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1.  Conceito de greve.  Greve e poder fático. 

 

 

   Greve  é  a  paralisação voluntária do trabalho, por um con-

junto de empregados.  Faz-se como meio de pressão para a obtenção de vanta-

gens ou melhorias nas condições de trabalho.   Sendo movimento coletivo 

espontâneo, independe de  organização  ou  de  liderança formal : molda-se 

segundo as leis psicológicas e sociológicas dos grupos. 

 

 

   É portanto -  antes  de  ingressar  no mundo jurídico - fenô-

meno do mundo fático.   Para saber se há greve, pergunta-se se há paralisação 

do serviço, pelos trabalhadores.  Este o conceito universal, e é o quanto basta. 

 

 

   Certamente ocorrem motivos para que se faça greve, e 

objetivos que, com ela, se deseja alcançar.    Mas nem os motivos, nem as 

finalidades, são elementos da greve : são os motivos da greve, as finalidades 

da greve, e não a greve em si mesma. São qualidades como por exemplo, entre 



outras, a duração da greve, a amplitude da greve. 

 

 

   Também não se pode confundir, a greve, com a diver-

gência ou o conflito para cuja solução é dirigida.   Se há uma divergência ou  

conflito de natureza salarial, a greve é instrumento de pressão para solução 

desse conflito. 

 

 

   O  mesmo  se dirá quanto à preparação da greve, e aos atos 

praticados, pelos grevistas, durante o seu curso.       São fatos sem os quais 

talvez a greve não tivesse existido, mas não são elementos da greve. 

 

 

   Por extensão, passou-se a chamar também como greve a  

paralisação  voluntária  ou induzida do trabalho por amplos setores produtivos, 

empregados e não-empregados, utilizada como instrumento de pressão políti-

ca.   São diversos, porém, os sujeitos envolvidos numa e noutra  relação, como 

diversas as próprias relações,  seus  motivos  e objetivos, fazendo por merecer 

- não obstante o mesmo nome - tratamento jurídico diferenciado.    Chamamos 

de greve, neste estudo, apenas o fenômeno 1. 

 

 

 

2.  Direito à greve como liberdade fundamental. 

 

 

   Quando  a greve irrompe no campo do Direito do Tra-

balho, ela não se apresenta como um fenômeno coletivo : antes, apenas se 

manifesta  relativamente  a cada contrato individual de trabalho, como infra-

ção merecedora de sanção.     Do ponto de vista jurídico, o fato aí relevante,  

sobre o qual incide uma norma jurídica pré-existente, é que o operário  X  fal-

tou  injustificadamente  ao  trabalho,  merecendo  as  sanções previstas na lei e 

no contrato, para a falta injustificada.  O trabalhador que falta ao trabalho 

injustificadamente, não obstante pratique  um  ilícito contratual, está no seu  

"direito", assim como o empregador, ao dispensar um empregado  sem  justa  

causa,  pratica  ilícito contratual, e está no seu "direito".  O primeiro sujeita-se 

a ser advertido - e mesmo a ser dispensado, conforme as circunstâncias - e o 

segundo sujeita-se ao pagamento das verbas indenizatórias.   Sendo as sanções 

proporcionadas aos ilícitos pode-se dizer, no  tocante  às  obrigações  nascidas  



desses  atos jurídicos, que são sempre alternativas, como se ao obrigado se 

reservasse a faculdade de descumpri-las, sofrendo a respectiva sanção.    A 

proporção entre ilícito e sanção e essa alternatividade - a "insubordinabi-

lidade" (o contrário de "coercibilidade") - é característica distintiva do  

Direito  face  a outros  processos  adaptativos,  como  por  exemplo  a  moral,  

em  que  a  sanção,  cujo  conteúdo  é  incerto  e previamente desconhecido, 

aplica-se desproporcionada e difusamente. 

 

 

   Por  outro  lado, ninguém diria que se associam para a 

prática de ilícito os empregadores que criem um fundo para pagamento de 

verbas indenizatórias.   Essas noções - assim como  as de ilicitude (ofensa a 

direito  subjetivo)  e  iliceidade (ofensa ao Direito Objetivo) - são necessárias 

à compreensão deste tema. 

 

 

   Em  caso de greve, o empregador hesita em aplicar, ao 

empregado, a sanção jurídica  de  que  dispõe,  porque  não  só X, mas A, B, ... 

N faltaram.  E, mesmo que inexista qualquer declaração ou comportamento  

explícito dos trabalhadores, ele conclui que terá havido um acordo nesse 

sentido, com o objetivo de pressioná-lo.  Perante essa inesperada  organização, 

o  empregador  está  desarmado  :  não tem como aplicar sanção ao conjunto 

dos trabalhadores, não tem sequer, à falta de lei que o previsse, como 

considerar ilícito esse acordo. 

 

 

   Definimos  a  greve, acima, como a paralisação voluntária 

e coletiva do trabalho.  Há porém, à base dessa paralisação, o acordo de parali-

sação, este sim, elemento substancial, inseparável da greve.   Devemos subli-

nhar  a  importância  desse  acordo  (designado por alguns como  "coalizão"),  

expressão  da  autonomia  da vontade, que é chave do Direito das Obrigações 

e alicerce da ordem jurídica liberal.   Ao contrário do  que  uma  literatura  

doentia  costuma indicar, é  assim que a greve ingressa no mundo  jurídico  :  

não  como  ato de força, não como justiça de mão própria,  não  como  ruptura 

com a ordem jurídica, mas como acordo lícito  de  vontades, um pacto de ação 

conjunta, visando criar um fator legítimo de negociação  :  um dado novo, que 

aos elementos materiais, econômicos e sociais predispostos  no  mercado, 

acrescenta a organização da força de trabalho. 

 

 



   Quando  Mario de la Cueva aponta para alguns desses  

aspectos,  sistematicamente  esquecidos, é censurado asperamente : a greve, 

dizem - como se ele não soubesse - é um fenômeno coletivo.    Essa paradoxal  

ênfase  no  coletivo, posta por tradicionais apóstolos do individualismo, fez 

crer a muitos que o Direito do Trabalho se punha, pioneiramente, a desbravar 

as sendas do futuro.     Faltaria porém explicar porque a) esse movimento  

coletivo  deveria  ser  tido  a  priori  como  ilícito,  ou,  b) porque  uma   

relação  particular  entre  empregados  e  empregador  se deveria transformar 

necessariamente  numa  relação  entre  empregados  e Estado. 

 

 

   Ao Estado  "soi  disant"  liberal  não  agradava aquele 

vislumbre  de equilíbrio contratual, introduzido pela greve, nem aquele tipo de 

mercado  a que tenha acesso a força organizada do trabalho.      Ele intervém  

rapidamente  para considerar não só como ilícito, mas como ilícito penal, a 

paralisação e o acordo nela envolvido.    A primeira norma jurídica  explícita 

sobre greve tem-na como delito, e nessa forma distorcida surpreende-a e 

anatematiza a doutrina, liberal ela mesma como o Estado a que dá suporte.   A 

coalizão dos trabalhadores é  considerada  deletéria; o governo intervém  para 

eliminar esse movimento  coletivo,  face  ao qual o empregador sente-se 

fragilizado. 

 

 

 

3.  Direito de greve. 

 

 

   Assim,  tempos  após,  quando as primeiras Constituições 

sociais enunciam um "direito de greve",  tem-se  a impressão de que o 

objetivo desse  enunciado consiste exclusivamente em proclamar que - ao 

contrário  do que se entendera  até ali - a greve não é uma atividade ilícita, e 

não deve ser reprimida pelo Estado.   Note-se, em primeiro lugar, o sutil 

deslocamento que se operara entre  os  sujeitos daquela relação, em que  o 

poder público - repre-sentando a sociedade pretensamente vitimiza-da pelos 

grevistas - substituira a pessoa do empregador. 

