado do SOLIDARIEDADE/SE como relator, após ser rejeitado o parecer de deputado, 

aduz-se que muitos direitos restam desprotegidos no projeto em cuidado excessivo com o 

direito de greve, como liberdade de locomoção e de trabalho, saúde e integridades física e 

moral, lembrando que a OIT, por meio do Comitê da Liberdade Sindical, apresenta notáveis 

ressalvas contra o direito grevista (OLIVEIRA, 2015). 

No parecer, fala-se também em lockout de patrão, sublinhando que a prática é aceita 

em países que reverenciam a greve como direito em condições iguais, mencionadas a França, a 

Alemanha e a Bélgica. O parecer também chama atenção para a supressão do termo “pacífico” 

no texto substitutivo apresentado, ao definir como legítima a paralisação de serviços, 

comparativamente ao trecho vigente, no que vislumbra uma exclusão de limitações e um 

estímulo para atuação desenfreada pelos sindicalistas. O texto indica ainda a propensão da 

proposta em impedir o acesso ao trabalho e provocar prejuízos à propriedade, além de arriscar 

a estabilidade do sistema financeiro do país quanto ao quesito da compensação bancária 

(OLIVEIRA, 2015).  

O parecer debruça-se também sobre a questão da essencialidade, pois a nova 

sugestão tenta garantir apenas as atividades indispensáveis, descartada assim a hipótese de 

serviços em que uma interrupção pode ocasionar danos irreparáveis. O voto refuta essa 

possibilidade e exemplifica com a situação de altos-fornos na siderurgia, equipamentos 

onerosos que não podem deixar de funcionar. Conclui que o a Lei nº 7.783/89 é um produto 

mais condizente com as orientações da Constituição e com o interesse do povo (OLIVEIRA, 

2015). 

Há ainda outros projetos de lei sobre greve, inclusive apensados ao Projeto de Lei 

nº 401/1991, conforme é citado em parecer. Um deles, o PL nº 7.051/2010, almeja a vedação 

de atos grevistas que obstruam vias públicas de acesso a hospitais e plataformas de transportes 

públicos ou coletivos (ALMEIDA, 2015, p. 5).  
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Alguns dispõem sobre as atividades e serviços essenciais na Lei de Greve, como o 

PL de nº 7.350/2006, que tenta atribuir o caráter de essencial aos serviços de educação básica e 

superior, e o PL de nº 5.069/2009, também na iniciativa de incluir, entre outros serviços, o 

escolar a nível fundamental no rol essencial. Há também o PL nº 3.262/2012, pela inserção das 

telecomunicações e serviços postais, e o PL nº 8.010/2010, que tenta englobar as lavanderias 

hospitalares na essencialidade (ALMEIDA, 2015, p. 5-6).  

Na mesma vertente, há o PL nº 488/2015, pela inclusão da prestação de instituições 

financeiras a idosos, proposta similar à do PL nº 3.229/2012, que sugere a necessidade de 

atendimento das instituições bancárias para idosos, grávidas, portadores de deficiência física, 

além do pagamento de créditos provenientes de decisão do Poder Judiciário. Em sentido 

distinto, o PL nº 7.295/2010 busca promover a remoção da compensação bancária do elenco de 

serviços e atividades essenciais (ALMEIDA, 2015, p. 5-6). 

Apesar de este trabalho não se tratar de greve por servidores públicos, é pertinente 

que se mencione para analisar em seguida a discussão provocada nas Casas Legislativas a seu 

respeito. Até a presente data, a greve é direito do servidor público, assim prevista pelo art. 37, 

VII da Constituição Federal, nos parâmetros de lei por enquanto inexistente. A lei 

provisoriamente empregada para as greves de servidores públicos é a Lei nº 7.783/89. Como os 

regimes público e privado são muito diferentes, bem como a natureza jurídica e as obrigações 

de cada segmento, o tratamento de cada greve deve ser único. 

O Projeto de Lei nº 4497/2001, de autoria de deputada do PMDB/ES, busca definir 

parâmetros para que a greve por servidor público seja executada. Muitos projetos de lei estão 

apensados, já que tangenciam o assunto sob suas respectivas formas. Encontra-se o referido 

projeto de lei à espera de um novo relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 

a ser designado (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2001). 

Em parecer do relator, deputado do PSDB-PE, da Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania, entende que, conforme o projeto estudado, uma lei geral e uniforme 

deve abarcar o direito grevista dos servidores de todos os entes federados. Comenta-se que o 

direito de greve por servidor público é passível de limitações, como é inerente ao gênero 

grevista, e que a modalidade merece um caderno normativo próprio diante das suas 

particularidades (GOMES, 2018).  

Percebe-se que a greve política não tem muita perspectiva de regulamentação pelas 

próximas legislaturas. Essa constatação decorre das reflexões travadas acerca da greve como 
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gênero no âmbito do Poder Legislativo: há investidas demais para restringir o exercício do 

direito. Além disso, falta debate quanto à greve política especificamente, o que deveria ser 

diferente, sobretudo nos últimos anos, em que foram instauradas greves políticas de 

repercussão. Deve ser falado também no aspecto trabalhista como um todo, para que se 

vislumbre o atual cenário em que a classe trabalhadora está inserida. 

Em continuidade à agenda trabalhista, surgiu mais discussão pela reforma concluída 

com a Lei nº 13.467/2017. As intenções e os desdobramentos das transformações que seriam 

promovidas no âmbito trabalhista representaram durante meses tópico de debate nas Casas 

Legislativas, um assunto certamente divisor de opiniões – as mudanças efetivadas pela nova lei 

eram aguardadas por uns e criticadas por muitos. Em meio a polêmicas, a reforma trabalhista 

foi implementada afinal e trouxe um rearranjo para a dinâmica laboral do país, mas não 

exatamente melhoras para o mercado como vinha sendo prometido por seus defensores. 

