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Convenção 87 da OIT sobre o Direito de Greve  

Boletim 

Apresentação 

Desde 2012, o Grupo dos Empregadores da Organização Internacional do Trabalho (OIT) tem estado à 

frente de um ataque orquestrado contra, entre outras coisas, o há muito estabelecido direito de greve, 

protegido pela Conveção 87da OIT sobre Direito de Associação e Proteção do Direito de se Organizar 

(C87)1. Os empregadores simplesmente negam a existência do direito ao mesmo tempo em que 

questionam o mandato e a competência do Comitê de Especialistas da OIT sobre a Aplicação de 

Convenções e Recomendações. (CEACR). 

A situação levou a que o Grupo dos Trabalhadores da OIT exigisse o encaminhamento da controvérsia a 

Corte Internacional de Justiça (CIJ) para que emita um parecer a respeito da interpretação da C87 com 

relação ao direito de greve.  

Este trabalho irá discutir o histórico da controvérsia e avaliar os principais argumentos jurídicos a favor de 

um encaminhamento para a CIJ.  

Histórico 

A Maquinaria de Supervisão da OIT 

Os padrões laborais desenvolvidos pela OIT são amparados num sistema de supervisão que ajuda a garantir 

que os estados membros implementem as convenções que ratificam. As convenções da OIT são tratados 

internacionais juridicamente vinculantes.  

O sistema regular de supervisão envolve o exame de relatórios governamentais pelo CEACR e pelo Comitê 

Tripartite da Organização Internacional do Trabalho sobre a Aplicação de Convenções e Recomendações 

(CAS). O CEACR é composto de 20 juristas designados pelo Conselho Administrativo da OIT. O CAS, por sua 

vez, é um comitê que representa a Conferência Internacional do Trabalho (CIT) e é composto de 

representantes de governos, empregadores e trabalhadores. Entre outras coisas, ele examina o relatório 

anual do CEACR e seleciona dele uma lista de mais ou menos 25 casos para discutir todo verão. Uma vez 

que chega às suas conclusões, o CAS recomenda aos governos que tomem medidas específicas para 

resolver o problema ou convidem missões da OIT ou de assistência técnica.  

Sob os mecanismos de procedimentos especiais da OIT, as queixas a respeito de violações ao direito de 

livre associação, independentemente de o país ter ratificado as convenções pertinentes, podem ser feitas 

ao Comitê de Liberdade de Associação (CLA). O CLA é um comitê do Conselho Administrativo e é composto 

de um presidente independente e de três representantes de cada uma destas categorias: governos, 

empregadores e trabalhadores.  

A C87 e o Direito de Greve 

A C87 não se refere explicitamente ao direito de greve. Todavia, tanto o CEACR quanto o CLA tem, ao longo 

dos anos, extraído um limitado e bem definido direito de greve do Artigo 3 da Convenção.  
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Além disso, ao examinar as proibições do direito de greve, o CEACR também invocou os artigos 8 e 10 da 

convenção.  

O Ataque do Grupo dos Empregadores ao Direito de Greve 

Durante a CIT de 2012, o Grupo dos Empregadores recusou-se a concordar com uma lista de 25 casos a 

serem examinados pelo CAS que incluísse quaisquer instâncias relativas ao direito de greve.  Firme na sua 

convicção, o Grupo dos Empregadores denunciou, entre outras coisas, o seguinte: 

‐  O CEACR estaria extrapolando ao “interpretar” as convenções em vez de meramente monitorar a sua 

“aplicação”. 

‐  Como a Convenção 87 não se refere explicitamente ao direito de greve, pelas regras de interpretação 

de tratados a convenção deveria ser interpretada como desprovida de tal direito.  

Em relação ao primeiro ponto, o Conselho Administrativo da OIT, em sua 320ª sessão, de março de 2014, 

concordou com o mandato do CEACR conforme definido pelo próprio2. 

No tocante à segunda questão, sobre a existência do direito de greve no C87, o Grupo dos Empregadores 

agiu de forma marcante na CIT de 2013, somente concordando com a lista de 25 casos para exame sob a 

condição de que incluísse a seguinte “ressalva” nas conclusões dos casos referentes à liberdade de 

associação: 

“O Comitê não abordou o direito de greve neste caso, dado que os empregadores não concordam que haja 

um direito de greve reconhecido na Convenção 87.”3
 

Após a CIT de 2013, houve diversas tentativas de alcançar um consenso entre o Grupo dos Trabalhadores e 

o dos Empregadores sob a mediação do governo da Suíça. Tais conversações, porém, não permitiram uma 

superação do impasse.  

A questão veio a público na sessão da CIT de 2014, quando o CAS não pôde concluir seu trabalho devido à 

contínua controvérsia a respeito da interpretação da C87 no tocante ao direito de greve.4
 

Por que não? 