 

 

   Apenas  como consequência daquela contextualização 

repressiva  seria possível entender, o enunciado constitucional, como simples 

proclamação de ausência  de  iliceidade, como se o direito de greve consistisse 



apenas, negativamente, em não  ser  o  trabalhador  hostilizado pela polícia 

quando, voluntária  e  organizadamente,  paralisa  o  trabalho.    Todo  direito  

corresponde  a  um  poder,  ou  feixe  de poderes, para cujo  exercício, quando  

perturbado, a autoridade  pública presta  positivamente o seu concurso.    

Veja-se, por exemplo, o direito de propriedade, que implica abstenção por 

parte de todos que não seu titular,  e é constantemente protegido, pela polícia e 

pelo Judiciário. 

 

 

   Quando o Estado  reconhece,  no  trabalhador, o poder de 

paralisar o trabalho, nada  lhe concede que ele já não pudesse fazer por si  

mesmo, a não ser que se considerasse, a servidão, como seu estado natural.   

Acordar quanto à paralisação do trabalho, e dar seguimento a  esse acordo,  

não  é  direito  -  poder  cuja existência exige reconhecimento expresso  pelo  

Estado - mas  faculdade  que se inscreve no âmbito geral das liberdades.     É 

tão cristalina essa verdade (a existência do poder de acordar  independente-

mente de prévia outorga estatal) que até mesmo com relação aos privados de 

discernimento (incapazes) faz-se necessária lei para que não possam contratar 

validamente. 

 

 

   Chamam-se  fundamentais  os poderes que correspondem  

ao  exercício  das  liberdades,  sem  cuja  existência  é  inconcebível ordem  ju-

rídica humana; se quisermos tê-los como direitos, chamemo-los de pré-

direitos, ou façamos  segui-los  da  preposição "a"; direito a greve, portanto, é 

liberdade fundamental, poder de fazer greve. 

 

 

   Chamam-se  simplesmente  direitos  os  poderes  reco-

nhecidos por um sistema  jurídico determinado, e que se exercem normal-

mente sem ofensa à esfera jurídica alheia.   E chamam-se "direitos" como 

acima, ou direitos impróprios,  aquelas  faculdades  cujo  exercício  -  por ferir 

esfera jurídica alheia - implica responsabilidade, como acontece com as 

infrações negociais.   Embora não se trate propriamente de direitos, sua prática 

não pode  ser impedida, e não obstante  tratando-se de ilícitos, distinguem-se 

dos delitos. 

 

 

   Em todo contrato de trabalho - seja por prazo determi-

nado, seja por prazo indeterminado - acha-se implícita cláusula de denúncia, 



por parte do trabalhador. O exercício da denúncia, mesmo quando frustre 

expectativa do empregador ou  lhe  traga  dano,  pode  ser   a) sem obrigação 

de indenizar, se previamente  ajustado;   ou    b) com obrigação de indenizar 

em montante previamente fixado (cláusula penal), ou c) com obrigação de 

pagar a indenização cujo quantum venha a ser  determinado.   Jamais  poderá, 

o valor da indenização, exceder o do contrato; desproporção ou exorbitância  

tão  grande a ponto de inibir a denúncia representaria constrição invencível, 

degradando, em "pactum servitudinis", o que antes fôra contrato de trabalho. 

 

 

   O conteúdo do direito de greve é o poder,  entregue ao 

trabalhador,  de  faltar ao trabalho como  parte  de  um  movimento coletivo (1) 

sem que essa falta constitua ruptura do contrato, ou infração contratual.    Ao 

enunciar o direito de greve, o que faz o ordenamento jurídico é inserir,  em  

cada contrato individual de trabalho, essa cláusula de indenidade. O direito de 

greve, assim, pressupõe resultar, a relação de emprego, de um contrato em  

que se  dificulta a denúncia  por parte do empregador,  distinguindo-se  a  

dispensa  com  justa  causa da dispensa imotivada. Ao trabalhador cabe provar 

a  exceção  excludente  da  sanção  patronal;  seu, pois, o interesse em que o 

movimento grevista possua organicidade e visibilidade suficientes à produção 

dessa prova. 

 

 

 

4.  Direito constitucional de greve.  Direito regulado de greve. 

 

 

   Entretanto, não é sempre da mesma forma, e com o mesmo 

sentido, que as Constituições costumam  referir-se  à greve, ou ao direito de 

greve.   Umas a referem como ilícito (a); outras simplesmente  como um direi-

to (b); e outras, por fim, como um direito nos termos da lei (c).    Na hipótese  

"b"  subsume-se a fórmula que, considerando a greve como um direito, 

subordina seu exercício à disciplina legal. 

 

_______________________________________________________________ 

 
(1) Participar de greve, segundo José Martins Catharino, é "direito potestativo de  exercício co- 

      letivo"  (Compêndio  universitário  de  Direito do Trabalho,  Ed. Juríd. e  Univ.  Ltda., São 

      Paulo, 1972, vol. 2/606). 

 



   Para que haja conceito  constitucional  de  greve,  a Consti-

tuição não precisa defini-la.   O conceito é o comum, da vida, onde a greve 

estava antes de ser vista pelo Constituinte.   Nesses casos, não cabe ao 

legislador determiná-lo, estendê-lo ou restringi-lo.  Inexistiria Constituição, se 

os conceitos constitucionais flutuassem ao gosto do legislador. 

 

 

   O contrário acontece se a  Constituição alude a direito de 

greve "nos termos da lei"; aí, o conceito  positivo  de  greve  - em cujo âmbito  

se  instala  o  direito respectivo - será aquele que lhe der o legislador,  de  tal 

modo que inexistirá, na verdade, direito constitucional de greve.   Nesse caso, 

a greve como tal (poder fático) pode ou não ingressar no mundo  jurídico, 

dependendo de que seu conceito comum venha ou não a ser apropriado pelo 

legislador.   No primeiro caso, teremos, em sentido próprio,  direito  de  greve; 

no segundo, teremos uma figura construída livremente pelo legislador, que se 

poderia designar como "direito regulado de greve". 

 

 

   Quando  a Constituição refere-se à greve como um direito, 

mas subordina seu exercício  à disciplina legal, também há conceito 

constitucional - implícito ou explícito  -  intangível  pelo legislador; tarefa 

deste é apenas disciplinar-lhe o exercício, no que não  se  compreende sua 

extensão, restrição ou diminuição.       "De regra, os limites do exercício" - diz 

Pontes de Miranda (Tratado de  Direito  Privado,  t.  6, § 658) - "são os  

mesmos  do  direito  (princípio  da  coextensão do direito e do exercício)".   

"Na regulamentação do exercício do direito  subjetivo  de  greve, pode o 

legislador : vedar o porte de armas,  punir   os  responsáveis  por  ordens  

coletivas  de  depredação,  punir  o aliciamento  para  desacatos  pessoais,  

exigir  que  os  grevistas  não  ataquem  os  que  se  dispõem a substituí-los,  

sejam  ou  não  empregados  da  empresa,  punir a coação física dos 

sindicatos ou a ameaça de perseguição" ...  "Como separamos o  direito e o 

exercício do direito de greve ?      Aplicando a lei penal comum".  (id., t. 47, § 

5.072, 3). 