Francisco Gérson Marques de Lima (2017a, p. 378-379), escreve: 

Estranhamente, a referida Lei reformista não expressou nenhum esforço em: (a) 

estimular as negociações coletivas, o que seria possível mediante criação de condições 

reais e jurídicas de autocomposição, com mecanismos eficazes e dialogais; (b) 

garantir igualdade negocial entre os atores, pois enfraqueceu os sindicatos, deixando 

o equilíbrio negocial comprometido; (c) estabelecer entre as partes proteção efetiva 

ao negociado, limitando-se a reduzir a intervenção do Estado nos instrumentos 

coletivos, enquanto nada inovou na obrigatoriedade dos atores em honrar as cláusulas 

negociadas; (d) demonstrar preocupação com o princípio da vedação do retrocesso 

social, pois pretendeu tornar negociáveis garantias de saúde, segurança do trabalho e 

direitos há muito consagrados (veja-se o art. 611-B, parág. único, CLT); (e) privilegiar 

os canais autocompositivos, como a mediação, a conciliação e a arbitragem, na 

instrumentalização institucional das negociações coletivas. No geral, percebe-se que 

a intenção do legislador foi a de criar um arremedo de negociação coletiva, na qual 

será possível a entrega e a renúncia de direitos por entidades fragilizadas, com 

instrumentos coletivos infensos ao reexame do Judiciário. 

 O procedimento e as matérias para as negociações coletivas foram considerável 

parcela das alterações trazidas com a reforma trabalhista, o que certamente promoveu variações 

no cenário socioeconômico brasileiro. As negociações coletivas podem ser responsáveis pela 

ascensão social e também pela dignificação dos trabalhadores no Brasil, e sua vulgarização 

arrisca o valor do trabalho e as conquistas alcançadas pela classe.  

Francisco Gérson Marques de Lima (2017a, p. 380) discorre sobre os propósitos e 

a capacidade das negociações coletivas: 

[...] as negociações coletivas cumprem funções política, econômica e social, pois a 

um só tempo regulam pela via dialogal a luta de classes, distribuem riqueza e 

uniformizam práticas de repercussão econômica, e proporcionam justiça social, 

repartindo direitos e regulando o mercado de trabalho. 
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Diante do corte de direitos trabalhistas, precarização das relações laborais e 

mitigação da proteção à parte mais fraca, resultados da reforma, a greve pode ser a única 

ferramenta à disposição dos trabalhadores por bens que lhes pertencem e lhes são negados. A 

modalidade política do gênero tem destaque dentre as demais, sobretudo frente às 

transformações prejudiciais promovidas pelo poder público e ao conservadorismo travestido de 

progresso liberalista.  

Manobras estatais, como já foi demonstrado em alguns episódios mencionados 

nesta pesquisa, conseguem inviabilizar o labor de determinada categoria, o exercício de uma 

profissão, e tornar insustentável a sobrevivência operária no Brasil, desafiada por diversos 

fatores. A paralisação contra esses atos públicos, se de fato atentarem contra a saudável 

execução do trabalho, a dignidade da classe laboral ou a subsistência proletária, será 

justificável, especialmente sob as circunstâncias reformadas, que fragilizaram a figura do 

trabalhador. 

Se forem destituídos de um dispositivo reivindicatório como a greve, os 

trabalhadores não terão outro meio substitutivo que possibilite a sua oitiva. Sem chance de ser 

ouvida, a classe trabalhadora ficará à mercê dos caprichos públicos, que poderão livremente 

extinguir direitos, reduzir verbas e amenizar medidas de segurança. Essa destituição não 

acontecerá de forma brusca, com uma repentina exclusão do direito grevista – ela na realidade 

pode se dar gradualmente, com o descarte de espécies do gênero grevista.  

Tais incursões podem ser identificadas quando uma instituição tenta rotular um 

episódio como abusivo apenas por ser pouco convencional ou por faltar frequência na história 

do país. Um exemplo pode ser a desfeita quanto à greve de solidariedade ou greve ambiental, 

atos tomados como inovadores no Brasil. A greve política e o tratamento que costuma receber 

das instituições constituem outra manifestação de desconsideração pela ferramenta.  

Essa postura pode ser atrelada a uma recusa quanto ao crescimento do trabalhador 

brasileiro e a uma predileção pela manutenção das grandes potências no topo da hierarquia 

nacional. O referido fenômeno dificulta a concepção da classe trabalhadora como sujeito 

coletivo de direitos e também como ser político no Estado, além de violar prerrogativas e 

esvaziar preceitos da democracia supostamente adotados no Brasil. 

A democracia, inclusive, é ocasionalmente submetida a revisões nas Casas 

Legislativas. Entre outros debates, existe um em tramitação, o Projeto de Lei do Senado nº 

272/2016, de autoria de senador do PDT-RS, que busca modificar a Lei nº 13.260 (Lei 
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Antiterrorismo), de 16 de março de 2016, para uma mais exata previsão quanto ao conceito de 

atos terroristas (SENADO FEDERAL, 2016).  

Na justificação do projeto de lei, foi relatado que a então Presidente da República 

Dilma Rousseff, após ser sancionada a Lei Antiterrorismo, vetara determinados trechos do 

caderno normativo, ao ponto de inutilizá-lo. Foi indicado na justificação também que vários 

meios de comunicação vinham trazendo à tona o assunto, inclusive com menção a ameaças 

terroristas (MARTINS, 2016, p. 3-4). 

O projeto teve inspiração na legislação portuguesa e procurou definir melhor as 

condutas enquadráveis como terrorismo, além de impor cumprimento de pena por terrorismo 

em prisão de segurança máxima e punir quem abrigasse ou ajudasse terroristas e louvasse ou 

recompensasse o ato. Ademais, reforçou a natureza inafiançável que a Constituição dita ao 

terrorismo (MARTINS, 2016, p. 5-6). 

Incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer 

bem público ou privado, bem como danificar, sabotar ou interferir bancos de dados ou sistemas 

de informática seriam atos inclusos na Lei Antiterrorismo, estipulando-se pena entre doze e 

trinta anos de reclusão. O relator do projeto, senador do PR-ES, ainda propôs emendas, 

acrescentando ao conceito razão política, ideológica ou social. Os senadores que se opunham 

vislumbraram a possibilidade, com o projeto, de que os movimentos sociais fossem 

criminalizados, como atos por estudantes em ocupação de reitoria ou ocasião instaurada pelo 

Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra. Senadora do MDB-MS assinalou que as alterações 

poderiam implicar inconstitucionalidade, e senador do PT-RJ reconheceu a aproximação das 

sugestões com o viés do autoritarismo (AGÊNCIA SENADO, 2018). 

