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O Direito
perante a greve
Sob forma esquemática e propositadamente destecnicizada, expõe-se o panorama
que a greve oferece através do Direito do
Trabalho, Após uma enumeração das diversas modalidades de greve, referem-se os
sistemas que admitem a greve própria e os
que a proíbem. 0 regime jurídico da greve
no direito português é analisado em pormenor. Na parte final do artigo, faz-se uma referência ao confronto entre a greve e o direito.

1. Consideração introdutória

A história da greve poderá começar, como pretendem alguns
autores, em épocas bastante remotas; mas é indubitável que é
com o advento do capitalismo, e em conexão com as transformações de vária ordem (económicas, tecnológicas, sociais, políticas,
ideológicas) que desde então se desencadearam, que a greve nos
surge com a importância socio-política que tem vindo a revestir
nestas duas últimas centúrias. A greve aparece-nos, assim, com
o conflito capital-trabalho: dado o consabido desequilíbrio de
força contratual entre os detentores do capital, por um lado,
e os que se vêem obrigados a oferecer-lhes o seu trabalho em
troca de um salário indispensável para a sobrevivência (desequilíbrio este que não foi reconhecido nem pela organização corporativa dos fins da Idade Média, nem pelas concepções liberais
que se lhe seguiram),, a greve constitui o mecanismo lógica e
sociologicamente adequado para os trabalhadores conseguirem,
em plano colectivo, uma força de pressão (contratual e mesmo
socio-política) que os compense da desigualdade que os marca
quando singularmente considerados.
Esta génese funcional da greve é, aliás, por demais conhe-
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Cereais:
Trigo
Centeio
Milho
Cevada»
Arroz
. .. .
Batata
Açúcar
Mel
Leguminosas secas:
Grão de bico
Feijão seco
Produtos hortícolas
Frutas:
Bananas e ananazes
Frutas frescas
Frutas secas
Frutas secadas
Azeitonas
Carnes:
Bovinos adultos
Bovinos adolescentes
Suínos
Ovinos e caprinos
Animais de capoeira
Caça
Cavalo
Miudezas
Peixe fresco
Bacalhau seco e salgado
Crustáceos e moluscos
Ovos
Leite
Queijo
Óleos e gorduras:
Óleo de amendoim e gergelim
Azeite
Manteisra
Margarina
Banha
Toucinho
Bebidas:
Vinho (quilolitros)
Cerveja (quilolitros)
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Produção
em 196S

Hipótese
II

Hipótese
III

592 000
216 000
523 400
61200
166 300
1144 800
2 374

727 693
190 471
531 369
110 381
178 663
1177 945
158 229
2 464

727 693
190 471
551 905
115 515
191 292
1 270 973
170 654
2 669

26 400
60 200
1116 538

14170
56165
1 010 781

14 170
56165
1 054 729

666 955
70 340
22 675
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17 558
500 975
39 531
17 660
26 388

26 388
544 922
39 531
21973
26 388
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21005
11750
2 018
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24 008
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464 563
20 639

43 947
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70 335
17 558
17 558
3 491
3 491
24 643
263 682
87 894
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32 344
263 682
17 558

54 523
26 388
87 894
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26 388
3 491
4 415
31625
307 629
96 724
16 428
55 344
395 523
26 388
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2 395
10 763
9 930
31360

8 830
88 920
13143
3 799
8 830
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8 830
88 920
21973
4 415
13143
70 336

1 297 900
37 285
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21973

966 834
21973
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Fonte: Estatísticas de produção doi I.N.E. e Relatório Final Preparatório do
II Plano de Fomento — I Volume (Estudos Gerais).
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Produtos objecto de importação, directa ou derivada.

cida; e por isso se torna desnecessário qualquer desenvolvimento.
O que, no entanto, parece pertinente, é interrogarmo-nos sobre se
o fenómeno da greve se vincula estritamente ao capitalismo,
à estruturação jurídico-económica da empresa privada, ao sistema
de relações de trabalho subordinado que esta estruturação comporta.
Sem prejuízo de termos de considerar como caldo de cultura
por excelência do fenómeno da greve o sistema jurídico-económico capitalista (mormente na sua inspiração individualista-liberal), que deu lugar, como se sabe, ao aparecimento do proletariado, nem por isso devemos deixar de reconhecer toda a amplitude
sociológica daquele fenómeno no tempo e no espaço. Nesta ampla
perspectiva, necessária para se compreenderem os traços essenciais da fenomenologia da greve, facilmente se comprovam manifestações de comportamentos grevistas em mui diversos contextos
— ainda que em todos se verificando a constante de um conflito
de interesses em que, de qualquer modo, está empenhado um
grupo. E nem outra coisa é, aliás, captada pela intuição corrente,
quando atribui à palavra um tão amplo significado, falando-se
de greves de trabalhadores de empresas privadas e de empresas
públicas (em sistema de livre empresa como em sistema socialista) ; greves de funcionários públicos; de trabalhadores autónomos e de profissionais livres; de estudantes, de presos, de qualquer grupo de cidadãos de determinado partido, seita ou religião, etc. Ora é visível que se trata de um polimorfismo quase
evanescente, difícil de sujeitar a critérios de conceitualização.
obviamente que também não é nossa pretensão enfrentarmos aqui toda esta complexidade de manifestações de greve; nem
discutir se se trata de um só fenómeno fundamental, apresentando-se sob variadas formas, ou de fenómenos distintos, a que
corresponderiam distintas teorizações e valorações (ainda que
empiricamente abrangidos pela mesma designação corrente). Se
é que, ademais, a questão se não desdobra, conforme os específicos enquadramentos e particulares ângulos de visão correspondentes a cada ciência social.
Um tal estudo não deixaria de ser sumamente interessante
e útil, ainda que se tratasse visivelmente de uma tarefa desproporcionada. Com efeito, é forçoso reconhecer que, entendido assim
em toda a sua amplitude social, o fenómeno da greve está ainda
longe de se poder considerar estudado. O que existe são estudos
parciais, focando apenas certas facetas ou certo tipo de manifestações. Sob o ponto de vista da ciência jurídica, por exemplo,
praticamente só os laboralistas se têm preocupado com o tema.
Claro está que a perspectiva juslaboral da greve é limitada;
abarca, porém, o núcleo onde o fenómeno concentra maior interesse e maior importância social: precisamente quando em cone*
xão com a problemática do trabalho.

Ora é precisamente nesta perspectiva que nos situaremos,

ao expor, de forma muito esquemática e propositadamente destecnicizada, como que o panorama que a greve oferece através
do direito do trabalho; ou, talvez melhor, alguns aspectos mais
amplos desta refracção jurídica da greve.
2. Relevância juslaboral da greve