 

 

   A  carta  outorgada de 1937 considerava a greve como 

recurso anti-social, incompatível "com os superiores interesses da produção 

nacional"; para o ditador,  esses  superiores  interesses justificariam a 

intervenção  do  Estado,  cerceando  a liberdade de organização dos traba-

lhadores.     Essa intervenção, aliás, verificava-se desde antes, já quanto à 



liberdade  de associação : o art. 138, não obstante proclamasse como livre a  

associação  profissional,  declarava  que  somente "o sindicato regularmente 

reconhecido pelo Estado tem o direito de  representação legal dos que 

participarem da categoria de produção para que foi constituído e de 

defender-lhes  os  direitos  perante o Estado e as outras associações pro-

fissionais..."   Não se perca, também,  o  que  dispunha o dec. 19.770, de 19 de 

março de 1931, cujo art. 15 encarregava  o  Ministério  do Trabalho de  manter  

"junto aos sindicatos, às federações e confederações, delegados com  a  

faculdade de  assistirem às assembléias gerais e a obrigação de,  trimestral-

mente, examinarem a situação financeira dessas organizações,  comunicando  

ao  Ministério, para os devidos fins, quaisquer irregularidades ou infrações", 

e cujo art.  16  previa  as  penas de destituição da diretoria, de suspensão e de 

dissolução da entidade. 

 

 

   As  Ordenações  de  1967  (art.  158-XXI)  e  de 1969 (art. 

165-XX, e a partir da emenda nº 18, de 1981, no mesmo artigo, inciso XXI), 

referem-se ao direito  de  greve, "tout court" (2).  O mesmo faz a Constituição 

de 1988, em seu art. 9º.   O conceito de greve nesses casos -  porque outro não 

lhe deu a lei fundamental - é o do mundo fático, apropriado, aí,  pelo  mundo 

jurídico.  E o direito que tem o trabalhador é o de faltar ao trabalho, como 

parte de um movimento coletivo (o que implica a inaplicabilidade, contra ele, 

de qualquer sanção).   Sujeito ativo do direito de  greve  é o trabalhador indivi-

dualmente considerado, e não o seu sindicato; é ele que  provoca a coalizão, 

delibera, participa, e falta ao trabalho.   Apenas em razão  de  ser,  primaria-

mente,  um direito de cada trabalhador individualmente considerado, tem esse 

direito projeções coletivas.    Titular  do  direito de greve não é nem o grupo, 

nem a associação, nem a liderança, nem  a  organização formal ou informal 

dos trabalhadores.   Se não existisse  o  direito  individual  de parar, inexistiria 

o direito individual de furar a greve. Se fosse o sindicato o titular do direito de 

greve, seria impositiva a decisão da maioria, a ela ficando adstrito o trabalha-

dor, na sua relação  individual  de  trabalho; em tal caso, dificilmente poderia 

ser descontada, do trabalhador, a remuneração correspondente aos dias para-

dos.    Sendo democrático o regime, o trabalhador  é  livre para entrar e para 

sair  dessa relação, na qual não o substituem nem o Estado, nem o sindicato. 

 

_______________________________________________________________ 

 
(2) Com  a  ressalva,  constante  de seu art. 162, de ser proibida a greve nos serviços públicos e 

      atividades essenciais, definidas em lei. 



   Expletivamente,  com manifesta  clareza para que não se 

repitam os erros do passado, o Constituinte de  1988  reporta-se àquele  

conceito  do  mundo  fático ao consignar que,  sendo assegurado o direito  de  

greve,  compete  "aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade  de  exercê-

lo e sobre os interesses que devem por  meio  dele  defender" (art. 9º). 

 

 

   Tudo o mais é falseamento e confusão; é fazer da greve um 

direito em que,  mais  do  que  o  direito em si mesmo, importa seu abuso; é 

não enxergar o normal, e valorizar o patológico.  Sob esse aspecto, o direito de 

greve não é diferente de qualquer outro.  Em todos se distingue, a par do seu 

enunciado abstrato, seu exercício concreto.     Este se dá no espaço comum às 

diferentes esferas particulares de direitos, com relação às quais verificam-se os 

abusos.   É o que acontece, também, com outras  atividades potencialmente 

perigosas, ou produtoras de risco, como a indústria, o trânsito, o carnaval. 

 

 

   Por  isso,  dizia Pontes de Miranda  em seus Comentários à 

Constituição de 1946 (H.  Cahen Ed., Rio, v. IV/64) : "O direito de greve 

existe na Constituição,  não  o  podem  restringir  os  legisladores, nem os 

outros poderes públicos.     O que a lei pode fazer é regular-lhe o exercício; 

como separar-se o direito  e  o  exercício do direito de greve ?   Aplicando a 

lei penal comum". 

 

 

   A fórmula da Constituição de 1946 era esta : "É reco-

nhecido o direito de greve, cujo exercício a lei regulará".          Fórmulas 

como essa - dissemos acima - que remetem à lei reguladora do  exercício, não 

diferem substancialmente da  fórmula  que  simplesmente  assegura o direito 

de greve, tout court.    Regular o exercício de um direito significa instrumenta-

lizá-lo  juridicamente,  afastar  empecilhos  à  sua  efetivação, propiciar condi-

ções  para  que  exista  na  realidade; coisa bem diversa de cerceá-lo, 

inviabilizá-lo.   Não é conforme à Constituição a regulação que constranja  o  

direito  constitucionalmente  definido,  lhe  traga  limitação, diminuição ou 

agravo.     Obviamente, nem toda proibição se terá por cerceamento, como se 

viu, com clareza, no texto de Pontes de Miranda; pode ser proibido tudo que,  

desnecessário em si mesmo à realização do direito, aumenta  o  risco, invade a 

esfera jurídica alheia, ou propende à sua invasão. 

 

 



5.  Greve  :  o vezo da inconstitucionalidade. 

 

 

   Todavia, em matéria  de  greve  -  e talvez não só em maté-

ria de greve - à  concepção  constitucional  de  tutela  das  liberdades costuma 

substituir-se, no plano infraconstitucional, uma estratégia repressora. 

 

 

   Isso  já  acontecia,  no Brasil, com o dec. lei 9.070, de 15 

de março de 1946, que não obstante incompatível com a Constituição de  

setembro do mesmo ano, continuou a ser aplicado pela repressão policial e 

judiciária.    Sob esse aspecto, tornou-se anedótico um acórdão do Supremo 

Tribunal  Federal em que se lia : "... reconhece a Constituição o direito de 

greve, nos termos que forem regulados por lei.  Na conformidade desse dispo-

sitivo, cuidou o legislador de o regular,  o que fez pelo dec. lei 9.070, de 15 de 

março de 1946". (cf.  Legislação  do  Trabalho, XVI-2/46).   Afirmação dupla-

mente incorreta, pois nem a Constituição subordinava  o  direito  de  greve  a  

regulamentação,  nem  fôra o dec. lei 9.070 editado para obedecê-la.   Ildélio 

Martins, a propósito,  observa que a  jurisprudência não se pejou  de "fazer o 

legislador regular, por um decreto  de março, o preceito de uma Constituição 

só promulgada seis meses depois".   (A greve e seus efeitos no contrato de 

trabalho, Rev. Foren-se, 154/55). 

 

 

   No dec. lei 9.070/46  merecem  referência os arts. 4º e 7º,  

que na linha do disposto no art. 856 da Consolidação das Leis do Trabalho  

(dec.  lei  5.452, de 1.5.43), estabelecem vínculo processual entre a greve e as 

reivindicações objeto do dissídio coletivo. 