Esse é um dos exemplos de limitação imposta à democracia no Brasil. A plenitude 

de seu regime não é vivida pelo povo brasileiro. Por mais que o voto permaneça garantido aos 

cidadãos, como já evidenciado nesta pesquisa, a democracia não se resume às eleições e se 

ramifica para diversos momentos da vida cotidiana, com muitos aspectos, que precisam ser 

atendidos devidamente, entre eles a livre manifestação e a liberdade de pensamento. 

Essa deficiência na cidadania brasileira dialoga exatamente com a greve política, 

que, sob circunstâncias institucionais pouco promissoras quanto à tutela dos trabalhadores e 

seus bens (e especificamente quanto ao direito de greve), segue prejudicada. Todos esses fatores 

convergem para que a prática se perpetue sem contemplação digna, sem a chance de uma 

reinvenção.  
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O instituto não mudará imediatamente. É possível que algumas décadas se passem, 

pontuadas por paralisações laborais contra o Estado, até que receba um exame apropriado e 

conceba-se um válido tratamento, com lei própria e reverência pelas figuras e entidades oficiais 

do país. Diante dessa pendência, o Poder Legislativo se revela a instituição mais apta a eleger 

um novo direito e designar a fórmula do seu exercício, não exatamente pela sua propensão a 

agraciar a greve, mas pela sua capacidade abstrata de prescrever um certo tratamento a uma 

conduta e torná-lo obrigatório.  

Quando chegar o momento para a regulamentação da greve política, é importante 

que haja condições recomendáveis para que seja prevista e regulada, e não domesticada. A 

seguir, serão traçadas algumas particularidades para uma constitucional concepção da greve 

política, essenciais para uma legítima e justa abordagem como direito. 

4.4 Parâmetros ideais para o direito de greve política no Brasil 

Apesar da atuação de algumas frentes parlamentares e do compromisso assumido 

em vários programas partidários no Brasil, a classe trabalhadora eventualmente sofre atentados. 

Um deles foi a reforma trabalhista, um compilado consideravelmente transformador que não 

amenizou o desemprego como prometera, desfez conquistas operárias e tornou os elos laborais 

mais sensíveis em todos os seus momentos, do início ao fim, em um verdadeiro retrocesso. O 

momento das negociações foi particularmente afetado, já que o trabalhador perdeu proteção e 

foi posicionado frente ao patrão para transigir em falsa igualdade. 

Nesse cenário, onde a classe trabalhadora perde direitos e também um importante 

mecanismo de reivindicação, formas de demanda devem ser defendidas. Para que se garanta 

um instrumento de cobrança ou pelo menos uma plataforma através da qual possa se fazer ouvir, 

o direito de greve em todas as suas modalidades, sem violência, deve ser assegurado. Os 

Poderes Executivo e Judiciário dispõem de meios para efetivá-lo, entretanto a maior 

contribuição pode ser alcançada por meio de atos do Poder Legislativo. Os demais conseguem 

resolver episódios pontuais, solucionar paliativamente, estimular as pessoas envolvidas, 

enquanto o legislador é capaz de elaborar regulamentação justa e impor correto tratamento para 

o acontecimento e para os seus praticantes. 

A regulamentação, portanto, é o caminho certo para que a greve política seja 

manuseada validamente, sobretudo porque encontra-se até o presente desprovida de qualquer 

orientação normativa específica, submetida aos caprichos das instituições (uma delas inclusive 

não eleita). Como, em termos de normatização, esse direito por enquanto não existe e é 
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descartado em distintos âmbitos, o ponto de partida para uma obrigatória adequação é a previsão 

da lei. 

O próprio gênero grevista, regulado pela Lei nº 7.783/89, apresenta algumas 

incongruências no seu tratamento, com extenso rol de atividades essenciais, exigências que 

facilitam uma caracterização abusiva e o corte salarial como regra. O exercício da greve dessa 

forma é domesticado legalmente, o que deve ser corrigido logo. As disposições ideais acerca 

da greve política – bem como de outras espécies inovadoras de greve – deveriam surgir após 

tais reparações: primeiramente, corrige-se o gênero e só então uma espécie. 

Ao ser previsto como direito pela Constituição de 1988, era esperado que a 

democracia se desenvolvesse no país e que os direitos dos trabalhadores fossem harmonizados 

com o capital. A greve, pelo menos em tese, passava a ser encarada como uma ferramenta 

socialmente justiceira e de persecução de interesses, ato que começaria a ser tomado como 

comum, passível de neutralização mediante novos modos de solucionar conflitos. A 

implantação do Estado Democrático de Direito, ligada a essas supostas inovações, permitiriam 

que o Poder Legislativo dispusesse sobre a greve de maneira menos restritiva (LIMA, 2014, p. 

138).  

Quando a Constituição entregou a tarefa de regulamentar a greve ao legislador, a 

este foram impostas ressalvas. Sua atuação, portanto, não é livre. A proporcionalidade e a 

razoabilidade da ponderação devem guiar o seu desempenho, de forma que ele não escape do 

aspecto constitucional e condicione excessivamente direitos fundamentais (LIMA, 2014, p. 82). 

Há muitas expectativas quanto aos grevistas na Lei nº 7.783/89. A mera falha em 

um único preenchimento dessas condições consegue invalidar o ato coletivo, evidenciada para 

a sociedade a violação da lei. Ao ser encaminhado para o Poder Judiciário, o caso recebe mais 

atenção no desrespeito de direito pelos trabalhadores paralisados, e não nos erros da empresa 

que originaram a paralisação (LIMA, 2014, p. 89-90). 

Quando bastante atenção é dirigida para as exceções, para os condicionamentos do 

direito a ser exercido, significa uma opressão daquele direito até beirar sua inexistência. Como 

é fácil que sua prática seja enquadrada na irregularidade, as instituições, tendenciosas ao 

elitismo, não aceitarão um pleno desempenho. O direito resta tão subordinado que quase volta 

a ser um mero fato social, sem amparo do ordenamento jurídico. A regulamentação do direito 

de greve precisa ser repensada para que a prerrogativa não permaneça domesticada. Apenas 

dessa forma, modalidades modernas do gênero grevista terão chance de receber um justo 
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tratamento no Brasil. Até então, o que tem ocorrido no país é a negação de uma ramificação do 

direito fundamental. 