Antes de mais, haverá que tomar uma certa orientação perante o polimorfismo da greve. Trata-se, no fim de contas, de
traçar o círculo, ou círculos, da sua relevância juslaboral.
Como critério preliminar, é óbvio que, sub specie do direito
do trabalho e da correspondente doutrina, não assumem qualquer
interesse as manifestações de greve alheias à problemática das
relações de trabalho. Porém, as dificuldades surgem num segundo
momento, quando se põe o problema de uma noção de greve em
sentido estrito, dado que, como é orientação dominante, nem toda
e qualquer manifestação de greve que comporte incidências sobre
as relações de trabalho (para o que basta, por exemplo, ser
levada a cabo por trabalhadores subordinados) se considera, só
por esse facto, uma greve em sentido próprio. Para não poucos
autores, este é o problema do conceito juslaboral de greve, de que
se distinguem as variadíssimas manifestações colectivas (laborais) impropriamente denominadas greves.
Por vezes, põe-se ainda uma outra questão, de grande alcance
teórico e prático: circunscrever, adentro da variedade de formas
ou espécies contidas no âmbito da figura de greve em sentido
estrito, aquelas que constituem espécies legítimas.
As aludidas distinções têm incontestável importância quando
o ordenamento jurídico consagra o direito de greve —porque
então se torna indispensável saber em que casos e com que requisitos se exerce o referido direito. Mantêm ainda relevância quando
a greve é um acto meramente lícito (não proibido) — porque
também neste regime importa saber os limites da noção de greve,
que serão os limites da sua licitude. Finalmente, nem mesmo em
sistema de greve-crime é indiferente operar distinções — porque
em regra é a própria lei que as pressupõe, graduando a medida
da pena para as várias modalidades.
Claro está que, conforme os vários regimes de greve e as
particularidades que assumem em cada ordem jurídica, o problema de uma noção de greve em sentido próprio tem a sua fisionomia e as suas dimensões particulares. Aqui. porém, apenas nos
interessa uma ideia geral das coisas; e por isso nos cingiremos a
aludir à ideia básica que sempre está subjacente. E esta é a da
conexão estrutural e funcional da greve estrita com os conflitos
colectivos de trabalho. Fundamentalmente, a noção juslaboral de
greve deduz-se a partir desta conexão.
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Ora, toda a discussão que se empenha em analisar os termos da conexão referida, e a partir da qual pretende construir
a noção estrita de greve, anda em volta de quatro elementos básicos da figura: agentes, comportamento, fim imediato e fim mediato.
Grosso modo, estes elementos são assim geralmente entendidos: agentes — trabalhadores subordinados; comportamento —
interrupção (ou perturbação) temporária, colectiva e concertada
da prestação de trabalho; fim imedÀato — exercer pressão sobre
as entidades patronais; fim mediato — fazer prevalecer interesses
colectivos profissionais.
Quanto aos agentes, é unânime a tendência para considerar
o seu entendimento nos limites assinalados, isto é, limitado aos
trabalhadores subordinados. Assim, as manifestações de greve
levadas a efeito por categorias de sujeitos que não sejam trabalhadores subordinados, não poderão considerar-se greves em sentido próprio. Desde logo porque se não poderia verificar, então,
o pressuposto de um conflito colectivo de trabalho.
Quanto ao fim imediato, também não há lugar para divergências, dado que serão sempre as entidades patronais respectivas
que, na economia das relações de trabalho, sofrerão com a suspensão da actividade laborai por parte dos trabalhadores.
As grandes dificuldades surgem acerca da caracterização dos
comportamentos; assim como acerca do alcance que deve atribuir-se ao fim mediato e à sua articulação com o fim imediato.
Não é de estranhar, portanto, que seja sobretudo a propósito destas duas questões que a doutrina e a jurisprudência dos vários
países mais se tenha empenhado.
Demos de barato as particularidades correspondentes aos
termos tão variados em que, em cada país e para cada autor,
se põe toda esta discussão; designadamente, aceitaremos, sem querermos considerar certos problemas que se levantam, a caracterização geral do comportamento como colectivo e concertado, isto
é, admitiremos a tendência dominante que vê na greve uma suspensão (ou perturbação ) da prestação de trabalho por parte
de um grupo de trabalhadores, que foi previamente acordada ou
combinada. E limitar-nos-emos a apontar um esquema de comportamentos e de fins, que são os correntemente dados pela realidade social e considerados pela doutrina, em referência ao qual
localizaremos o problema de limites, que ê, no fundo, o que está
em causa. Vejamos, em primeiro lugar, os limites da greve estrita
no que respeita à variedade de comportamentos.
a) Modalidades de greve quanto à conduta
É obviamente impossível esquematizar todas as variantes que
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podem revestir (e, na prática, têm revestido) os comportamentos
dos agentes de greve. Faremos referência, apenas, a modalidades
mais conhecidas. Note-se, ainda, que estas modalidades se apresentam, muitas vezes, variamente combinadas, na prática. É necessário também ter presente que se supõem sempre os trabalhadores subordinados como agentes destes comportamentos.
1) greve tradicional ou clássica: consiste na suspensão ou
interrupção do trabalho, com abandono dos postos de trabalho.
2) greve de braços caídos: suspensão do trabalho mas sem
abandono dos lugares de trabalho, originariamente para evitar
que a entidade patronal substituísse os grevistas por trabalhado-i
res adventícios; a este tipo pode pertencer também, embora constitua figura com autonomia, a chamada greve simbólica ou demonstrativa.
3) grewe intermitente: quando a suspensão do trabalho se
processa a intervalos.
4) greve rotativa: verifica-se quando o trabalho se suspende
sucessivamente em cada parte ou secção de empresa; é uma espécie de greve intermitente, mas sincronizada de modo a que haja
sempre uma parte da empresa que esteja paralisada.
5) greve da lentidão: execução do trabalho de modo deliberadamente lento, relativamente ao ritmo normal.
6) greve do zelo: a greve da lentidão pode revestir uma outra
modalidade, que levanta problemas específicos, quando se manifesta na execução do trabalho com uma excessivamente minuciosa observância dos regulamentos.
7) não-colaboração (em sentido estrito): quando os trabalhadores recusam tudo o que não é estritamente estabelecido pelos
regulamentos, ou seja, aquela colaboração e iniciativa pessoal que*
são normais, e nomeadamente as chamadas prestações acessórias.;
8) greve às avessas: consiste em trabalhar contra ou sem a>
vontade da entidade patronal.
9) Existem, finalmente, muitas outras práticas que, talvez
por serem menos típicas, se costumam abranger por uma designação genérica—a «greve perlée» dos franceses, ou a «non collaborazione» dos italianos, designações estas que também são usadas num sentido mais amplo, abarcando todas as modalidades
que não sejam de greve estrita 1 — e que são consideradas como
impróprias e ilegítimas. A título de exemplo, poderemos referir
a modificação arbitrária dos critérios e da ordem das operações
de trabalho estabelecidos pela direcção, a greve da rapidez (trabalho demasiado rápido e sem a perfeição necessária), etc.
1

Também é bastante utilizado o termo «ostruzionismo» para abranger todas as práticas ilegítimas de greve, por vezes incluindo até outras
figuras que têm autonomia, como a boicotagem.
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No quadro esboçado, pode notar-se que as quatro primeiras
modalidades constituem modos ou combinações de suspensão do
trabalho. As restantes implicam alterações ou perturbações dos
termos normais da prestação de trabalho. A tendência dominante
vai no sentido de condenar estas últimas modalidades (englobando-as nas designações genéricas amplas já referidas), defendendo
que o comportamento característico da greve só pode consistir
na suspensão do trabalho. Os trabalhadores não poderão, legitimamente, infligir às entidades patronais quaisquer prejuízos que
advenham da má execução do seu trabalho, desrespeitando os termos das obrigações contratuais a que estão vinculados.
Quanto às formas de suspensão, apenas a greve tradicional
ou clássica é admitida sem controvérsia como greve própria; a,
greve de braços caídos, a greve intermitente e a greve rotativQ
são muito discutidas e frequentemente afastadas do âmbito da
greve em sentido estrito, mormente a última destas modalidades,
que é particularmente apta para provocar sérios prejuízos de
produção, substancialmente distintos da simples paralisação produtiva. A greve de braços caídos, quando prolongada, levanta
problemas jurídicos específicos; ainda que em princípio admitida como greve, discute-se se a ocupação da empresa fora do
caso em que se execute o contrato de trabalho constitui ou não
acto ilícito, nalguns casos qualificado como violação de domicílio*
Assim fica sugerido, muito esquematicamente (e não podia
ser de outro modo, dado que nos colocamos num plano de generalidade), o problema da limitação do conteúdo da greve estrita,
perante a diversidade dos comportamentos típicos possíveis.
Vejamos, agora, quanto ao elemento teleológico.
b) Modalidades de greve quanto ao fim mediato
Os fins, em vista dos quais os trabalhadores subordinados
lançam mão da greve, são variadíssimos. Abstraindo de matizes,
por vezes muito importantes, referiremos os tipos normalmente
considerados:
1) greve contratual-profissional: assim chamada quando se
visa obter o acordo das entidades patronais sobre a fixação ou
interpretação (aplicação) da disciplina do trabalho.
2) greve de solidariedade: quando se pretende obter da entidade patronal uma determinada atitude (frequentemente a revisão ou alteração de decisões tomadas) para com determinado
ou determinados trabalhadores, com quem se solidarizam os grevistas.
3) greve de simpatia: quando se tem em vista influenciar
a atitude de entidades patronais estranhas para com o respectivo
SS