 

 

   Uma  das  primeiras  preocupações do governo militar 

instaurado em 1964 foi editar uma nova  lei  de  greve,  o  que   fez em 1º de 

junho daquele ano, ainda sob a Constituição de 1946.    A lei 4.330, de 1º  de 

junho de 1964, propõe-se em seu art. 1º a regular o exercício do direito de 

greve, como permitia o art. 158 da Constituição.   Contudo, já em seu art.  2º  

começa  a apagar a lei magna, ao conceituar a greve e qualificá-la,  à  falta  de  

tais e tais requisitos, como  ilegítima :  "Considerar-se-á exercício legítimo da 

greve a suspensão coletiva e temporária da prestação  de serviços a emprega-

dor, por deliberação da assembléia geral  de entidade sindical representativa 

da categoria profissional interessada  na melhoria ou manutenção das con-



dições de trabalho vigentes na empresa  ou empresas correspondentes à 

categoria, total ou parcialmente, com  a  indicação  prévia e por escrito das 

reivindicações formuladas pelos empregados, na forma  e  de  acordo  com as 

disposições previstas nesta lei".     Esse intróito dá a medida da incontinência 

legislativa :  a lei 4.330/64 disciplina, em minúcias, o processo de deliberação 

da greve, autoriza  a imissão  do  Estado na relação, mediante a instauração ex 

officio de um processo judicial (ou pretensamente judicial), define como 

crime o desrespeito à decisão que  ponha termo à greve e, por fim, cria a 

categoria da greve ilegal.   

 

 

   A  Ordenação  de  1969  assegurou  o  direito de greve (art.  

165-XX)  salvo nos serviços públicos e atividades essenciais, definidas em lei 

(art. 162).  O dec. lei 1.632/78 enumerou atividades  essenciais  de interesse da 

segurança  nacional, e a  lei  6.620/78 considerou a greve, nesses  casos,  como 

crime contra a segurança nacional (art. 35; pena : reclusão de 1 a 3 anos).       

O mesmo dec. lei 1.632/78, ao editar a lista de atividades essenciais, consi-

derou-a passível de ampliação por decreto do presidente da República.  Essen-

cial veio a ser tudo, menos - na glosa de Evaristo de Moraes Filho - a ativi-

dade em armarinhos,  cabeleireiros e butiques. (3) 

 

 

 

6.  A  greve  na  Constituição de 1988.    

 

 

   A Constituição de  1988  pretendeu  sepultar  essas afron-

tas à liberdade do trabalhador.     Seu art. 9º é fruto da experiência : 

 

 

"Art. 9º - É  assegurado  o  direito  de  greve,   competindo 

  aos  trabalhadores decidir sobre a oportunidade de  exer- 

  cê-lo e sobre os interesses que devam  por  meio  dele  de- 

  fender. 

_______________________________________________________________ 

 
(3) Este o art. 1º do dec. lei 1.632, de 4.8.78 : "São de  interesse  da  segurança  nacional, dentre 

      as  atividades  essenciais  em  que a greve é proibida pela  Constituição,  as  relativas a serviço 

     de água e esgoto, energia  elétrica,  petróleo,  gás  e  outros combustíveis,  bancos, transportes,  

     comunicações, carga e descarga, hospitais,  ambulatórios,  maternidades, farmácias  e  droga- 

     rias, bem assim  as de  indústrias  definidas  por  decreto  do Presidente da República". 



    § 1º -  A  lei definirá os serviços ou atividades essenciais e 

                                disporá  sobre o atendimento  das necessidades inadiáveis 

                                da comunidade. 

 

    § 2º - Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis à  pe- 

                                na da lei". 

 

 

   Essa norma não se limita a  assegurar  simplesmente o 

direito de greve; sublinha-lhe o conceito,  apropriado do mundo fático, ao 

acrescentar, expletivamente, que compete aos trabalhadores  decidir sobre a 

oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele 

defender.     Atenta às violências praticadas pelo legislador no passado, ela não 

lhe deixa  espaço  para  conceituar  a  greve e o respectivo direito, qualificá-la, 

ou definir-lhe os contornos.   Face à lei magna, inexiste greve ilegal, ou 

abusiva. 

 

 

   Também  não  se  deixa, ao legislador, espaço para regu-

lar-lhe o exercício.  Para a Constituição, é indissociável da greve a autonomia 

do trabalhador; este - não o Sindicato - decide fazê-la.     É vedado  ao  Estado 

intervir na deliberação do trabalhador, fixar modos, prazos, formalidades,  

indagar  motivos, avaliar intenções, como requisito de validade dessa decisão.   

O trabalhador é o senhor da greve; somente a ele cabe iniciá-la, interrompê-la,  

recomeçá-la,  terminá-la; essa não é matéria sujeita à disciplina do legislador, 

ou ao conhecimento do Judiciário. 

 

 

   A  Constituição de 1988, evitando qualquer referência a 

regulamentação do direito de greve,  ou  do  seu exercício, fecha a porta pela 

qual se insinuava sua virtual abolição.    Impossível, face à nova lei fundamen-

tal,  falar-se  em lei de greve, seja para defini-la, seja para regulamentar seu 

exercício.   Em matéria de greve, no ordenamento vigente, à  parte o disposto 

no art. 37-VII da Constituição quanto à greve do servidor  público,  é  cabível  

unicamente  a  lei que disponha sobre as necessidades  inadiáveis da  comuni-

dade, em caso de greve em serviço essencial; com  esse objetivo, e apenas 

com esse objetivo, está o legislador autorizado a definir, no mesmo diploma, 

as atividades essenciais. 

 

 



   À primeira  vista,  seria dispensável a norma desse art. 9º, 

em seu § 2º.   Porque, para o caso de se considerar  o abuso  como ilegalidade, 

estaria sujeito à respectiva  sanção  legal,  independentemente dessa dicção, 

que seria, portanto, redundante.    Mas não é assim.   A história,  mais uma 

vez, ilumina a regra, em cuja elaboração o Constituinte foi sensível à lição  de  

Pontes  de  Miranda : não há que regular-se, em lei especial, o exercício do 

direito de greve.  Aos ilícitos cometidos no seu curso aplicam-se as  leis gerais  

que  prévia  e  genericamente os definem, penais, civis, administrativas ou 

trabalhistas. 

 

 

 

7. Inconstitucionalidade da lei 7.783/89. 

 

 

   Mal promulgada a Constituição, apressou-se o governo      

- no tocante ao direito de greve - a subvertê-la, o que fez com a medida 

provisória nº 50, de 27 de abril de 1989, reeditada depois sob o nº 59. 

 

 

   Passemos por alto esses diplomas,  fixando-nos   na análise  

da Lei 7.783, de 28 de junho de 1989, que possui o mesmo alcance, e que, 

segundo sua ementa,  "dispõe  sobre  o  exercício  do direito de greve,  define 

as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade e dá outras providências". 

 

 

   São  flagrantemente inconstitucionais, nela, o parágrafo 

único do art. 1º, os arts. 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13, 14, todos pretendendo, na 

sequência da ementa, dispor sobre o exercício do direito de greve.  A inconsti-

tucionalidade, confessada na ementa, é apadrinhada pelo parágrafo único do 

art. 1º  : "O direito de greve será exercido na forma estabelecida nesta lei".      

É como se o legislador tivesse retroagido ao sistema da Constituição  de 1946, 

em que, aí sim, lhe cabia regular o exercício do direito de greve. 