Se restam dúvidas sobre a greve política ser ou não decorrente da greve de modo 

geral, elas precisam ser afastadas. A greve política é legítima manifestação do direito grevista, 

com razões não tão restritas ao contrato de trabalho, porém inerentes à execução do labor, ao 

sustento de um segmento profissional ou ao bem-estar de uma profissão, frente a atitudes que, 

apesar de políticas, são aptas a deteriorar as relações trabalhistas e a exaurir a classe operária 

brasileira. 

Constitucional, o direito de greve política encontra fundamento no trecho da Carta 

de 1988 que libera aos trabalhadores a escolha das razões para a paralisação. Esse dispositivo, 

a adoção do regime democrático no país e o patamar de fundamental ao qual a prerrogativa 

grevista pertence, reunidos, montam arcabouço suficiente para embasar a greve política como 

uma ferramenta reivindicatória e também como um bem jurídico em si mesmo. 

O principal argumento contra a permissividade da greve política é o de que o patrão 

não deve arcar com prejuízos em virtude de insatisfação operária que não foi por ele causada. 

O patrão sempre suportará danos, nas diversas formas de greve. Uma análise imediata faz 

parecer que seus interesses seriam contrariados com a paralisação politicamente motivada, 

entretanto uma leitura mais profunda prova uma vertente distinta: se o empregador aliar-se ao 

movimento, há mais pressão e consequentemente maiores chances de alcançar o objetivo, de 

promover a ação ou a retratação intentada do poder público e de encerrar antes o ato. 

De fato são suportados danos pelo empregador, que nada fez para provocar 

insatisfação à equipe, mas ele, em todos os tipos de paralisação, tem prejuízos, ou seja, a pausa 

com motivos políticos não difere neste quesito daquelas por motivos de outra sorte. O 

empregador, querendo o fim da greve política, sempre pode unir-se aos empregados, afinal deve 

interessar-se igualmente pela sua segurança e integridade, até mesmo em vista da produtividade 

e da qualidade do serviço ou produto desenvolvido, diretamente afetados diante de qualquer 

desgaste da função. A greve política, nessa hipótese de junção de esforços, além de acabar mais 

cedo, aproximaria os polos do trabalhador e do patrão. 

Não deve prevalecer um modelo maniqueísta no cenário de trabalhadores e 

empregadores, que precisam cuidar-se bilateralmente. Muitas vezes, as aspirações do 

trabalhador e do patrão convergem. Senso solidário é necessário para o crescimento da 

sociedade, caso contrário apenas uma pequena parcela prosperará às custas do grande restante. 
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Ignorada a justiça social, negam-se auxílios e a renda se mantém concentrada (LIMA, 2014, p. 

138).  

Deve ser ressaltado que a greve de maneira geral já foi tipificada como crime ou 

refutada pelo Estado. O capítulo anterior indicou épocas em que a suspensão trabalhista era 

punida no Brasil, e foi por meio de perseverança que a classe operária provou ser merecedora 

de uma razoável plataforma para se expressar e diligenciar acordos. A greve política concebida 

hoje pode se ver em situação semelhante à da greve como gênero há algumas décadas: 

atualmente, o gênero grevista é permitido, tem caderno legal próprio (apesar de alguns ajustes 

cabíveis) e em algumas ocasiões chega a ser exercido com sucesso, com a aprovação das 

instituições. Futuramente, a greve política pode e deve ser tomada dessa forma, na qualidade 

de direito, legítima e lícita. 

Na proteção da greve política como uma prerrogativa, ou seja, na preservação da 

democracia e do trabalho, o Estado democrático de direito estaria sendo mantido. O modelo 

estatal adotado no Brasil não sofrerá desvirtuamento com a nova previsão. Mesmo que haja 

regras a cumprir e limitações a atender, a expressão de uma pauta social precisa receber atenção 

das figuras públicas, independentemente da forma adotada ou dos atores envolvidos. Já que o 

levantamento de questões sociais deve receber resposta do poder público, quando feito sob o 

formato de greve, que é um direito fundamental no país, um amparo estatal não pode ser negado. 

Francisco Gérson Marques de Lima (2014, p. 111) escreve: 

Se o ordenamento permite a greve e regulamenta o procedimento de sua deflagração, 

é preciso que a paralisação obedeça ao que a lei dispõe, sob pena de ilegalidade e, 

portanto, de estar ofendendo o Estado de Direito. Mas, como movimento de 

participação popular, de reivindicação coletiva, o Estado precisa atentar para as causas 

que a geraram e, com a mesma preocupação de defender o ordenamento (rectius, 

legalidade), há de zelar também pela solução econômica e social, tratando de 

reequilibrar a balança entre capital e trabalho. Assim, na sustentação do Estado 

Democrático de Direito, as autoridades públicas não podem fechar os olhos para a 

causa social, porquanto os direito humanos e os valores sociais do trabalho formam a 

base das sociedades civilizadas. A precarização do trabalho, por exemplo, não é um 

aspecto muito bem compreendido pelo Estado de Direito, senão pelo Estado Social, 

pelo Estado Democrático, pelo Estado Democrático de Direito... De todos eles, o 

Estado de Direito, por sua lógica simplista de legalidade, apesar de ser o mais cômodo 

e conveniente a interesses especulativos e de dominação, é o menos adequado a 

compreender os conflitos coletivos, de trabalho ou não. 

A greve política, na medida em que é espécie de um gênero, provém dele e de 

maneira geral deve receber semelhante. Já que faltam esforços eficazes para sua regulação 

específica, da mesma forma que a greve por servidores públicos, a greve política no setor 

privado pode valer-se provisoriamente da Lei nº 7.783/89, enquanto a sua própria não é 

elaborada.  
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Não seria ideal aproveitar por inteiro os dizeres legais existentes, primeiramente 

porque, como demonstrado ao longo desta pesquisa, a Lei nº 7.783/89 enuncia muitas vedações 

e poucas permissões para o fenômeno. Requer, assim, alguns ajustes: inibe a instauração de um 

movimento e facilita um enquadramento na irregularidade com as várias orientações prévias, 

desafia a adesão e a continuação com os diversos serviços indispensáveis e impede uma parcela 

dos trabalhadores ao impor como regra a suspensão contratual (ou seja, a suspensão de 

pagamento do salário).  