pessoal, em relação ao qual (ou às suas pretensões) se manifesta
a simpatia.
4) greve de protesto: diz-se quando se pretende manifestar
um protesto, quer em relação à entidade patronal respectiva, quer
a entidades patronais estranhas, quer mesmo a outras pessoas
ou entidades, privadas ou públicas. Por onde se vê que, pelo menos entendida neste sentido amplo, a greve de protesto não tem
grande homogeneidade, parecendo que poderá reconduzir-se a
várias modalidades, inclusivamente a uma greve política.
5) greve de coacção sobre a autoridade pública: sempre que
o objectivo seja coagir a autoridade pública a tomar certas decisões ou orientações. Em certos casos, pelo menos, é difícil a sua
distinção da greve política.
6) greve política: quando utilizada como instrumento de acção
política.
7) greve revolucionária: quando se propõe alcançar resultados que se consideram juridicamente revolucionários.
Perante esta enumeração de modalidades de greve, a maioria das quais de muito difícil caracterização, o que importa notar
é o critério básico que a doutrina costuma perfilhar, e que fundamentalmente se traduz na ideia de que o fim mediato típico da
greve só pode ser a defesa de interesses colectivos profissionais.
Resta saber, porém, até onde e em que termos é que se aceita esta
defesa de interesses colectivos profissionais.
Os limites do interesse colectivo profissional são, por vezes,
muito discutidos: designadamente a propósito da greve de simpatia, discute^se se há ou não um interesse colectivo (próprio
dos grevistas) em causa; e ainda, mas com menos peso, se discute a interpretação dominante da doutrina quanto à greve de
solidariedade — quando vê nela em jogo um princípio ou interpretação que interessa a todos os trabalhadores da empresa, existindo, neste sentido, um interesse colectivo próprio dos grevistas.
No que respeita aos termos em que se admite a utilização
da greve para defesa de interesses profissionais, a tendência mais
limitadora pretende restringi-la às hipóteses em que a satisfação
desses interesses é pedida e depende da entidade patronal correspectiva. De acordo com este critério, estão excluídas todas as
modalidades em que a pretensão dos trabalhadores se dirige a
outrem que não a entidade patronal contra quem é dirigido imediatamente o comportamento grevista. E assim, restaria concretamente a greve contratual-profissional; e ainda, uma vez admitida
a existência de um interesse colectivo em jogo na greve de soli~
dariedaãe (problema que referimos há pouco), esta última modalidade, bem como,, e em idênticos termos, a greve de protesto
contra a entidade patronal dos trabalhadores grevistas.
Quanto à greve política, só aparecem algumas dificuldades

quando se trate de uma greve não puramente política. Abstraindo
destes aspectos, que se põem num plano já mais minucioso do
que o que perfilhamos aqui, pode dizer-se que é unânime a tendência na doutrina jurídica para excluir a legitimidade desta
forma de greve, bem como, naturalmente, a da greve de coacção
sobre a autoridade publica e da greve revolucionária.
São estes, em última análise, os trilhos constantemente corridos e perscrutados pela doutrina jusláboral, no esforço de construir uma figura de greve própria. O interesse de toda esta actividade construtiva pode ser imediatamente maior ou mencr, conforme os países e os regimes jurídicos da greve que aí vigorarem.
Mas sem dúvida que sempre e em qualquer caso se credita com
o mérito de estar desbravando, para o Direito, o terreno inóspito,
e renitente à semente jurídica, que é constituído pelo fenómeno
social da greve. Por isto, e ainda porque é manifestamente plena
de diversidades, estruturais e funcionais, a realidade social que
se manifesta nas variadas modalidades de greve referidas (e que
consequentemente se oferece em termos diversos à valoração
jurídica), as questões que foram abordadas não podem deixar
de considerar-se verdadeiramente introdutórias na lógica destas nossas considerações; e se-lo-ão ainda em sede geral, mesmo
nos casos em que as leis positivas omitam quaisquer referências
à fenomenologia da greve (como acontece muito frequentemente),
e seja qual for o regime jurídico aplicável.
E posto isto, já poderemos operar com uma noção jusláboral
de greve, de contornos indecisos, embora. É essa noção que estará
presente no que vem daqui em diante.
3. Qualificação jurídica da greve
Como facto social que é, e ademais com tamanha repercussão
na vida em sociedade, a greve não pode ser indiferente à ordem
jurídica. Porém, verificam-se profundas e contrastantes dissemelhanças nos regimes jurídicos que lhe são atribuídos, nos vários
países. De acordo com os pressupostos de ordem social e política
de que partem, ou os esquemas de ponderação e valoração dos
modos de funcionamento das sociedades, assim as leis consideram a greve como um crime; ou, pelo contrário, como um acto
lícito (não proibido); ou, mais ainda, como expressão de um direito. Estas são as suas três fundamentais qualificações jurídicas, que é costume enumerar por: greve-crime, greve-liberdade
e greve-direito.
Perante esta tão chocante diversidade de posições, desde logo
nos poderíamos interrogar sobre se não seria possível discutir,
em plano teórico geral,, o problema da natureza jurídica da greve,
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dê maneira a poder-se concluir, de iure constituendo, por uma
determinada significação jurídica. A questão foi uma vez levantada por CARNELUTTI, que defendeu a tese da anti-juridicidade
da greve. Em resumidos termos, este autor quis ver na greve
um meio ofensivo à soberania do Estado, incompatível com
a função jurisdicional estadual; e concluía que em lugar da
greve se deveriam instaurar os mecanismos jurisdicionais adequados para resolver as controvérsias colectivas de trabalho
que estão na sua origem2. Mas não se tem querido empreender outras tentativas neste mesmo plano. Pelo contrário, é
corrente afirmar-se não ser possível resolver juridicamente o
problema da natureza jurídica da greve, em sede doutrinal.
A greve é um fenómeno particularmente complexo, com uma
dinâmica sociológica que o direito não pôde ainda digerir.
Há quem o compare com a guerra, com a revolução, com a auto-defesa, com a resistência, e não sem que em todas estas analogias
se encontre a intuição de certos lampejos de um fenómeno social
que o direito não consegue modelar. Talvez porque a economia
do seu conteúdo implique um ponto crítico de Justiça, e a realidade sociológica em que se expressa revista características-limite.
Com efeito, enquanto que a ordem jurídica modela tantos e
tantos actos sociais, criando, até, tipos ou esquemas de comportamento (sem que com isso defraude a dinâmica das relações
sociais, e realizando, ademais, a justiça nessas mesmas relações),
perante a greve não dispõe o ordenamento jurídico de margem
substancial para realizar uma equiparável conformação: ou a
nega, ou a tolera, ou a consagra, mas sempre em atitude sumária, sem conseguir juridicizar a dinâmica interna do fenómeno,
de modo a assumir e resolver todo o seu significado. E a prova
é que o tratamento jurídico da greve por toda a parte deixa resíduos sociais; por toda a parte reveste ainda sensibilidade social.
E assim se explica, por outro lado, a abstenção do direito
positivo, na maioria dos casos. E é precisamente quando a ordem jurídica pretende assumir mais decididamente a greve, consagrando-a como um direito (nalguns casos com dignidade constitucional), que se manifesta flagrantemente a sua incapacidade
para regulamentar o seu exercício. É que o melindre e a autonomia sociológica da economia da greve residem não somente na
sua génese e no seu fundo, mas projectam-se também nos múltiplos aspectos e gradações do fenómeno. De todas as atitudes,
só aquela que proíbe a greve deixa lugar para uma menor crítica, neste particular — mas então, a solução pode ser meramente
formal.
2
A crítica mais corrente ao pressuposto desta tese pode encontrar-se,
por exemplo, em DIOGUARDI, Le droit de greve, Paris, 1961, p. 41.
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Estas dificuldades, acrescentadas às decisivas divergências
que no plano político-social reinam internacionalmente, têm contribuído para impedir, designadamente, uma tomada de posição
jus-internacionalista sobre a greve por parte da Organização
Internacional do Trabalho — coisa que já se tornou possível em
outros domínios, também de grande sensibilidade política, como
por exemplo o da liberdade sindical.
O que, portanto, nos resta, são apenas as soluções positivas
dos vários ordenamentos jurídicos, com base em pressupostos que,
naturalmente, não são de ordem estritamente jurídica, mas sim
de ordem diversa (político-social). O que não quer dizer que, em
função do direito positivo, se não desenvolva, depois, e com maior
ou menor amplitude, uma actividade interpretativa e teorizadora.
E é assim que encontramos variadíssimas explicações e justificações, mais ou menos sociais, mais ou menos jurídicas: a greve
como meio de tutela colectiva autónoma fundamentalmente semelhante à guerra ou à rebelião; a greve como direito de resistência; ou como instrumento de pressão sócio-jurídica no contexto
dos grupos de pressão, mormente em sociedades de organização
dita «não homogénea» ou «compromissória»; ou como delito
(contra a ordem social, contra a economia, contra a administração da justiça, contra a organização interna do Estado, delito
de rebelião, delito militar,, etc, etc.); ou como «instrumento de
luta de classes»; ou como manifestação de justiça privada no
domínio das relações colectivas de trabalho; ou como instrumento
de igualdade social; e tantas outras fórmulas e qualificações.
Postas estas considerações de ordem geral, vejamos, muito
esquematicamente, os tipos de relevância jurídica da greve
nos vários ordenamentos jurídicos.
Encarado por uma perspectiva histórica, o regime da greve
aparece-nos, inicialmente (a partir das primeiras manifestações
de conflitos colectivos de trabalho), como de greve-crime. E assim
se mantém e agrava com as ideias e os sistemas resultantes da
Revolução Francesa até aos fins do séc. XIX. É por esta altura
que se inicia o período da licitude da greve, a que se segue, mais
cedo ou mais tarde, conforme os países, o regime de greve-direito.
Este é o esquema de evolução correntemente considerado
como típico—o que não quer dizer, obviamente, que as coisas
se não tenham passado, nos vários países, com oscilações, ritmos
e peculiaridades diversas (por exemplo, em Portugal passou-se
directamente do regime de greve-crime para o de greve-direito,
e depois de um período de greve-liberdade regressou-se ao regime
inicial).
Porém, o estudo da perspectiva histórica do regime jurídico
da greve só é fecundo quando inserido num amplo enquadramento
de todos os aspectos sociais. Por isso, seguiremos para tentar uma
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sintética descrição do panorama actual. Paia tanto, limitar^nos-emos, muito simplesmente, a distinguir, nos setes traços mais
gerais, dois grupos de sistemas: os que admitem a greve e os
que a proíbem.
Desde já se adverte, porém, que esta simplificação esquemática (exigida pelos objectivos e pelo plano destas considerações)
não deverá induzir a pensar que tudo se resolve em permitir ou
proibir juridicamente a greve. Na realidade, para além desta distinção fundamental, verificam-se, depois, muitas diversidades,
quer de ordem jurídica, quer de ordem social, económica, política, etc. — o que faz com que a perspectiva jurídica geral que
vamos dar aqui não passe de uma moldura muito ampla, dentro
da qual é necessário, depois, compor o quadro sociológico efectivo, com recurso aos variadíssimos elementos que entram em
jogo, tratando-se, como se trata, de uma instituição social com
larguíssima autonomia sociológica no espaço, mais ou menos
livre, deixado pela referida sobriedade de normas jurídicas.
a) Sistemas que admitem a greve
Actualmente, a maioria dos países abstém-se, pelo menos, de
estabelecer a proibição penal da greve. A solução greve-crime tem
vindo3 a4 ser
adoptada em Espanha, Portugal e nos países socialistas ' > 5.
Mas há que distinguir entre as duas mencionadas soluções
— greve-liberdade e greve-direito.