 

 

   Sobram portanto,  dos dezessete dispositivos desse diplo-

ma,  os  arts.  1º  caput,  15  e 16 - inoperantes - o art. 6º - de duvidosa  

constitucionalidade quando não dispensável  - e, eficazes,  apenas os arts. 10, 

11 e 12.  O art. 10 relaciona as atividades consideradas essenciais, sobrando  



apenas   os  arts. 11 e 12 para satisfazer a missão constitucional  do legislador : 

dispor sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.   

Assim desempenhou-se ele dessa tarefa : 

 

 

   "Art. 11 - Nos  serviços  ou atividades essenciais, os  sindi- 

                                catos, os empregadores e os trabalhadores  ficam  obriga- 

                                dos, de comum acordo a garantir, durante a greve, a pres- 

                                tação dos serviços indispensáveis ao atendimento das  ne- 

                                cessidades inadiáveis da comunidade. 

 

 

    Parágrafo único - São necessidades inadiáveis  da  comu- 

    nidade aquelas que, não  atendidas,  coloquem  em  perigo 

    iminente a sobrevivência, a saúde ou a  segurança  da  po- 

                                pulação. 

 

 

    Art. 12 - No caso da inobservância do disposto  no  artigo 

    anterior, o Poder Público assegurará a prestação dos ser-  

                                viços indispensáveis". 

 

 

 

8.  Um caso antológico : a greve dos petroleiros. 

 

 

   Não obstante redemocratizado o país,  a  Justiça  do Traba-

lho,  no  tocante à greve, continua agindo como se estivéssemos ainda sob a 

vigência da  carta  de  1937;  apoia-se,  para assim proceder, nos dispositivos 

inconstitucionais da Lei 7.783/89, e em outros produtos de sua imaginação 

criadora.    Tomemos como exemplo o processo TST-DC 177.734/95.1 (Ltr 

59-06/746),  dissídio coletivo provocado pela Petrobrás contra  a  Federação  

Única dos Petroleiros e mais 21 sindicatos profissionais.  O acórdão (Ac. SDC 

308/95, de 9.5.95) assim resume o pedido : "Alega  a  Suscitante,  em síntese, 

que a greve foi deflagrada na vigência de  norma coletiva e desobedeceu o 

rito previsto na lei 7.783/89, inclusive porque, tratando-se  de  empresa que 

desen-volve atividade essencial, não foi garantida a  prestação  de  serviços  

necessá-rios ao atendimento das necessidades inadiáveis da sociedade. 

Conclui pedindo que a greve seja declarada abusiva, com a determinação de 



retorno imediato ao trabalho e a fixação de multa no valor de R$ 100.000,00 

por dia, na hipótese de descumprimento de tal determinação". O Tribunal, 

conhecendo do pedido, declarou abusiva a greve, determinou o imediato retor-

no dos trabalhadores à atividade, e cominou a multa diária de R$ 100.000,00 

para cada entidade sindical, na hipótese de manutenção da greve.    Embora 

seja um tanto difícil identificar, no acórdão, os  fundamentos  da  decisão, 

alguns dos argumentos jurídicos que a embasaram podem ser encontrados nos 

votos dos Srs. Ministros, como se vê nesta passagem : 

 

 

   "Não é possível os 150 milhões de brasileiros   ficarem  re- 

     féns de 500 mil funcionários grevistas  de  estatais lidera-  

     dos por uma central sindical que perdeu as  eleições polí- 

     ticas majoritárias para a Presidência da República e  que  

     tenta, por este modo, punir os eleitores que a  derrotaram 

                                 e, por via reflexa, ao seu candidato. 

 

     Não há lei democrática no mundo que, com tanta liberali- 

                 dade, tenha cuidado desse tema 'greve' em sua  Constitui- 

     ção, escrita ou costumeira, de modo a erigir  agrupamen- 

     tos sindicais em um poder de Estado, com potencial para, 

     querendo, e com  motivação  qualquer, paralisar um país. 

 

     ................................... 

 

     É NECESSÁRIO, SIM, E URGENTE EXPUNGIR O TEX- 

     TO QUASE  IRRESPONSÁVEL  INSERIDO  NO  CAPUT 

     DO ART. 9º DA CONSTITUIÇÃO PARA TORNÁ-LO UM 

     REFERENCIAL SÉRIO .......................... Por isso, vislum- 

                                 brando na  greve  dos  petroleiros  mais  uma tentativa de 

                                 sublevar o país, e mais uma vez deplorando  as leis  bran- 

                                 das ou dúbias  que  temos,  voto  pela abusividade da gre- 

                                 ve........."  

 

 

  Na hipótese - aceita apenas para argumentar - de que a 

Constituição deva ser cumprida, seriam quatro, basicamente, os vícios de 

inconstitucionalidade dessa decisão : a) ter conhecido do pedido;  b) ter decla-

rado a greve abusiva; c) ter determinado o retorno dos trabalhadores à ativi-

dade, e  d) ter cominado multa na hipótese de manutenção da greve. 



   O  mais  grave  de  todos é o primeiro, por via do qual fez-

se a greve suscetível de apreciação judicial. Suscetíveis de apreciação judicial, 

no sistema  constitucional  brasileiro,  são  as  reivindicações dos trabalhado-

res; estas envolvem pedidos, pretensões, incursões na esfera  jurídica do 

empregador, cuja procedência ou não o Judiciário deve necessariamente 

definir.    Com essas reivindicações, porém, não se confunde a greve, ato não  

justiciável, por não interferir  na  esfera  jurídica alheia.    Face aos trabalhado-

res em greve, ou ao respectivo Sindicato, pelo simples fato da greve, inexiste 

qualquer direito ou pretensão, do empregador ou do Estado, que dê corpo a 

qualquer ação ou pedido judicial. O processo  judicial nesse caso, diria 

alguém, se presta à declaração da abusividade da greve.   Já se viu, porém, que 

inexiste essa categoria, ante o conceito constitucional de greve.  Abusivos 

podem ser atos praticados por trabalhadores,  no  curso  da  greve  (art.  9º-§  

2º),  mas  não  a  greve em si mesma.   O juiz do Trabalho José Felipe Ledur, 

em estudo  sobre  a  "Abusividade de greve, impossibilidade de  sua  

declaração  pelos  tribunais",  mostra  que  o  direito  brasileiro  não  prevê  

ação  para declarar a existência de fato, assim como inexiste  "qualquer  

atribuição de  competência, à Justiça  do Trabalho, para manifestar-se 

previamente, de forma incidental, acerca da ainda chamada 'ilegalidade'  de  

greve".   (Revista  de Direito Alternativo, 2/173). 

 

 

   O segundo  vício  consiste em haver declarado a greve 

abusiva;  face  à  Constituição,  como  já  vimos,  inexiste greve ilegal, ou 

abusiva.   Esse vício, porém, ao menos encontra pretexto no  art. 14 da lei 

7.783/89, cujo caput devemos reproduzir    :  "Constitui  abuso do direito de 

greve a inobservância das normas contidas na presente lei, bem como a 

manutenção da paralisação após  a  celebração  de acordo, convenção ou 

decisão da Justiça do Trabalho". 

 

 

   Ora,  é  indiferente  tenha  ou não havido acordo, con-

venção  ou  decisão judicial : ao trabalhador compete ajuizar da oportunidade  

e motivos da greve, a qual, repitamos, não se confunde com a matéria do 

acordo, convenção, ou decisão.      Por outro lado, impossível haver abuso  na  

inobservância de normas inconstitucionais, como são quase todas as da lei 

7.783/89,  "sombras  negras  de inconstitucionalidade" - como diz o prof. Arx 

Tourinho - "diante da clareza  solar  da  disposição constitucional".   (Incons-

titucionalidade na lei de greve.  Revista da Proc. Geral da República, 4/79). 