Para Francisco Gérson Marques de Lima, o ponto do salário durante a pausa laboral 

é controlado indevidamente. Se a greve tem o propósito de atendimento a uma obrigação 

trabalhista, contratual ou legal, o salário não deveria ser sustado quanto aos dias paralisados. É 

injusto que o exercício do direito de greve, visando ao cumprimento de lei trabalhista, enseje 

cortes salariais, situação equivalente à de “proibir alguém de defender seus próprios direitos” 

(LIMA, 2014, p. 148). 

A exigência de comunicação prévia mínima de quarenta e oito e setenta e duas horas 

ao patrão ou à entidade patronal para as atividades não essenciais e essenciais, respectivamente, 

conforme art. 3º, § único e art. 13 da Lei de Greve, é um fator que nem sempre é atendido e não 

deveria ser um requisito para a regularidade. Greve é um acontecimento que desponta, uma 

espontaneidade de comum acordo coletivo na busca por melhorias que há certo tempo já vêm 

sendo cobradas. O empregador conhece a insatisfação de sua equipe.  

A paralisação em atividades essenciais também implica a comunicação para os 

usuários, mais um encargo para o conjunto que pretende paralisar. Os esforços – parlamentares, 

judiciais, políticos – para acrescentar condições ao exercício do direito discutido pautam-se na 

sua restrição e facilitam uma eventual caracterização ilícita. Uma exigência abrangente assim, 

sem mais pormenorização, é tão vaga que distintos parâmetros podem ser incorporados na 

deliberação do ato, pela justiça ou contra a justiça. Controladas majoritariamente por pessoas 

elitizadas, as instituições tendem a determinar a trajetória da greve e mais especificamente da 

greve política de forma a refrear a ascensão social. 

A Lei nº 7.783/89 não alcança suas metas. Não prevê caminhos para resolver o 

conflito coletivo, desvirtua-se do livre sindicalismo, induz a ilegalidade dos atos com tantas 

condições, não freia condutas antissindicais nem trata devidamente de mediação ou arbitragem. 

Espera a lei dos grevistas uma atuação acurada, pouco condizente com o que se atesta de fato, 

já que são difíceis de coreografar. Necessário é, portanto, mover o Poder Legislativo para que 

traga certas garantias (LIMA, 2014, p. 146-147).  



124 

 

 

Apesar das falhas na lei mencionada, sua extensão provisória para a greve política 

é possível. O primeiro artigo dita que cabe à classe trabalhadora decidir os interesses que serão 

pleiteados em greve, sem mais filtros a seu respeito. Previsto da mesma maneira na 

Constituição, esse dispositivo admite a paralisação por razões políticas ou contra atos políticos, 

desde que tangenciem os trabalhadores, a execução do labor, as condições e os custos para tal 

ou o seu sustento. Dessa forma, a Lei nº 7.783/89 pode ser aproveitada para a greve política, já 

que corresponde à única lei elaborada para o gênero e também porque, em seu artigo inaugural, 

garante e dirige-se para o exercício do direito em todas as suas configurações. 

Além disso, aguardar uma regulamentação apropriada e precisa é nocivo para o 

instituto da greve política. Como analisado em tópico anterior, os pontos inerentes à questão 

não têm sido levantados o suficiente no Poder Legislativo, mesmo com o compromisso da quase 

totalidade dos partidos em buscar conforto e igualdade para a classe operária. O surgimento e 

a conclusão de uma lei própria da greve política não parecem próximos, e no presente contexto, 

póstumo à reforma trabalhista, mecanismos de reivindicação necessitam de um suporte sem 

delongas.  

Não se pode falar em pressa ou exagero quanto à definição legal acerca de greve 

política: na realidade, hoje não encontra-se só cabível, mas também atrasada. Mais de trinta 

anos de democracia no Brasil e de greve como direito fundamental, Constituição e lei específica 

na previsão de liberdade nos interesses tutelados, um numeroso corpo legislativo no país e 

plurais partidos políticos na defesa dos trabalhadores – todos esses elementos já deveriam ter 

convergido para a produção de uma lei apropriada acerca de greve política ou pelo menos para 

um melhor tratamento da prática, elementos estes vencidos sobretudo pelas raízes e 

predisposições das posturas institucionais para com movimentos coletivos e a classe operária. 

Com a reforma trabalhista, ferramentas de requisição ganharam importância e sua promoção se 

fez imperativa, diante dos direitos afastados e da remodelação das negociações. 

A regulamentação da greve política deve contar com alguns pontos essenciais. É 

inerente que uma prática regulada sofra restrições por quem a regula, porém os realizadores de 

greve política não podem ser condicionados a exigências excessivas. Primeiramente, a 

suspensão do contrato e a retenção salarial precisam ser relativizadas. A greve política está 

relacionada a um básico funcionamento da democracia de um país, uma demonstração da 

liberdade de manifestação e expressão da coletividade, e é uma ramificação do direito 

fundamental de greve, válida espécie de um gênero já aceito constitucionalmente. O exercício 
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desse direito não pode cancelar o sustento completo de seu titular, caso contrário não há direito 

a ser exercido. 

Outra prioridade na regulamentação da greve política, o elenco de atividades e 

serviços essenciais necessita de cuidadosa reflexão. Se muitos serviços e atividades forem 

eleitos como indispensáveis e consequentemente impeditivos de greve política, a aludida 

prática estará domesticada. O rol de ramos nos quais a greve política é inadmissível não pode 

ser longo o suficiente para que poucos setores restem em colaboração com o ato. Saúde e 

segurança são primordiais e precisam ser mantidas, entretanto a classificação da essencialidade 

não pode se estender demais, devendo focar nas áreas que se relacionem diretamente com a 

sobrevivência da população. 

Esperar uma notificação prévia dos grevistas, de certa forma, também esvazia o 

exercício do direito, já que pode inibir a instauração de um episódio e vai de encontro com a 

própria proposta da greve, que visa a atingir e conscientizar (para só então conquistar). Na 

iminência de uma greve política, é razoável que se demande um aviso adiantado quanto às 

atividades essenciais, mas a obrigatoriedade de alerta na greve política de serviços comuns não 

deve existir. 

Garantir a oferta de serviços durante a paralisação laboral com fins políticos não 

deve ser tarefa dos grevistas. Isso também contraria o propósito de uma paralisação laboral. Ao 

questionar aspectos políticos, presume-se que o grupo de trabalhadores encontrou internamente 

uma pauta comum e uma injustiça concernente a uma conduta pública, dessa forma o Estado é 

a única figura que deve se responsabilizar pela conservação dos serviços. 