3

Seguindo GRUNEBAUM-BALLIN e RENÉE PETIT, Les conflits collectifs
du travail et leur règlement dans le monde contemporaint Paris, 1954, há
que acrescentar ainda a Turquia. V., no mesmo sentido, SIMI, II diritto di
seiopero, Milão, 1956. Na faita de estudos de direito comparado mais actualizados, cfr. as indicações, por exemplo, de SEGADAS VIANA, Greve, direito ou
violência?, Rio de Janeiro, 1959; e de BAYON CHACON e PEREZ BOTIJA, Ma-

nual 4de derecho dei trabajo, vol. II, Madrid, 1963.
A greve «já esteve proibida no Brasil, sob a Constituição de 1937,
no Peru, sob o decreto de 1947, na Argentina, na época peronista, salvo
quando o Governo a decretava como manifestação de adesão dos trabalhadores ao mesmo governo, na Alemanha nazi e na Itália fascista, e em parte
na Bolívia, sob a lei de 1950», BAYON CHACON e PEREZ BOTIJA, Manual de
derecho
dei trabajo, cit., págs. 788-789.
5
Até 24 de Dezembro último, a greve constituiu, em Espanha, um crime,
previsto e punido nos termos dos artigos 222.° e seguintes do Código Penal.
Desde então, entrou em vigor o regime correspondente à nova redacção do citado artigo 222.°, segundo o qual já não constitui crime a greve profissional,
a não ser quando levada a efeito por funcionários, empregados ou particulares encarregados da prestação de serviços públicos ou de reconhecida e improrrogável necessidade.
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1) Greve4iberdade
A greve-liberdade é um regime que se define mais correctamente por via negativa: aquele em que a lei não estabelece proibição de greve; mas em que tão-pouco lhe confere qualquer protecção.
Formalmente, está-se aqui numa posição perfeitamente contrária à da greve-crime. Contudo, pode muito bem acontecer que,
na prática, resulte uma diferença muito menor do que possa pensar-se. Assim, pode a jurisprudência entender que a greve,
apesar de não dar lugar à aplicação de qualquer sanção criminal,
contudo constitui um não-cumprimento injustificado dos contratos
de trabalho, tirando daí consequências como a rescisão dos próprios contratos e a obrigação de indemnizar por perdas e danos.
Efectivamente, se se entender que a greve constitui motivo
suficiente para que a entidade patronal possa rescindir os contratos de trabalho, e esta assim o decidir, o resultado é que os grevistas ficam desempregados; e ainda que, de facto, continuem ao
serviço da mesma empresa, uma vez cessada a greve, juridicamente
houve lugar à celebração de novos contratos — o que acarreta, ou
pode acarretar, novas condições de trabalho, então impostas pela
entidade patronal, ou, pelo menos, perda das vantagens que estão
em relação com a antiguidade do trabalhador na empresa, tais
como férias, subsídios de antiguidade, montante de indemnização
por despedimento injustificado, etc.
Em suma: a greve não é sancionada criminalmente; mas as
consequências civis podem ser de apreciável importância prática.
Tudo dependerá, em contextos onde raramente existem disposições jurídicas regulando expressamente esta matéria (como sucede quase sempre), das posições assumidas pela jurisprudência.
Note-se, porém, que as tendências que se verificam na maioria dos
países onde vigora este regime parecem ir no sentido de minorar
o mais possível as consequências civis da greve, sempre que se
trate, naturalmente, de uma greve em sentido estrito — a que,
conforme os casos, se chama greve não arbitrária, socialmente
adequada (a soziale Addquanz alemã), etc.
Todavia, não deve esquecer-se um aspecto fundamental deste
regime: é que as consequências jurídicas referidas, que podem envolver tão grandes prejuízos para os trabalhadores, só se produzirão se a entidade patronal assim o decidir. E aqui, a questão
pode traduzir-se numa prova de força (contratual), que os grevistas poderão ganhar, exigindo a não rescisão dos contratos.
Neste sentido, então, já reveste substancial significado a ideia de
que este regime jurídico de greve é oposto ao da greve-crime.

2) Greve-direito
Quando a greve é consagrada como um direito, então está
claro que do seu exercício não podem advir as sanções penais e
civis aludidas. O que nesta altura ocorre é, tão simplesmente, uma
suspensão dos contratos individuais de trabalho.
A declaração da greve como um direito suscita a lógica necessidade de se dar o respectivo conceito e de se estabelecerem
os cânones do seu exercício. Estes dois pontos adquirem tanto
maior importância quanto é certo que em nenhum caso o legislador se atreveu ainda a resolvê-los. Dois dos casos mais frisantes
são os da França e da Itália, onde o direito de greve tem assento
na constituição política. Pois em ambos o legislador constitucional remeteu para o legislador ordinário a regulamentação jurídica
da greve — regulamentação esta que não tem sido estabelecida. À
parte uns quantos aspectos (limitações à greve nos serviços públicos, direito de requisição quando se trate de assegurar os serviços indispensáveis às necessidades públicas, hesitante limitação
à greve política), o direito de greve tem sido deixado, em toda a
amplitude da sua construção jurídica, ao cuidado da jurisprudência.
Esta situação, que alguns consideram lamentável, do ponto
de vista formal jurídico, tem subjacentes as dificuldades a que aludimos acima; e, por outro lado, tem-se revelado como extremamente fecunda, dando aso a que se processe, com a lentidão que
nesta matéria parece irredutível (dada a complexidade da problemática sócio-económica coimplicada), uma evolução, já perceptível, de conversão dos mecanismos sociais e jurídicos para uma
desejável consonância. O labor jurisprudencial, de um lado, e a
evolução do fenónemo sociológico da greve (que é tão evidente),
por outro, constituem as linhas de força ao serviço de uma teoria
jurídica da greve, que o direito positivo não tem podido determinar
até agora. Mais uma vez se estará verificando, neste campo de
manifestações sociais, a lenta génese empírica do Direito, como
em tempos recuados sucedeu para matérias em que agora já reina
a claridade dos princípios e das teorias jurídicas.
b) Sistemas que proíbem a greve. A greve-crime.
A qualificação da greve como crime aparece estabelecida em
três tipos de concepções sociais. Uma foi a do individualismo radical liberal, que não tolerava quaisquer grupos intermédios, negando o reconhecimento dos interesses colectivos, apenas reconhecendo os interesses individuais e os interesses gerais do Estado.
Outra é a dos sistemas socialistas marxistas, que aboliram uma
das partes do conflito capital-trabalho, transferindo a propriedade
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dos meios de produção para o Estado, que se proclama um instrumento ao serviço da única classe subsistente: ditadura do proletariado. Finalmente, a terceira é a dos sistemas que, dando especialíssimo relevo aos corpos intermédios (confessando-se anti-individualistas e anti-liberais), e respeitando a propriedade privada
dos meios de produção e a liberdade de iniciativa económica dos
particulares (confessando-se adversos dos sistemas socialistas),
contudo postulam a negação da greve, o abandono da luta de
classes e a sua substituição por um regime de colaboração no
respeito pelos superiores interesses da comunidade geral, de que o
Estado é intérprete e guardião.
Não deixa de ser curioso verificar como estas três posições,
constituindo como que o triângulo das antitéticas concepções socio-políticas dos tempos modernos, sejam unânimes na mesma conclusão da proibição criminal da greve.
Porém, a primeira está já historicamente ultrapassada. E a
segunda comporta uma problemática muito particular, cujo desenvolvimento não tem interesse para aqui. Pelo contrário, a terceira merecer-nos-á um pouco mais de atenção, na medida em
que nos importa conhecer o regime de greve no nosso País.
4. Eegime jurídico da greve no direito português
No direito português, a primeira disposição legal que previu
directamente a 6greve (e o lock-out) foi a do art. 277.° do Código
Penal de 1852 . Este artigo apareceu no Código de 1866 com
apenas uma ligeira redução ao máximo da pena de prisão estabelecida no § único. Segundo o regime do art. 277.°, a greve e o
lock-out eram punidos
com prisão (um a seis meses) e multa
(5$00 a 200$00) 7.