 



   Pela mesma razão, o Tribunal não poderia ter determinado 

o retorno dos trabalhadores à atividade. Inexiste norma  criando essa obriga-

ção para os trabalhadores, e inexiste norma dando essa competência à Justiça 

do Trabalho.   Este o terceiro vício.   E o quarto  :  inexistindo a obrigação, 

descabida a fixação da multa. 

 

 

 

9.  O estranho procedimento do TST-DC 177.734/95.1. 

 

 

   A  instauração  de  dissídio coletivo - diz a Consolidação 

das Leis do Trabalho em seu art. 857 -  é prerrogativa das associações 

sindicais.  A razão é que,  como afirma Délio Maranhão, "no dissídio coletivo 

está  em jogo o interesse abstrato de grupo ou categoria, enquanto  no  

dissídio  individual se ventilam interesses concretos de grupos  determinados"     

(v. Organização Judiciária  do  Trabalho,  in  Instituições  de Direito  do  

Trabalho,   A.   Sussekind  et  alii,  Ed.  Freitas Bastos, 1961, vol. 2/631). 

 

 

   Sua finalidade  é  "obter um pronunciamento  jurisdicional  

constitutivo  do Tribunal Regional do Trabalho, ou de  Grupo  de Turmas 

deste, ou do Tribunal Superior do Trabalho, para criar ou modificar 

condições de trabalho, sobretudo  cláusulas  salariais,  provocando  e 

obrigando o juízo a proferir sentença 'dispositiva' (Carnelutti),  'constitutiva' 

(Chiovenda)  ou 'determinativa'  (Raselli),  nunca  condenatória  (Jaeger), 

'nella controversia colletiva  de  fissazione di nuove condizioni di lavoro' 

(Litala).       É o poder normativo constitucional da Justiça do  Trabalho  em 

pleno exercício  ....  pelo  qual  o Tribunal não aplica  norma  preexistente,  

mas  cria  novas  condições  de  trabalho".   (Coqueijo Costa, Direito 

Processual do  Trabalho,  Forense, 3ª  ed.,  Rio,  1986,  pg. 109), 

assemelhando-se a um laudo arbitral (id., Poder normativo da Justi-ça do 

Trabalho.       Limitações constitucionais.      Revista do Advogado, AASP, nº 

23, março de 1.987, pg. 26). 

 

 

   Bem por isso, no acórdão nº 181/80, de 13.2.80 - pro-

ferido, portanto, sob a ditadura, quando em vigor a lei 4.430/64 - o Tribunal 

Superior do Trabalho gravou  :  "Nem  a Constituição nem lei alguma dão  

competência normativa à Justiça do Trabalho para declarar a legalidade ou 



ilegalidade da greve.    Isso só poderá ser apurado em ação de dissídio 

individual ..."   E reproduz considerações de Wilson Batalha : "O objetivo 

único da decisão coletiva é fixar norma para o futuro, e não decidir acerca do 

fato da greve, para considerá-la legítima ou ilegítima ou para conceder prazo 

a fim de que os grevistas retornem ao trabalho.  .... A  lei 4.330/64 define a 

legalidade e a ilegalidade da greve, mas não defere  ao  poder  normativo  da  

Justiça do Trabalho a proclamação dessa legalidade ou ilegalidade em 

instância coletiva" (Ltr 44/692). 

 

 

   O processo TST-DC 177.734/95.1  mostra, como sus-

citante, uma empresa, a Petrobrás.    A inicial  não contém  matéria própria de 

dissídio coletivo :   o que pede  -  como se assinalou acima - é que "a greve 

seja declarada abusiva, com a determinação de retorno imediato ao trabalho 

e a fixação de multa  ao  valor de R$ 100.000,00  por dia, na hipótese de 

descumprimento de tal determinação".       Trata-se, como se vê, de uma ação 

cominatória, movida por uma  empresa  contra  várias entidades sindicais, 

pleiteando o fim de uma greve.    Não sendo essa matéria da competência do 

TST (v. art. 114 da Constituição  da  República), o pedido, também por esse 

lado, não poderia ter sido conhecido. 

 

 

 

10.  As ações cominatórias. 

 

 

   Prestam-se  as  ações cominatórias - de longa tradição no 

direito luso-brasileiro - ao cumprimento das obrigações  de fazer ou não-fazer.    

A elas o Prof. Moacyr Amaral Santos, ex-Ministro do Supremo Tribunal  

Federal,  dedicou  uma  monografia (Ações cominatórias no direito brasileiro, 

Max Limonad Ed., São Paulo, 1958), ainda na vigência do anterior Código de 

Processo Civil, que delas  cogitava em seu art. 302. "Cominar significa 

ameaçar com pena ou castigo" - diz esse autor.  "Cominação  é  a ameaça à 

pena, ao castigo (Morais); vem do latim comminatio, de comminare, ameaçar 

com força"  (pg. 149). 

 

 

   O Código Civil brasileiro trata das obrigações de fazer em 

seus arts. 878 e ss.     Diz, aí, que o devedor responde por perdas e danos se a 

prestação do fato  se  impossibilitar por sua culpa (art. 879, fim), incorrendo 



também nessa obrigação o devedor  que  recusar a prestação a ele só imposta, 

ou só por ele exequível (art. 880). 

 

 

   Por  isso,  dispõe o Código de Processo Civil, no pará-

grafo único do art. 638,  que havendo  recusa  do  devedor  sua  obrigação 

converter-se-á em perdas e danos. 

 

 

   Na ação cominatória, "o devedor não é, como nas demais 

ações, apenas citado  para  defender-se,  mas contra ele é expedida uma 

ordem para que, em  certo  prazo,  preste  o  fato ou se obstenha do ato,  sob  

a  cominação  de uma pena, ordem essa que,  todavia, é condicionada à 

cláusula de ser,  no  mesmo  prazo,  admitida  a contestação".   Assim 

descrevia o mesmo autor o que deveria suceder face ao anterior estatuto 

processual, e que, não obstante algumas alterações de forma, não se modificou 

substancialmente face ao sistema hoje em vigor. 

 

 

   Pontes  de  Miranda,  em seus Comentários ao Código de 

Processo Civil (Forense, 1.974, t. IV, pg. 46), expõe com clareza  :  "A ação 

cominatória, no direito brasileiro, é proponível sempre que, por lei ou 

convenção, haja pretensão a se exigir de outrem que  se  abstenha  de ato, ou 

preste fato.   Desde que alguém é prejudicado, em se tratando de direito 

absoluto,  ou  relativo,  por  ato,  positivo ou negativo, de outrem, que possa 

continuar  a  repetir-se, ou haja receio de que tal ato, positivo ou negativo, se 

dê, causando prejuízo, nasce  a  ação cominatória, que é ação irradiada da 

pretensão à abstenção ou à prática de ato alheio". 

 

 

   Ovídio Baptista  da  Silva  abre suas reflexões sobre  a  

matéria com a preliminar de que  as  ações  cominatórias  são  pertinentes  aos  

deveres  jurídicos  nascidos  de  uma relação obrigacional,  excluídas  de  seu  

âmbito as pretensões reais  e  as  chamadas  "obrigações  legais".   (Curso de 

Processo  Civil, S. A. Fabris Ed., P. Alegre, 1.990, pgs. 90/92). 