O argumento de que é injusto para o empregador suportar uma greve para a qual 

não deu causa está presente em alguns posicionamentos, mas, como ele tem interesse no fim da 

greve e também na manutenção de uma boa relação com os trabalhadores, aliar-se aos grevistas, 

principalmente quando estes trazem à tona assuntos políticos (e não erros do patrão), é uma 

opção, podendo até encurtar a pausa. Esse pensamento precisa estar embutido na regulação da 

greve política. 

O Poder Legislativo, como entidade adequada para estabelecer parâmetros ao 

exercício da greve política, deve fazê-lo com a ciência de que aquele direito regulamentado 

sofrerá mais restrições quando levado a uma situação fática e manejado pelo Poder Executivo 

e pelo Poder Judiciário. Já foi demonstrado que ambos são capazes de juntar-se ao legislador e 
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estreitar o direito grevista. Dessa forma, o legislador deve efetuar um cerceamento consciente 

de que outras instituições continuarão a reduzir o referido direito depois da regulamentação.  

A greve política necessita de permissão. Autorizada, o regime democrático ficará 

mais próximo de um correto andamento. Além disso, aumentam as chances de justiça social e 

de efetivação da dignidade para cada trabalhador e para a classe trabalhadora como ser coletivo, 

principalmente diante de cortes de valores e precarização das relações laborais.  

Deve a modalidade política da greve ser prevista como direito pela sua 

constitucionalidade, pela liberdade de interesses defendidos existente no gênero grevista, pelos 

valores democráticos incorporados no ordenamento jurídico nacional e por ser produto de uma 

combinação de direitos fundamentais, em distintas dimensões. O ato também faz jus a 

alçamento pela trajetória de luta da classe trabalhadora, que desde sua fase inicial sofre como 

grupo dominado. 

Haverá liberdade e igualdade para a classe trabalhadora quando esta puder se reunir 

e expressar suas ideias, quando tiver condições equilibradas de diálogo com os patrões e com o 

Estado e quando obtiver remunerações e condições de trabalho condizentes com seus esforços 

e com a decente vida que lhe é devida. Enquanto essas circunstâncias não são suas, a greve e 

mais especificamente a greve política devem ser direitos plenamente garantidos. 
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5 CONCLUSÃO 

A concretização de direitos fundamentais na promoção da liberdade e da igualdade 

aos brasileiros revela-se desafiadora. Com as promessas da Constituição Federal de 1988, o 

Estado se investe nas obrigações de se abster quando deve, como nos casos de exercício dos 

direitos democráticos de manifestação e de expressão, e também de intervir nas hipóteses 

necessárias, especialmente para aumentar oportunidades. Como parte dessas prescrições, que 

determinam a máquina estatal e também figuras particulares, o direito de greve merece respeito. 

Oriundo da liberdade sindical e uma legítima maneira de manifestação pela classe 

trabalhadora, o direito grevista apresenta versatilidade, com traços da primeira e da segunda 

dimensões dos direitos fundamentais. Consiste, portanto, em uma prerrogativa coletiva cujo 

exercício exige que o Estado se contenha. Quando um episódio paredista desponta, busca-se 

um maior equilíbrio entre segmentos sociais ou, pelo menos, uma ascensão em certo grau, 

tentativa executada por um grupo certamente vulnerável. Já que a prática procura instituir os 

ideais constitucionais, e porque o direito de greve encontra-se na intercessão entre as duas 

dimensões mencionadas, precisa de proteção. 

Apura-se nesta pesquisa, todavia, que o instituto é bastante restrito no Brasil. A sua 

regulamentação e o seu tratamento pelas instituições do país não correspondem à previsão 

constitucional. O ato está condicionado a muitas demandas e, multifacetado, tem diversos 

modelos ignorados ou descartados. Um deles é a greve política, forma de greve que não é aceita, 

apesar dos dizeres da Constituição de 1988, que enuncia liberdade quanto à escolha dos 

interesses levantados em greve e adota o regime democrático.  

Sendo aquela na qual questiona-se conduta, ato ou efeito referente à política ou à 

figura política, e não ao contrato de trabalho ou ao empregador, a greve política deve ser uma 

plausível alternativa pela qual a classe trabalhadora pode reivindicar direitos ou reparar abusos, 

principalmente quando ambientada em um contexto onde, em tese, a oposição a líderes, gestões 

ou manobras públicas é permitida para que haja representatividade e legitimidade plenas. Isolar 

a modalidade política de greve, além desses argumentos, é uma medida errônea porque toda 

luta de classe desafiada por dignidade é uma ação política. 

Nota-se ao longo da dissertação que toda greve tem um teor político, já que sempre 

será, direta ou indiretamente, uma tentativa de reordenação da hierarquia social ou de uma 

relação de dominação e pressupõe consciência política da classe trabalhadora. A primeira greve 

política de que se tem notícia no Brasil aconteceu em 1881, no Ceará, quando jangadeiros 
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paralisaram o transporte de escravos. Essa consciência dos trabalhadores amadureceria pelas 

próximas décadas, como com o episódio da greve de 1917, um verdadeiro marco para a 

trajetória do instituto grevista no Brasil. A unificação e o entendimento da classe trabalhadora 

sobre si mesma avançaram durante o governo de Getúlio Vargas, período no qual a indústria 

brasileira cresceu bastante. 

Até então, as greves eram respondidas com firmeza pelas autoridades. O 

anarquismo e o comunismo passaram a fazer parte das discussões e das noções ideológicas dos 

operários. Surgiram garantias trabalhistas com a chegada de Vargas ao poder, mas sua gestão 

foi contraditória, pois ele se valeu de manipulação para exercer controle sobre as massas 

populares. De qualquer forma, a classe trabalhadora enxergou cada vez mais sua força política, 

seu valor na sociedade e os direitos a que fazia jus, e sua atuação reivindicatória amadureceu 

com o passar das décadas. 

A ditadura militar se instalou no Brasil por vinte anos e prejudicou movimentos 

coletivos, mas não conseguiu impedir que greves despontassem. Os atos grevistas, na realidade, 

em determinado grau, foram um dos fatores que proporcionaram a redemocratização no país. 

A série de greves ocorridas no ABC paulista, iniciada no fim da década de 1970, contribuiu 

largamente para a formação da consciência classista dos trabalhadores e, como movimento de 

grande repercussão, ajudou a enfraquecer a liderança nacional. 