6

Cfr*, neste sentido, Levy Maria JORDÁo, Comentário ao Código Penal
Português, Lisboa, 1854, tomo ííl, págs. 95-9G; Ruy ENNES ULRICH, Legislação operária portuguesa, Coimbra, 1906, pág. 402. Estes autores referem-se
aos termos em que se punha o problema da punição das coligações operárias anteriormente ao Código Penal. V., ainda, comentário ao art. 277.°
em SILVA FERRÃO, Teoria do direito penal aplicada ao Código Penal Português, Lisboa, 1857.
Segundo Fernando EMYGDIO DA SILVA (AS greves, Coimbra, 1913,
cap. XI), o aparecimento do movimento grevista foi tardio, no nosso País,
coincidindo o seu início com a data do Cód. Penai (1852), e ainda assim
sem grande agudeza.
7

Era a seguinte a redacção do art. 277.° no Código de 1852: Será
punida com a prisão de um a seis meses e com a multa de 5$00 réis a
200Ç00 réis:
1.° — Toda a coligação entre aqueles que empregam quaisquer traba-
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Em 1910, O Decreto de 6 de Dezembro revogou expressa-

mente o art. 277.° do Código Penal (art. 14.°), consagrando o
direito de greve (e de lock-out) (art. 1.°). Este direito não era
reconhecido aos funcionários públicos (art. 10.°). A greve nos
serviços de interesse público devia ser precedida de conveniente
participação (art. 4.°).
O regime da grevendireito, instituído pelo Decreto de 1910,
foi afastado pelo Decreto n.° 13 138, de 15 de Fevereiro de 1927.
Este diploma revogou expressamente o anterior (art. 3.°); mas
não estabeleceu qualquer incriminação — pelo que vigorou, na sua
vidência, o regime de greve-liberdade: a greve não
era um direito, mas também não era punida criminalmente8.
A Constituição Política de 1933 incluiu duas disposições referentes à greve. São as dos artigos 39.° e 26.°.
Estabelece o art. 39.° da Constituição Política: «Nas relações
entre o capital e o trabalho não é permitida a suspensão de actividades por qualquer das partes com o fim de fazer vingar os
respectivos interesses». Para a hipótese de se tratar de serviços
públicos ou de interesse geral, diz o art.° 26.°: «A suspensão concertada de serviços públicos ou de interesse colectivo importará
a demissão dos delinquentes, além de outras responsabilidades
que a lei prescrever».
Poucos meses depois da entrada em vigor da Constituição, o
decreto-lei n.° 23 048 (Estatuto do Trabalho Nacional) estipulou
no seu art. 9.°: «É acto punível a suspensão ou perturbação das
actividades económicas:
1.° — Pelas empresas patronais, singulares ou colectivas, nos
seus estabelecimentos, escritórios ou explorações económicas, sem
lhadores, que tiver por fim produzir abusivamente a diminuição do salário, se for seguida do começo de execução.
2.° — Toda a coligação entre os indivíduos de uma profissão, ou de
empregados em qualquer serviço ou de quaisquer trabalhadores, que tiver
por fim suspender, ou impedir ou fazer subir o preço do trabalho, regulando as suas condições, ou de qualquer outro modo, se houver começo de
execução.
§ única — Os que tiverem promovido a coligação, ou a dirigirem, e
bem assim os que usarem de violência ou ameaça para assegurar a execução, serão punidos com a prisão de um a três anos, e poderá determinar-se a sujeição à vigilância especial da polícia, sem prejuízo da pena
mais grave, se os actos de violência o merecerem.
O Código de 1886 estipula, no § único, a prisão de um a dois anos.
Esta 8redução passou despercebida a ENNES ÚLRICH (cfr. ob. cit. pág. 403).
Para uma diferente interpretação, vd. Prof. SOARES MARTINEZ, Curso
de direito corporativo, I, Lisboa, 1962, pág. 175. Supomos que esta tese se
fundamenta na ideia do não cumprimento do disposto na segunda parte do
art. 13.° do decreto de 6 de Dezembro de 1910 (v., a propósito, o que se afirma
em B.I.T., La liberte syndicale, vol. IV, 1928, pág. 291).
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motivo justificado e com o objectivo único de obter vantagens da
parte do pessoal empregado, ou dos seus fornecedores de matérias-primas, produtos ou serviços, ou do Estado ou corpos administrativos ;
2.° — Pelos técnicos, empregados ou operários, com o fim de
conseguir novas condições de trabalho ou quaisquer outros benefícios ou ainda de resistir a medidas de ordem superior conformes com as disposições legais».
Quanto às sanções, acrescentou ainda o referido art. 9.°:
«O regimento das Corporações estabelecerá as penalidades correspondentes a este acto».
Uma outra referência do E. T. N. à greve é a do art. 23.°,
fundamentalmente dirigido ao direito ao trabalho: «O direito ao
trabalho é tornado efectivo pelos contratos individuais ou colectivos. Nunca o pode ser pela imposição do trabalhador, dos organismos corporativos ou do Estado, salvo, no que respeita a este
última, o direito que lhe assiste, em caso de suspensão concertada
de actividades, de usar de todos os meios legítimos para compelir os delinquentes ao trabalho». Finalmente, o art. 37.° deste
diploma transcreve o art. 26.° da Constituição.
Temos, portanto, que a Constituição, pelo art. 39.°, não permite a greve; pelo art. 26.°, que rege para os serviços públicos
ou de interesse colectivo, os agentes da greve são qualificados de
delinquentes. O E. T. N., no art. 9.°, considera este acto como
punível e remete o estabelecimento das respectivas penalidades
para o regimento das Corporações; pelo art. 23.°, reconhece ao
Estado o direito de compelir os delinquentes (grevistas) ao trabalho; e pelo art. 37.°, repete o art. 26.° da Constituição.
Assim, novamente nos aparece, no direito português, o regime da greve como crime. Porém, as sanções correspondentes
deixavam-se para o regimento das Corporações.
Entretanto, o decreto-lei n.° 23 203, de 6 de Novembro de
1933, sobre os crimes de rebelião, inclui também, no n.° 4.° do
art. 2.°, «o encerramento de fábricas ou oficinas e a suspensão
ou cessação de trabalho de qualquer indústria, sem causa legítima».
Note-se que o referido n.° 4.° não faz parte da enumeração
dos crimes de rebelião, a que procede o § 1.° do art. 1.°; mas sim,
como se disse, do art. 2.°, que dizia: «São igualmente julgados e
punidos nos termos deste decreto os crimes seguintes:». Esta anotação permitirá pôr em causa a qualificação do crime de greve,
previsto no decreto-lei n.° 23 203, como de rebelião. Seja, porém,
como for, a questão perde importância perante o § único do art. 2.°:
«Nos casos do n.° 4.° deste artigo a pena abrangerá somente os
mandantes, dirigentes, instigadores e organizadores ou os que
pratiquem violências contra as pessoas ou propriedades alheias,
mas a estes só lhes será aplicada a pena estabelecida neste de63