 

 

   No caso em exame, a Petrobrás requereu ao TST que deter-

minasse aos sindicatos réus, "o retorno imediato ao trabalho", o que - caso se 

conhecesse da ação - determinaria sua carência.  Os sindicatos  não têm obri-



gação de trabalhar para a Petrobrás, nem possuem poder para  determinar  aos  

empregados da Petrobrás  - sejam ou não seus filiados - que retornem ao traba-

lho. Apenas em regimes totalitários - como  sucedia,  por  exemplo,  na  Repú-

blica  Democrática  Alemã  (Constituição de  14.10.49, art. 14) - podem  ser   

considerados,  os  sindicatos, como agentes da greve e por ela responsáveis. 

 

 

   Requereu ainda que, havendo recusa de retorno ao tra-

balho, se fixasse uma multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

 

 

 

11.   Duas coisas distintas : a pena pecuniária e a multa diária. 

 

 

   Embora  o  Código  de Processo Civil de 1973, em vigor, 

não tenha contemplado especialmente  a  ação cominatória, cuida em seu art. 

287 do cumprimento das obrigações de fazer ou não fazer : 

 

 

   "Se o autor pedir a condenação do réu a abster-se da  prá- 

     tica de algum ato, a tolerar alguma atividade, ou  a  pres- 

     fato que não possa ser prestado por terceiro, constará  da 

     petição inicial a cominação  da  pena  pecuniária  para  o    

     caso de descumprimento da sentença". 

 

 

   Ao entendimento desse dispositivo aplicam-se as con-

siderações de Moacir Amaral Santos  :  "Ao pedido junta-se a cominação de 

uma pena, aplicável no caso do réu não obedecer o preceito.  A cominação da 

pena é da essência do  processo  cominatório,  donde  a  sua denominação.      

Está nela a sua grande utilidade, ao mesmo tempo servindo de meio  coer-

citivo  indireto  para  o  adimplemento  específico  da obrigação e de objeto 

de execução quando esta não  seja cumprida.   ...   Ao juiz cumpre, ao proferir 

o despacho que emite o preceito,  que  tem  a natureza de sentença provisória 

e condicional,  considerando a estrutura do processo cominatório,  verificar  

se  a  parte  na inicial comunicou a vontade de cominar pena, para, nesse 

caso, cominando-a, ordenar que o preceito seja acompanhado da cominação, 

hipótese em  que  o  processo será de preceito cominatório".  (ob. cit., pgs. 

765-766). 



   Discutia-se se o juiz, à falta de pedido, poderia aplicar pena 

pecuniária, convertendo a obrigação em perdas e danos.        A nova redação 

do art. 461-CPC sepultou essa controvérsia (v. adiante). 

 

 

   Constituindo indenização e alternativa ao cumprimento da 

obrigação, o valor da pena será o convencional ou o legal. Inexistindo referên-

cia a esse valor na lei ou no contrato, será o valor pedido pelo autor, e tempe-

rado pelo juiz.  A pena "revela-se correta ... se foi imposta  em  valor que  não  

ultrapassou o  quantum  da obrigação" (STJ, REsp 35.515-0, DJ de 18.10.93).    

Esse aliás o dispositivo do anterior Código de Processo Civil, em seu art. 

1005: "Se o ato só puder ser executado pelo devedor, o juiz ordenará, a 

requerimento do exequente, que o devedor o execute, dentro do prazo que 

fixar, sob cominação  pecuniária, que não exceda o valor da prestação". 

 

 

  Ao disposto no art. 287 do Código  de  Processo Civil em 

vigor veio acrescentar-se, por força da lei 8.952, de 13.12.94, no capítulo  em  

que esse código trata da sentença, o enunciado que compõe hoje seu art. 461 : 

 

 

   "Na ação que tenha por objeto o cumprimento   de  obriga-  

    ção de fazer ou não fazer, o juiz concederá  a tutela  espe- 

    cífica da obrigação ou,  se  procedente o pedido,  determi- 

    nará   providências   que  assegurem  o  resultado  prático  

    equivalente ao do adimplemento. 

 

    § 1º - A obrigação somente se converterá  em perdas e da- 

    nos se o autor o requerer ou se impossível a tutela  especí- 

    fica ou a obtenção do resultado prático correspondente. 

    ..........................." 

 

 

    Em caso de greve em serviço  essencial,  a  lei  7.783/89,  

em obediência à Constituição,  já  previu a hipótese em seus arts. 11 e 12, 

especialmente o último : 

 

 

   "Art. 11 - Nos  serviços  ou  atividades essenciais, os sindi- 

    catos, os empregadores e os trabalhadores  ficam  obriga- 



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

    indispensáveis ao  atendimento  das  necessidades  inadiá- 

    veis da comunidade. 

 

    Parágrafo único - São necessidades inadiáveis  da  comu- 

    nidade aquelas que, não  atendidas,  coloquem  em  perigo 

    iminente a sobrevivência, a saúde ou a  segurança  da  po- 

    pulação. 

 

    Art.12 - No caso da  inobservância  do  artigo  anterior,  o 

    poder público assegurará a prestação dos  serviços  indis- 

    pensáveis". 

 

 

   Ou seja, perante a coletividade, é o Estado o responsável 

pela prestação de serviços considerados essenciais. A lei prevê o modo especí-

fico e satisfativo de cumprimento da obrigação, não havendo pois  como  falar 

em pena ou cominação de pena pecuniária aos empregadores, aos trabalha-

dores, ou aos respectivos sindicatos. 

 

 

   Ora, foi este art. 461, e  seu  parágrafo 4º, que o TST invo-

cou, no acórdão em grau de embargos, para  justificar a  imposição aos sindi-

catos-réus da multa diária de R$ 100.000,00.   Não fosse essa decisão notável 

sob tantos aspectos, e seria especialmente marcada pelo ineditismo desse va-

lor : é  sem dúvida a multa diária de valor mais alto, jamais aplicada por 

tribunal ou juiz brasileiro. 

 

 

   Compare-se esse valor, por exemplo, ao previsto no art.  

724 da Consolidação das  Leis do Trabalho  para o caso de desobediência,  por  

sindicato, a decisão de Tribunais do Trabalho: 300 valores de referência regio-

nais, o que equivaleria, hoje, a mais ou menos R$ 4.200,00; e que, mesmo tri-

plicado (para atender à lei 7.885/89), equivaleria a mais ou menos R$ 

12.600.00.  (4) 

_______________________________________________________________ 

 
(4) O   valor  de  referência,  quando  extinto  pela  Lei  8.177,  de  1.3.91,  correspondia  a  Cr$ 

      2.266,17, ou seja, a  aproximadamente  7,5  vezes  menos  o  salário  mínimo  então  vigente 

      (Cr$ 17.000,00), o que corresponderia,  em  abril de 1.996 - quando foi redigido este traba- 

      lho, a aproximadamente R$ 14,00. 



   De qualquer modo, esse é valor da multa administrativa, a  

ser  determinada em processo administrativo, por  infração a dever legal, e não 

se confunde   a) com a pena (convencional ou legal), correspondente às perdas  

e danos sofridas pelo credor, por infração obrigacional, nem   b) com a multa 

diária, cominada provisionalmente, para constranger à prestação do fato, ou ao 

pagamento daquela pena.  O valor da multa administrativa é  crédito da União, 

desde que regularmente constituído. Já o valor da pena pecuniária, ou das mul-

tas diárias, será crédito do prejudicado por infração contratual. 

 

 

   Quanto à multa diária,  assim  dispõe o § 4º do art. 461 

CPC :  

 

 

   "O juiz poderá, na hipótese  do  parágrafo  anterior  ou  na 

    sentença, impor multa diária  ao  réu,  independentemente 

    de pedido do autor, se for suficiente ou compatível  com  a 

    obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimen- 

    to do preceito". 