Percebe-se que a consciência da classe trabalhadora não teve um único momento 

decisivo para o seu estabelecimento. Na realidade, a formação e a compreensão própria dos 

trabalhadores como um sujeito coletivo de direitos e a visualização de quais prerrogativas detêm 

constituem um lento processo histórico, processo este que ainda está em andamento. A 

consciência da classe trabalhadora no Brasil não está completamente instalada. Precisa 

expandir-se para muitas pessoas alheias aos seus próprios méritos e sofisticar-se 

simultaneamente às transformações sociais, econômicas e jurídicas. 

Com a globalização, a difusão da tecnologia e o acesso às redes sociais, atribuiu-se 

um novo significado à política no Brasil. Questões desse âmbito tornaram-se mais recorrentes 

nas conversas, sobretudo com o uso alastrado das plataformas digitais, nas quais postagens 

chegam a um grande número de pessoas e promovem interações e debates virtuais. O advento 

de aparelhos móveis conectados fez com que as informações circulassem de maneira mais 

rápida e também mais democrática. Esse cenário convergiu para que o povo brasileiro ficasse 

a par dos acontecimentos no país e também para que desenvolvesse pensamento crítico às 

condutas e manobras na política. 
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Além disso, a tecnologia e as suas ferramentas viabilizam a divulgação, a 

organização, o convencimento e a adesão a uma greve (e, logo, a uma greve política), ou seja, 

ajudam os grevistas desde o começo da paralisação, e podem favorecer o seu curso e até o seu 

desfecho, já que consistirão em canais de comunicação pelos quais os trabalhadores parados 

conseguirão expressar suas razões e demandas. 

Acerca dos deveres do Estado e do povo governado em um regime democrático, a 

desobediência foi discutida e concluiu-se que o dever de reverência que a população em tese 

tem somente existe enquanto ela estiver devidamente representada. Incongruências na gestão 

de um líder político podem ensejar manifestações para o seu afastamento, manifestações estas 

que deverão ser protegidas e atendidas. Caso contrário, não haverá democracia de fato. São 

legítimos os atos coletivos em indagação a um governo democrático quando a 

representatividade não mais existe. 

Passa-se nesta pesquisa a uma leitura da greve em si. A greve parte do direito 

sindical, neste inserida. Assim como ela, a liberdade sindical compõe a democracia, já 

demonstrado que o regime democrático não se resume a voto e eleições, mas ambas são 

submetidas a restrições, apresentando o país um sindicalismo cerceado, o que desestimula a 

organização e o alinhamento entre os trabalhadores. 

A natureza da greve no Brasil não é exatamente unânime. Alguns consideram a 

greve como um fato social, externo ao direito do trabalho, ou como um fenômeno social, 

aturado pelo Estado. É considerada também como um fato jurídico, pois suscita consequências 

no âmbito jurídico. Porém, classificá-la como um fato, mesmo que jurídico, pode induzir e 

sustentar a sua caracterização como um feito clandestino. A greve deve ser tida como um 

direito, juridicamente tutelado e de incontestável constitucionalidade. 

Já foi a greve tomada como crime, como liberdade e agora como direito. A greve 

política, no passado, chegou a ser literal e legalmente colocada na ilegalidade, pela Lei nº 

4.330/64. O avanço da modalidade política, assim, estaria fadado a uma lentidão se comparado 

com o progresso da greve como gênero, por sua atipicidade. Todavia, no presente, até o instituto 

grevista no geral guarda resquícios da época proibitiva, especialmente em um regime 

democrático que sucedeu uma ditadura.  

A história da greve alcançou a sua previsão como direito fundamental pela 

Constituição Federal de 1988, que também instituiu a democracia e todo um rol de liberdades, 

mas sua espécie política segue desamparada, apesar das aberturas do texto constitucional. As 
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normas da Constituição que versam sobre greve, inclusive, permitem quaisquer interesses como 

motivos para paralisar, escolha que ficará a cargo dos próprios grevistas. 

Vê-se que mesmo o gênero da greve é bastante refreado pelas entidades. Os 

requisitos a que devem atender os trabalhadores, com uma lista crescente de serviços e 

atividades essenciais, exigência de notificação prévia e suspensão do contrato de trabalho, 

inibem a adesão e dificultam o exercício do direito. Essas ressalvas diminuem a greve conhecida 

por “comum”, com razões “trabalhistas”, ou seja, mesmo a paralisação alinhada às expectativas 

institucionais pode se frustrar facilmente. Constata-se, portanto, que a greve política, como 

espécie pouco usual do gênero, pelo menos hoje, não tem grandes chances de previsão e 

regulamentação como prerrogativa. 

Junta-se a modalidade política a outros tipos de greve, como a ambiental e a de 

solidariedade, e percebe-se que basta uma diferença no episódio para a sua marginalização. 

Essas espécies de greve, para as instituições estatais (e também para segmentos empresariais 

privados e até para muitos brasileiros), precisam ser ignoradas ou mesmo banidas e são lidas 

como ilegítimas, estranhas à moldura aprovada.  

Reitera-se, porém, que a Constituição de 1988 e a Lei nº 7.783/89 aceitaram toda e 

qualquer causa para a instauração de uma greve. Sem violência, a greve deve ser autorizada e 

também ouvida. Quando pacífica, não deve ser respondida com represália ou enquadrada como 

ilegítima, formal ou materialmente. Não pode também gerar o bloqueio salarial dos grevistas, 

ou deles esperar que sejam repostas as vagas abertas pelo movimento. E a greve política, em 

uma democracia, deve constituir uma oportunidade para que os valores políticos do referido 

regime sejam consumados. Ela é uma ocasião pertinente de crítica ao governo, de expressão de 

baixa representatividade ou de exposição de uma situação insustentável. 