creto se outra mais grave não tiver lugar pelos actos praticados e suas consequências». De modo que, apesar deste decreto-lei,
o crime de greve continuava ainda sem penas estabelecidas9.
A falta de uma estipulação das sanções para a greve veio
a ser colmatada pelo decreto-lei n°. 23 870,, de 18 de Maio de 1934,
que constitui o diploma regulador dos «delitos de lock-out e greve,
nas várias modalidades que podem revestir», estabelecendo «a tutela penal da disciplina jurídica das relações colectivas de trabalho» 10.
Assim, a bem pouco tempo de distância do E. T. N., o legislador desistiu de que fosse o regimento das Corporações a estabelecer as penalidades para a greve (e o lock-out); talvez porque
se não tivesse apresentado eficaz ou oportuno esperar pela criação
do referido regimento.
O decreto-lei n.° 23.870 constitui, realmente, o diploma mais
completo e melhor sistematizado que entre nós foi elaborado
acerca da greve (e do lock-out). É nele visível a preocupação
de ordenar as várias modalidades ou espécies de greve; e esta
ideia foi declarada no seu relatório, onde, por virtude de erro
grosseiro, se considerou em vigor o art. 277.° do Código Penal
— o qual, juntamente com o decreto n.° 23 203 (na parte em que
se refere à greve e ao lock-out) viria a ser revogado por aquele
diploma ".
Muito esquematicamente, vejamos qual a fenomenologia da
greve encarada pelo decreto-lei n.° 23.870. Este aspecto, além da
sua importância conceituai, releva para os efeitos de um problema
que adiante será posto: o da derrogação daquele diploma pelo
art. 170.° do Código Penal.
Aparte aspectos interessantes, que a nossa doutrina não tem
comentado (como por exemplo a exigência de um mínimo de três
trabalhadores e de que o abandono do trabalho seja colectivo
— art. 2.°), poderemos considerar distinguidas, no decreto-lei em
questão, as seguintes modalidades ou espécies de greve:
1) greve profissional-contratual — art. 2.°: «objectivo único
de impor aos patrões novas condições de trabalho, ou a concessão de quaisquer benefícios (...), de opor-se à modificação dos

9
Contra o que apressadamente se
10
Cfr. relatório daquele diploma.
11

tem concluída.

Escreveu-se no relatório: «É certo que o Código Penal — art.
n.° 277.° — pune a greve e que este artigo está em vigor por força do
disposto no art. 3.° do decreto n.° 13 138, de 15 de Fevereiro de 1927, que
revogou o decreto de 6 de Dezembro de 1910...».

contratos existentes ou de obter ou impedir uma diversa aplicação desses contratos e usos vigentes»;
2) greve com fins de resistência a medidas conformes com
a lei—art. 2.°: «resistir a medidas de ordem superior conformes com as disposições legais»;
3) greve política—art. 3.°; o § único prevê a greve revolucionária;
4) greve de coacção da autoridade — art. 4.°;
5) greve de solidariedade — art. 5.°;
6) greve de simpatia — art. 5.°;
7) greve de protesto — art. 5.°;
8) greve de funcionários públicos ou trabalhadores de empresas de interesse público — arts. 13.° e 18.°12;
9) greve de trabalhadores autónomos — art. 6.°.
Posteriormente ao decreto-lei n.° 23 870, a greve voltou a ser
objecto da actividade legislativa. O decreto-lei n.° 35 015, de 15
de Outubro de 1945, deu uma nova redacção aos artigos 163.° a
176.° (capítulo III do título II do livro II) do Código Penal. Vejamos o intuito daquele diploma através do seu, aliás curto, relatório :
«Compilado há sessenta anos, sobre legislação vigente há
quase um século, o Código Penal Português carece de múltiplas
alterações.
Em numerosas disposições encontra-se já modificado por legislação extravagante. Mas é sempre útil integrar no contexto
original de um diploma, sobretudo quando de código se trata, as
alterações que se vão tornando indispensáveis, a fim de que se não
percam as vantagens da codificação traduzidas na maior certeza
e clareza do direito.
Com algumas modificações que se impunham aproveita-se
agora a oportunidade para se reconduzir ao direito comum, uma
matéria legislativa que tem andado dispersa por vários diplomas
de natureza especial.
Estas as razões justificativas da nova redacção dada ao Capítulo III do título II do livro II do Código Penal, em complemento
da recente modificação do Capítulo I do mesmo título»13.
Ora, dentre os artigos que correspondem àquele capítulo III,
figura o art. 170.°, relativo à greve (e ao lock-out). Quid iuris
quanto à articulação deste artigo com o decreto-lei n.° 23 870?
A primeira observação que convirá fazer, a este propósito,
é a de que a letra do art. 170.°, quer na redacção do decreto-lei
n.° 35 015, quer na que lhe foi dada, posteriormente, pelo de12
13

Estes dois artigos suscitam um curioso problema de interpretação.
Sublinhados nossos.
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creto-lei n.° 41'736, de 17 de Julho de 1Ô58, pode abranger perfeitamente qualquer modalidade ou espécie de greve (ou lock-out).
Deste ângulo, a sua previsão não se apresenta delimitada a qualquer espécie não prevista pelo decreto-lei n.° 23 870 (e nem sequer
a qualquer daquelas que vimos terem sido sistematizadamente
previstas por este diploma). Pelo que se poderá concluir, por
aqui, que o art. 170.° choca frontalmente com o decreto-lei
n.° 23 870.
Deverá, porém, entender-se que este choque foi imprevisto
pelo legislador? E qual será o seu alcance?
À primeira pergunta responderemos pela negativa. Parece de
todo legítimo supor que o legislador pretendeu, também com o
art. 170.° (e note-se que acerca dele já incidiu de novo a actividade legislativa) «reconduzir ao direito comum uma matéria
legislativa que tem andado dispersa». Efectivamente, os crimes de
greve e lock-out eram anteriormente previstos no Código Penal,
como vimos (art. 277.°).
Mas ainda que assim se não entenda, a resposta à segunda
pergunta não se alterará fatalmente. Ponhamos o problema: o
art. 170.° do Código Penal revogou o decreto-lei n.° 23 870 na,
aliás extensa, parte em que este diploma rege para os crimes de
greve e de loclk-out?
À primeira vista poderá afigurar-se estranho que toda uma
pormenorizada regulamentação sobre várias espécies ou modalidades de greve (e de lock-out) viesse a ser substituída por uma
única disposição que não consagra qualquer distinção tanto no que
toca à fenomenologia daqueles crimes como quanto à sua punição. Mas esta substituição poderá significar a opção por um regime não descriminado para essas várias espécies (na linha da
tradição do art 277.°); porventura aconselhada pelas dificuldades que se teriam levantado à inserção no Código Penal de um
texto longo e desenvolvido como o do decreto-lei n.° 23 870. Não
parece, portanto, decisivo, no sentido de este diploma ter ficado
imprejudicado pelo art. 170.°, o facto apontado. Haverá, porém,
outros argumentos que afastem a solução, que se esboça iminente,
de considerar revogado o decreto-lei n.° 23 870 (na parte que prevê
os crimes de greve e de lock-out)? Consideremos mais de perto
o conteúdo do art. 170.° para este efeito.
As condutas previstas são «o encerramento de estabelecimentos comerciais ou industriais e a suspensão ou cessação de
trabalho em qualquer serviço do Estado, serviços concessionários
ou em outros de interesse público, bem como de qualquer actividade económica» 14. Não se faz qualquer alusão aos escopos que po14
Na redacção anterior ao Decreto-Lei n.° 41 736 dizia-se: «o encerramento de fábricas ou oficinas e a suspensão ou cessação do trabalho de
qualquer serviço do Estado, ou de serviços concessionários, bem como de qualquer indústria».
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dem corresponder às condutas referidas; apenas se exige que
para elas não haja «causa legítima». Ora, não podendo ser considerados como causas legítimas os fins correspondentes às várias espécies de greve e de lock-out previstas no decreto-lei
n.° 23 870, segue-se que todas estas espécies são abrangidas pelo
art. 170.°. Assim se concluiria pela revogação do regime de punição da greve e do lock-out previsto naquele diploma.
Mas a esta conclusão poderá obtemperar-se com o argumento
de que o art. 170.° está incluido no capítulo do Código Penal dedicado aos crimes contra a segurança interior do Estado, e, dentro deste capítulo, na secção que se refere aos crimes contra a
organização do Estado. Portanto, o art. 170.° prevê apenas a greve
e o lock-out como crimes contra a organização do Estado, e tal
seria o caso das espécies revolucionária e (quando muito) política.
Ora a greve e o lock-out revolucionários e políticos são duas
espécies ou modalidades de greve e de lock-out com uma problemática particular, distinta da das outras modalidades de
greve e de lock-out. Assim, o art. 170.° revogaria apenas quanto
à greve e ao lock-out revolucionários e políticos o decreto-lei
n.° 23 870 (art. 3.° deste diploma)15.
Mas será de aceitar, sem mais, esta objecção, que dá de barato que apenas a greve e o lock-out políticos e revolucionários
constituam, no ordenamento jurídico português, crimes contra a
organização do Estado? Consideremos este ponto.
Desde logo pode salientar-se que nada se encontra, no contexto do art. 170.°, em abono de qualquer restrição como a referida; muito pelo contrário, e como já foi dito, a letra do art. 170.°
solicita o intérprete a tomar num sentido amplo a sua previsão,
pois que de nenhum modo se restringe, nem pela configuração
dos comportamentos previstos (nomeadamente através do escopo),
nem por qualquer
alusão à natureza de crime contra a organização do Estado 16 (que permitisse o raciocínio de que a disposição não queria abranger qualquer greve e lock-out) o alcance do
preceito.
E depois porque pode pôr-se em causa o pressuposto no
argumento previsto; isto é, que apenas a greve política e revolucionária (maxime esta última) sejam efectivamente, no direito
português, crimes contra a segurança ou organização do Estado.
Tanto quanto vale um relatório de um diploma legal, a in15