 

 

   Como  entender-se essa  "multa diária" ?  

 

 

   A multa diária não é a simples expressão fracionária da pe-

na pecuniária  :  o juiz tem  liberdade  para  fixá-la,  nos  limites  do razoável;  

mas  seu  valor será o  "suficiente ou compatível com a obrigação".     De tal 

forma que o juiz poderá reduzi-lo, se estiver previsto  convencionalmente, de 

modo excessivo, no título exequendo (art. 645, par. único-CPC).  "Tal coação, 

sem embargo de equiparar-se às astreintes  do direito francês, não pode ser-

vir de justificativa para o enriquecimento sem  causa,  que ao Direito repug-

na" (REsp 13.416-0-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, RSTJ 37/428). 

 

 

   Essa multa é provisional, devida enquanto não ocorre o  

cumprimento  da  obrigação, ou enquanto não se caracteriza o  inadimplemen-

to. Havendo pena pecuniária, o inadimplemento expõe o devedor ao paga-

mento dessa pena,  mais o correspondente  à  soma das multas diárias, conta-

das até o momento de sua caracterização (art. 461-§ 2º). 

 



   Se  a multa diária  fosse  fixada, liminarmente, em quantia 

irrazoável ou exorbitante,  poderia  dissuadir o réu de se proteger, seja confes-

sando a ação, seja pagando o correspondente à  pena  pecuniária; a fixação 

imoderada da  multa  diária  configuraria  coação  ilegítima, ofensa à garantia 

constitucional de plena defesa.     

 

 

   O mesmo vale para a sentença, "mutatis mutandis". O 

devedor terá sido condenado a fazer, ou a pagar a pena pecuniária. O juiz po-

derá, também aí, fixar a multa diária, devida provisionalmente enquanto não 

se satisfizer especificamente a obrigação, não se caracterizar o inadimplemen-

to, ou não se pagar a pena pecuniária. Não fosse assim, a multa diária se  

transformaria  numa  pena perpétua, sem proporção, e sem causa. 

 

 

   Por  tudo isso é impossível:  a) a confusão entre pena pe-

cuniária e multa diária;   b) a fixação de pena pecuniária havendo modo alter-

nativo, fixado legalmente, para cumprimento da obrigação; c) a fixação de 

multa diária perpétua ou sem termo;   d) a fixação de multa diária imoderada, 

ou exorbitante. 

 

 

   Impossível fixar-se multa diária em valor que,  por inalcan-

çável, deixa de representar alternativa. Aqui o juiz, desviando-se teleologi-

camente do instituto, o terá brandido como  arma  para ferir o devedor. Toda 

obrigação pressupõe - para que possa ser cumprida - a sobrevivência do deve-

dor. Será leonina, shylockiana, a multa que represente sua morte econômica. 

 

 

 

12.  A execução da sentença na cominatória. 

 

 

   Proferida a sentença, se  convertida em perdas e danos a 

obrigação de fazer, liquida-se normalmente  como obrigação de dar (Na hipó-

tese do art. 644-CPC  a  sentença não terá  sido  bastante à conversão da obri-

gação). 

 

 

   O credor poderá, então, dar início à cobrança.    Escusado 



dizer que exequente é o autor da ação, aquele em cujo favor se fixou a 

indenização.   Obviamente, não poderá ser terceiro.    

 

 

   No  TST  177.734/95.1,  o  acórdão  de  9  de maio de 1995  

determinou o imediato retorno dos trabalhadores à atividade, cominando a 

multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para cada um dos sindicatos-

réus, na  hipótese de manutenção da greve após as 12.00 horas do dia seguinte, 

10 de maio. 

 

 

   No  dia  31 de  maio, não tendo os trabalhadores retornado 

a suas funções, e não tendo ainda sido publicado o acórdão  -  o que só 

aconteceria no dia seguinte, 1º de junho  - o Ministério Público do Trabalho 

requereu a  citação  dos  sindicatos  a  fim  de  pagarem, cada um, a quantia  

de  R$  2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), "correspondente aos dias 

de paralisação de 11 a 31.5.95" sob pena de penhora. 

 

 

   Esse  requerimento  foi  deferido,  no  dia 1º de junho, pelo  

presidente  do TST, determinando-se que a carta de ordem para citação dos  

sindicatos  fosse  enviada  aos respectivos tribunais regionais por telex, fax ou 

telefone. Determinou-se simultaneamente, à Petrobrás, que deixasse de  repas-

sar aos sindicatos as contribuições mensais dos trabalhadores. Posteriormente, 

providenciou-se o bloqueio das contas bancárias dos sindicatos. 

 

 

   Ou seja, após haver fulminado os sindicatos com sua histó-

rica decisão, o TST,  junto  com  o  Ministério  Público do Trabalho, lançou-se  

sobre  os seus despojos com a fúria reservada, outrora, aos culpados de lesa-

majestade.   Os tribunais regionais ficaram encarregados de esquartejar, salgar 

e expor esses despojos. 

 

 

   Note-se, quanto  a essa execução, que estava  inconsciente  

e juridicamente correto  o  presidente  Fernando Henrique Cardoso ao negar  

no ano seguinte - com seu veto à anistia dos sindicatos - um gesto  de  clemên-

cia :  nada  há  a  anistiar, porque a União não é credora dessas quantias.     Há, 

sim, que suspender as cobranças  promovidas pela União, tão anômalas quanto 

a condenação que as precedeu. 



13.  Ainda o TST-DC 177.734/95.1. 

 

 

   Em  resumo,  quanto  ao  processo  TST-DC 177.734/95.1, 

o Tribunal Superior do Trabalho: 

 

 

  a) não poderia ter conhecido a ação; 

 

   b) conhecendo-a, não poderia adentrar seu mérito; 

 

   c) adentrando o mérito, não poderia ter condenado os sindi-

catos - ou os trabalhadores, através dos sindicatos - a retornar ao trabalho; 

 

   d) condenando-os, não poderia ter  cominado  multa diária; 

 

   e) cominando-a, não poderia tê-la fixado  na forma e no va-

lor em que o fez; 

 

  f) fixando-a, não poderia ter-lhe deferido a cobrança ao po-

der público, nem aceitá-la na forma como o fez. 

 

 

 

14.  Conclusão. 

 

 

1.   A Constituição brasileira de 1988 assegura o direito de  

greve  aos trabalhadores, vedando ao legislador discipliná-la, e  ao Judiciário 

dela conhecer.    Face à Constituição, não há como falar em lei de greve. 

 

 

2.   Exceção a essa norma é a do art. 37-VII, que remete  a uma 

lei complementar, definitória dos "termos" e "limites" do exercício do direito 

de greve no serviço público.   Há exceção também no art. 42, § 5º, que proíbe 

a greve do militar. 

 

 

3.   Os poderes constituídos - executivo, legislativo e judiciá-

rio  -  no  Brasil, têm tradicionalmente desrespeitado a norma constitucional 



sobre greve. 

 

 

4.   A lei  7.783,  de 28 de junho de 1989, é em sua maior parte 

inconstitucional. 

 

 

5.   Repugnam à consciência jurídica a decisão do Tribunal Su-

perior do Trabalho relativa  à  greve dos petroleiros, e a  atuação do Ministério 

Público do Trabalho na sua execução, uma  e  outra maculadas pelo arbítrio. 

 

 

 

                  Santos, 31 de maio de 1.996. 

 

 

 

 