É tênue a distinção entre greve política e manifestação política, mas deve ser 

recordado que ambas são direitos no ordenamento jurídico brasileiro. Além disso, a greve 

política pode trazer à tona questões que unem trabalho e política. Assuntos laborais não estão 

necessariamente excluídos da agenda de uma greve política. A remuneração de uma 

determinada categoria profissional, por exemplo, pode vir a ser alvo de reivindicação e será um 

aspecto da relação de trabalho e também da política econômica de uma gestão. Os grevistas em 

uma paralisação de cunho político podem almejar transformações que os patrões são inaptos a 

promover, dependendo do poder público para que efetue a devida reforma. 
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Na narração de greves políticas do século XX, a greve dos petroleiros de 1995 

representa uma intercessão entre trabalho e economia: o neoliberalismo e as privatizações de 

empresas estatais levaram os petroleiros a paralisar. A política econômica adotada pelo Estado 

na época comprometia sua função, e a atitude da categoria mostrou que os direitos 

constitucionais de oposição e manifestação seriam empregados e que a democracia seria 

suscetível a apreciações. 

Verifica-se que as paralisações laborais com fins ou razões políticas no Brasil, 

apesar do amadurecimento da Constituição de 1988, continuaram sendo julgadas como 

abusivas pelo Poder Judiciário. Mesmo não sendo mais tal visão unânime na entidade 

jurisdicional brasileira, os votos vencedores descartavam a greve política e tiravam dela o traço 

de lícita, simplesmente pelas suas particularidades e irreverências. De qualquer forma, o 

instituto da greve política vem ganhando força, e seus julgamentos não são mais tão categóricos 

em vislumbrá-lo como irregular. 

Como prática que merece ser considerada um direto, conta com a passagem do 

tempo, com a recorrência de episódios e com a perseverança dos trabalhadores para alcançar 

previsão e proteção legais. Por tal razão, acontecimentos recentes, como a greve dos 

caminhoneiros de 2018, são importantes para que a sociedade reflita e para que o tema seja 

debatido pelas instituições públicas. As greves políticas que continuarem despontando no 

Brasil, assim, podem acelerar a aceitação social e a contemplação como direito. 

Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário têm diferentes maneiras de 

colaborar para que a greve política receba um tratamento adequado, porém apresentam traços 

que inviabilizam esse avanço. O Poder Judiciário possui até hoje uma composição privilegiada, 

conforme análise feita sobre seu perfil, e ao longo dos anos vem emitindo entendimentos que 

não facilitam a prática, minando-a ou incentivando insuficientemente a sua previsão como 

prerrogativa. Com julgamentos favoráveis à greve política, poderia influenciar as demais 

entidades, mas essa não é a realidade no Brasil. O Poder Executivo, mesmo ocupado por líderes 

atentos a pautas sociais, nem sempre beneficiou os grevistas no país, apesar de conseguir regular 

casos por medida provisória e também, através de declarações de apoio, estimular ou validar 

discursos e posturas do povo e de outras instituições. 

De qualquer forma, o Poder Legislativo parece ser o mais apto a assentar a greve 

política como direito. É a entidade responsável pela regulamentação geral de institutos, sem se 

limitar somente a fatos específicos, e consegue produzir termos definitivos, portanto é capaz de 
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estabelecer, em certo grau, disposições duradouras e universais, ao invés de soluções 

temporárias e próprias de um momento.  

Isso não significa, todavia, que é o mais propício a defender a modalidade política 

da greve. Muitos partidos se comprometeram com a assistência aos trabalhadores, mas 

numerosas investidas são promovidas nas Casas Legislativas para restringir o direito de greve, 

como tentativas de aumentar o rol de serviços e atividades essenciais e adicionar requisitos ao 

seu exercício, além de discussões que buscam relativizar postulados democráticos. A situação 

dos trabalhadores brasileiros foi agravada pela Lei nº 13.467/2017, que reformou aspectos 

trabalhistas e, em síntese, prejudicou a classe, o que também demonstra a hegemonia presente 

no referido poder e realça a necessidade de garantias e ferramentas reivindicatórias. 

A Lei nº 7.783/89 pode ser empregada como caderno regulatório da greve política, 

afinal permite no primeiro artigo que os trabalhadores escolham os interesses pleiteados por 

meio da greve. Entretanto, a lei lista obrigações demais para a atuação grevista. Além disso, 

com a resistência das entidades brasileiras, é irreal que o direito de greve política seja 

reconhecido sem enunciação literal, e é mais correto que cada modalidade da greve, com suas 

variadas características, seja devidamente contemplada por seus respectivos textos. A greve 

política, assim, merece uma lei específica. 

A elaboração da lei específica, porém, pode demorar, logo a lei que já existe para o 

gênero grevista precisa bastar, em atenção ao bem-estar da classe trabalhadora, desde que não 

condicione excessivamente o exercício do direito, devendo algumas ressalvas ser afastadas. A 

espécie política da greve não pode ter sua autorização circunstanciada por uma nova lei, a ser 

eventualmente escrita, sobretudo com as baixas expectativas. 

Mesmo a lei existente bastando para o reconhecimento da greve política, esta deverá 

ser regulamentada no futuro por normas que somente lhe pertencem, e por isso alguns 

parâmetros podem aproximar o ato de uma abordagem ideal, parâmetros estes que foram 

sugeridos ao fim da dissertação. A suspensão do contrato e consequentemente do salário durante 

a greve deve ser atenuada, já que corresponde a um direito fundamental e também a ideais do 

regime democrático, e seu exercício não pode afetar o sustento e o direito à vida dos 

trabalhadores. Os serviços e atividades essenciais precisam ser cuidadosamente definidos, e 

uma notificação prévia da iminente greve política deve ser dispensada. O Estado, tendo dado 

causa à paralisação laboral, é a figura que deve garantir o contínuo funcionamento dos setores 

interrompidos. 
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A criação da lei específica para a greve política deve comportar o pensamento de 

que não necessariamente trabalhadores e patrão são rivais, podendo este se unir àqueles nos 

seus esforços por justiça, e deve ser ponderado também que a greve política, após a previsão 

pelo Poder Legislativo, seguirá sujeita a novos cerceamentos pelos Poderes Executivo e 

Judiciário. Logo, o trabalho de regulação da greve política deve se dar não só com 

razoabilidade, mas com sensibilidade, em reverência à classe trabalhadora, a sua história, ao 

cenário ao qual está submetida e ao amparo a que faz jus. 

Somente com tais elementos, conseguirá a classe trabalhadora cobrar os direitos 

que merece, essenciais para que seus integrantes tenham uma vida digna. Conclui-se que greve 

política, garantida, sem domesticação, pode, em cumprimento às orientações da Constituição 

Federal de 1988, dar aos trabalhadores mais liberdade e igualdade e efetivar os propósitos da 

democracia no Brasil.  
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