No sentido de considerar a greve revolucionária como crime de
rebelião, cfr. o relatório do decreto-lei n.° 23.870: «É certo que (...) o
Decreto n.° 23 203, de 6 de Novembro de 1933, pune a greve de fins políticos e ainda a greve revolucionária que é uma forma de rebelião devendo
como tal ser punida».
16
A este propósito pode verificar-se que o mesmo não acontece para
outros comportamentos previstos sob a mesma rubrica. Cfr. art. 169.°, n.° 1,
in fine, e ainda o § único; e art. 171.°.
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ç do quê antecedeu o decreto-lei n.° 23 870 seria no sentido de considerar toda a greve e lock-out como crimes contra
a organização do Estado: «A satisfação das necessidades associativas dentro do Estado; (...) a nova concepção corporativa
do Estado; (...) a organização nacionalista do Estado Novo,
numa palavra, exige que se proíba e se puna com rigor
a coligação patronal — lock-out — e a coligação operária
— greve —, em qualquer das suas formas» 17.
Idêntica indicação seria a do decreto-lei n.° 23 203, que referindo-se em primeira linha aos crimes de rebelião, inclui a greve
e o lock-out com quase idênticos dizeres aos que nos aparecem
no art. 170.° do Código Penal18.
Acresce ainda que os crimes de greve e lock-out têm sido da
competência dos tribunais a cuja jurisdição têm pertencido os
crimes contra
a segurança do Estado: primeiro, pelo decreto-lei
n.° 23 203 19; depois, pelo art. 23.° do decreto-lei n.° 23 870, que
manteve o julgamento dos crimes de greve e lock-out pelo Tribunal Militar Especial criado por aquele primeiro diploma para
os crimes de rebelião; e actualmente, com a extinção deste tribunal (decreto-lei n.° 35 044, de 20 de Outubro de 1945), a
greve e o lock-out, como crimes contra a organização do Estado,
passaram a ser julgados 20pelo plenário constituído nos termos do
art. 11.° deste decreto-lei .
Esta concepção, a ser considerada acolhida no nosso ordenamento, encontrará, porventura, explicação dentro das coordenadas doutrinais do sistema jurídico-social português; mas não é seguro, em nosso entender, que por aqui se chegue a conclusões
líquidas. O que todavia importa anotar é que, de lege lata, o
tratamento jurídico dos crimes de greve e de lock-out tem andado
ligado ao dos crimes contra a organização do Estado; e que, portanto, não será de todo descabido entender —e antes parecerá
ser a indicação dedutível— que o art. 170.° abrange todas as
modalidades de greve e de lock-out, porque todas elas, de um
modo ou de outro, vão contra a organização (corporativa) do
Estado Português21.
Posto isto, poderia então inverter-se o pressuposto no argumento em questão, afirmando que se o art. 170.° se refere apenas
17
18

O sublinhado é nosso.
É mesmo possível que o art. 170.° constitua a conservação do n.° 4.°
do art. 2.° daquele diploma. Cfr. a redacção deste número e a do art. 170.*
na redacção
anterior à que lhe foi dada pelo decreto-lei n.° 41 736.
19
Deverá entender-se na medida em que efectivamente este diploma
tenha20abrangido os crimes de greve e de lock-out.
V. um caso, Acórdão de 9 de Março de 1955 (Boletim do Ministério
da Justiça n.° 48).
21
Neste sentido, V. a sentença de 8 de Janeiro de 1936, do Tribunal do Trabalho de Lisboa (3.a Vara), in Boletim do INTP, 1936, p. 173.
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a crimes contra a organização do Estado e afinal abrange todas
as modalidades de greve e de lock-out, é porque todas elas constituem crimes contra a organização do Estado.
Este ponto de vista poderá, de resto, obter talvez algum
conforto à luz do exame de um outro aspecto da questão, até
agora ainda não abordado; o relativo ao confronto das penas
estabelecidas no art. 170.° do Código com as estipuladas no decreto-lei n.° 23 870.
Releve-se, antes de mais, que as penas cominadas por este
diploma revestem uma particular fisionomia para a maioria dos
comportamentos previstos, não se ajustando à escala das penas
previstas no Código Penal. Daqui se poderia, desde logo, colher
uma outra indicação no sentido de considerar o crime de greve
como de natureza especial, qualquer que fosse a espécie ou modalidade considerada; portanto em abono da opinião referida acerca
da qualificação de todas as espécies de greve (e de lock-out) como
crimes contra a organização do Estado. Mas esta indicação ganha um relevo muito mais apreciável em resultado do confronto
a que se aludiu.
Com efeito, à excepção das penas estabelecidas pelos artigos 2.°, 5.° e 6.° do decreto-lei n.° 23 870, respectivamente para
a greve profissional-contratual, greves de solidariedade, de simpatia e de protesto (em sentido estrito) e greve (ou lock-out?)
de trabalhadores autónomos, este diploma consagra para todas as
espécies de greve e de lock-out (incluindo o lock-out contratual-profissional) penalidades mais graves do que a pena do art. 170.°
do Código Penal. Ora não poderia deixar de considerar-se manifestamente chocante que se punissem as espécies mais graves de
greve e de lock-out (como crimes contra a organização do Estado)
com uma pena inferior à das espécies menos graves, E a tanto
conduziria o entendimento de que o art. 170.° do Código Penal
só prevê a greve e o lock-out nas espécies política e revolucionária (se não apenas nesta última, na medida em que só esta possa
ser considerada como rebelião), revogando somente, portanto, o
art. 3.° do decreto-lei n.° 23 870.
A ordenação, segundo um critério de gravidade, das várias
espécies de greve e de lock-out acolhidas no decreto-lei n.° 23 870,
o que corresponde mais ou menos à ordenação doutrinal comummente aceite, ficaria inexplicavelmente subvertida em consequênfcia desta interpretação restrita do art. 170.° do Código Penal;
e de tal modo que bem decerto conviria aos agentes de greve
(nos casos previstos no art. 4.° do decreto) e de lock-out provar
sempre a sua intenção revolucionária, ainda que os fins que efectivamente tivessem presidido aos seus comportamentos se limitassem à defesa de interesses profissionais. Isto só não valeria,

como já se ressalvou, para os casos previstos nos artigos 2.°, 5.a
e 6.° do decreto-lei n.° 23 870.
Mas então esta excepção não virá prejudicar o raciocínio
desenvolvido? Em verdade, a revogação pelo art. 170.° do Código Penal de todo o decreto-lei n.° 23 870, na parte em que regula
para os crimes de greve e de lock-out, acarreta um agravamento
da pena para os casos a que este decreto faz corresponder a pena
de multa de 50$00 a 1000$00, substituível por prisão correccional
até um ano (arts. 2.° e 5.°), bem como a pena estabelecida no
art. 6.°. Mas — poderá dizer-se — tertius non datur: ou se aceita
este agravamento, ou se cai no entendimento criticado nos termos expostos.
A ser assim, pareceria mais aceitável, ae um ponto de
vista puramente lógico, que as espécies de greve previstas nos
artigos 2.°, 5.° e 6.° viessem a considerar-se punidas actualmente,
e nos termos do art. 170.° do Código Penal, com uma pena superior à estabelecida no decreto-lei n.° 23 870, à alternativa de
um regime que comportasse penas inferiores para o lock-out e
a greve política e revolucionária em confronto com o lock-out
contratual-profissional ou com o fim de obter vantagens económicas, nos termos referidos pelo artigo 1.° do decreto em questão.
De resto, uma última consideração se poderia aduzir em
abono deste entendimento: a de que, como é sabido e correntemente sublinhado pelos estudiosos destas questões, a greve e o
lock-out se manifestam muitas vezes com intuitos expressos de
carácter não político (e até não revolucionário), ainda que na
realidade se proponham escopos desta natureza. Esta consideração explicaria que, a não ser quando se perfilhassem grandes
diferenças na gravidade das penas (como é o caso do decreto-lei
n.° 23 870), o legislador adoptasse um critério de uniformização
na punição dos crimes de greve e de lock-out, quaisquer que sejam
as espécies que se considerem.
A verdade, porém, é que a opinião que deixamos exposta defronta várias dificuldades e a sua justificação enferma de pontos
fracos.
Assim, e em primeiro lugar, a ausência de qualquer restrição!
expressa, na economia gramatical do art. 170.°, às espécies poli-;
tica e revolucionária da greve e do lock-out não pode conside^
rar-se como permitindo um subtil argumento a contrario. Tão
pouco seria decisivo que o art. 170.° contivesse qualquer referên-.
cia aos «crimes contra a organização do Estado».
Em segundo lugar, o apoio encontrado no relatório do decreto-lei n.° 23 870 é frágil, e serviria do mesmo modo para confortar, por exemplo, a configuração dos crimes de greve e de
lock-out como crimes contra a economia ou como crimes de auto^defesa de classe. Do mesmo modo, a indicação tirada do decreto70

-lei n.° 23 203 não favorece a tese defendida: até pelo contrário,
na medida em que, referindo-se aquele diploma aos crimes d©
rebelião, e apenas prevendo, segundo a opinião corrente, as espécies política e revolucionária de greve e de lock-out, só estas
espécies se deveriam considerar também abrangidas pelo Código,
dado que o art. 170.° constitui uma transcrição da disposição do
decreto.
Em terceiro lugar, não é forçoso concluir pela identidade de
natureza para todos os crimes submetidos à jurisdição do mesmo
tribunal.
Finalmente, e no que respeita à questão da medida das sanções, não cremos que seja impossível encontrar terceira solução
para a alternativa de: ou uma interpretação do art. 170.° do
Código Penal limitada à greve revolucionária e política, por um
lado; ou uma interpretação ampla, abrangendo todas as manifestações de greve, por outro.
Assim, se bem verificarmos, encontraremos nos discutidos
artigos 2.° e 5.° do Decreto-lei n.° 23 870 as espécies de greve
que, mais ou menos discutidamente, são susceptíveis de se incluí22
rem no âmbito da greve estrita: greve contratual-profissional
,
23
greve de solidariedade, greve de simpatia e greve de protesto 24.
Trata-se, sem dúvida, de manifestações de greve todas elas limitadas à defesa de interesses profissionais. Por isso se justificaria
muito bem —dentro da lógica do regime jurídico vigente —
que estas espécies fossem punidas com penas inferiores às das
restantes modalidades, ficando, portanto, excluídas do âmbito do
art. 170.° do Código Penal, que abrangeria apenas as modalidades
de greve de fins não profissionais — só estas se qualificando,
então, como crimes contra a organização do Estado.
Esta solução mereceria, no contexto das demais possíveis
perante a lei, uma incontestável primazia, postas as coisas em
termos de razoabilidade. E sendo assim, desde logo será suficiente
que a lei a não repudie, como efectivamente não repudia, para
que (aliás, seguindo uma orientação já superiormente consagrada
na doutrina portuguesa), se nos impusesse a sua preferência.
22
A greve com o fim «de resistir a medidas de ordem superior conformes com as disposições legais», abrangida também pelo art. 2.°, como
vimos anteriormente, tem de entender-se, ainda, uma greve contratual-profissional, sob pena de dificuldades de ordem sistemática com outras disposições, nomeadamente com o art. 4.°.
23
Já foi referido, oportunamente, que a greve de simpatia suscitava
bastante controvérsia, não sendo correntemente admitida como greve própria. Veja-se, porém, mais adiante o sentido especialmente amplo com que
interessa entender, nesta questão que nos ocupa, a noção de greve própria.
24
A greve de protesto tem de entender-se, aqui, como não constituindo
nenhum dos casos característicos de greve imprópria, por exemplo de fins
políticos ou de coacção sobre a autoridade (arts. 3.° e 4.° do decreto-lei
n.° 23 870), de modo a respeitar-se a economia de sistematização delste
diploma.
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E então viríamos a topar, no direito português, com a fecunda distinção entre greve própria e greve imprópria — a primeira, aderindo formal e substancialmente a conflitos colectivos
de trabalho, ainda que admitindo-se certas margens de oscilação;
a segunda, transbordando para outros planos e relações que não
as relações colectivas de trabalho, situando-se, nomeadamente, em
confronto com os poderes públicos ou o Estado. Tratar-se-ia de
uma consagração25 pressuposta na distinção de penas e de qualificação criminal .
Por outro lado, também se compreenderá perfeitamente que
a noção de greve própria, assim defendida como útil no estudo
do direito português, assuma um âmbito mais amplo, ou tendencialmente mais amplo, do que quando se destina, não a circunscrever as manifestações de greve menos gravemente punidas e
qualificadas, mas sim a desenhar o campo de licitude da greve.
Anote-se, ainda, que o facto de o lock-out (em qualquer das
modalidades que, no tocante aos fins^ pode revestir) ficar abrangido pelo art. 170.° do Código Penal, não prejudica a solução que
temos vindo a referir, desde logo porque o lock-out é um facto
formal e substancialmente distinto da greve, não tendo que ter,
como é sabido, um regime jurídico paralelo.
Quanto ao art. 6.° do decreto-lei (que deixámos de lado),
é visível que, não estando em causa relações de trabalho subordinado nas situações que prevê, se compreende uma distinta
valoração.
Na visão das coisas aqui possível, eis a problemática interpretativa do regime jurídico da greve, vigente em Portugal, problemática que, mais do que resolver, se pretendeu levantar. Porque, em última análise, seria sempre necessário procurar obter
a confirmação numa outra perspectiva, mais ampla e profunda:
tomando pé, tão solidamente quanto possível, não apenas quanto
à greve-crime, mas também acerca da figura dos crimes contra
a organização do Estado26.

25
Vale a pena recordar que no ordenamento corporativo italiano, que
se apresentava marcadamente estadualista, os crimes de greve e de lock-out
não eram crimes contra a organização do Estado, mas sim delitos contra a
economia.
26
N e m sequer e m simples anotação, em v a r i a d a s colectâneas de legislação do trabalho, encontrámos referência à s questões aludidas, continuando-se a a p r e s e n t a r o decreto-lei n.° 2 3 8 7 0 como diploma vigente, sem
qualquer referência ao Código Penal.
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5. Breve nota final sobre o confronto entre a greve e o direito
Para terminarmos as considerações que temos vindo a fazer,
aludiremos perfunctòriamente ao confronto do direito com a evolução da greve, que se está processando nos nossos dias.
Como já anteriormente referimos», entre as realidades comprometidas no fenómeno da greve e as forças jurídicas verifica-se
uma certa tensão. Na maioria dos países, porém, o direito aceitou,
de certo modo, o seu próprio sacrifício formal, esperando, acompanhando, estimulando (pacientemente o evoluir da dinâmica social. Tal sacrifício exprime-se, caracteristicamente, por uma relativa abstenção, por uma reticência em forçar a regulamentação
da greve. Incapaz de lhe substituir um outro dinamismo diferente, do mesmo passo que respeitando as exigências liminares
de eficácia intrínseca do fenómeno, o direito evita destruir o próprio dinamismo da greve e do subjacente conflito de interesses.
Em última análise, apoia e consagra esse mesmo dinamismo
(direito de 27greve), aspirando a tecnieizá-lo e, por este meio, a
juridicizá-lo

.

Há, porém, dois casos de excepção — os consabidos exemplos
da Austrália e da Nova Zelândia28 —, que vale a pena salientar.
Aqui, não encontramos abstenção do direito perante a greve, porque desde há muito se estabeleceu um sistema de restrições e
condicionamentos de ordem jurídica, que operam efectivamente.
Mas também não deparamos com proibição formal da greve.
Nestes casos, poderá dizer-se que o direito conseguiu, efectivamente, modelar e limitar a greve sem todavia a negar. Por
isso se nos afigura que seria muito importante observar e analisar— mas não apenas em plano jurídico formal, que não consegue captar a dinâmica e o equilíbrio sociológicos da solução —
estes regimes da greve. Porventura serão os únicos que poderão
ilustrar as virtualidades do direito na conformação, simultânea
e harmònicamente jurídica e sociológica, deste irreverente e espinhoso fenómeno.
Novembro de 1965.

27
A escassa regulamentação para formalizam a greve anda fundamentalmente em volta de dois objectivos: a declaração prévia de greve
e a necessidade de a decisão de greve respeitar procedimentos democráticos
no interior dos sindicatos. Cfr« GRUNERAUM-BALLIN, ob. cit., na conclusão final.
28
Também a Suíça poderá ser aproximada destes doas exemplos.
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