A principal razão para esse ataque ao direito de greve, a esta altura, pode ser resumida da seguinte 

maneira: 

‐  Os tribunais nacionais e regionais cada vez mais recorrem à jurisprudência da OIT na determinação do 

escopo da liberdade de associação sob os sistemas jurídicos.5 

                                                           
2 Ver o documento do Conselho Administrativo da OIT GB.320/LILS/4, parágrafo 15: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_237553.pdf 
3 Ver o Relatório Cas 2013: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/‐‐‐ed_norm/‐‐‐ 

relconf/documents/meetingdocument/wcms_216456.pdf 
4 Ver o Relatório CAS 2014: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/‐‐‐ed_norm/‐‐‐ 

relconf/documents/meetingdocument/wcms_246782.pdf 
5 Ver, por exemplo, a decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos no caso Demir e Baykara vs Turquia, de 12 de 

novembro de 2008 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_237553.pdf


‐  A nova onda de códigos voluntários de conduta, tanto nos negócios como nos direitos humanos, 

relaciona-se às convenções principais da OIT, a C87 estando incluída.6 

‐  Importantes novos instrumentos de “soft law” (direito suave), como os Princípios Orientadores das 

Nações Unidas em Negócios e Direitos Humanos, fazem referência explícita aos padrões da OIT para a 

liberdade de associação.  

‐  Acordos internacionais de livre comércio e programas de preferência de comércio também fazem 

referência às convenções centrais da OIT e aos padrões trabalhistas internacionais.7 

‐  O movimento sindical internacional e outros grupos de defesa cada vez mais se referem à 

jurisprudência da OIT em seus materiais de campanha.  

 

Ao negar a existência do direito de greve na C87, o Grupo dos Empregadores espera, efetivamente, diluir a 

força dos instrumentos acima e impedir que tribunais nacionais e regionais extraiam do direito 

internacional um direito de greve. Este problema será particularmente agudo naquelas jurisdições que 

carecem de um bem definido direito de greve e dependam da orientação de foros jurídicos internacionais.  

Além disso, os governos irão se sentir mais à vontade em restringir ou impedir o direito de greve se 

entenderem que a questão compete somente à legislação nacional. Obviamente, sindicatos que queiram 

usar os mecanismos de supervisão da OIT para encaminhar suas queixas sobre o assunto também ficarão 

frustrados.  

Encaminhamento à CIJ 

O Grupo dos Trabalhadores têm desde 2012/13 defendido o encaminhamento da questão sobre o direito 

de greve à Corte Internacional de Justiça. 

A OIT, por meio de seu Conselho Administrativo, pode solicitar um parecer à CIJ com base no seu próprio 

estatuto (Artigo 37.1). A controvérsia sobre a interpretação da C87 quanto à existência do direito de greve 

satisfaz os requisitos técnicos para um encaminhamento para a CIJ. 

Em março de 2014, o Conselho Administrativo da OIT orientou o Escritório Internacional do Trabalho a 

preparar um documento estabelecendo as modalidades, os custos e o escopo de ação, à luz dos artigos 

37(1) e 37(2)8
 da Constituição da OIT, no caso de abordar uma controvérsia que surja com relação à 

interpretação da Convenção da OIT.9
 

Em novembro de 2014, o Conselho Administrativo da OIT concordou em realizar uma reunião tripartite de 

três dias em fevereiro de 2015 com vistas a orientar o próximo Conselho Administrativo, de março de 2015, 

sobre a questão de como interpretar a C87 quanto ao direito de greve e as modalidades e práticas da ação 

                                                           
6 Ver, por exemplo, Deutsche Post e o Código de Conduta da DHL: 

http://www.dpdhl.com/content/dam/dpdhl/verantwortung/organisation_und_strategie/dpdhl‐code‐ofconduct.pdf 
7 Ver Relatório da OIT sobre as Dimensões Sociais dos Acordos de Livre Comércio: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/‐‐‐dgreports/‐‐‐inst/documents/publication/wcms_228965.pdf 
8 Este artigo defende o possível estabelecimento de um tribunal “interno” para a resolução expedita de qualquer 

controvérsia referente à interpretação da convenção. Enquanto o Grupo dos Trabalhadores está aberto a essa opção, 

os seus esforços concentram-se no encaminhamento à CIJ, com vistas a retornar a questão ao Tribunal no momento 

adequado.   
9 Por favor, consulte esse documento para informação sobre questões procedimentais tais como cronometragens, 

custos e o trabalho dos órgãos de supervisão da OIT no tocante a dar pareceres.. 



de greve. O atual Conselho Administrativo também concordou em incluir na agenda da sessão de março de 

2015, para uma decisão à luz do resultado da reunião supracitada, a questão de uma solicitação para a CIJ 

dar um parecer concernente à interpretação da C87 no que diz respeito ao direito de greve. 

Seguido à adoção da decisão acima, Luc Coortebeck, presidente do Grupo dos Trabalhadores, reafirmou o 

compromisso do Grupo quanto a encaminhar a questão à CIJ, no caso de o Conselho Administrativo não 

alcançar uma solução baseada em consenso como, por exemplo, no caso de se adotar uma declaração 

reconhecendo o direito de greve como parte integral da Convenção Nº 87 da OIT.10 

Argumentos Jurídicos 

A visão prevalente entre os juristas e advogados é a de que a CIJ reconhecerá e confirmará a existência do 

direito de greve na C87. Inclusive, um painel de especialistas jurídicos convocado pela Confederação 

Sindical Internacional (ITUC) para examinar os fundamentos jurídicos do direito de greve conforme 

entendido pela OIT confirmou essa posição.11 

Os principais argumentos jurídicos apoiando a posição de que a C87 protege um direito de greve 

internacional podem ser resumidos assim12: 

‐  A CIJ tem argumentado que deve-se dar muito peso à interpretação de instrumentos legais feita por 

entidades independentes estabelecidas especificamente para supervisionar a aplicação de tais 

instrumentos. Deve-se, portanto, inferir que as conclusões a que chegaram os próprios órgãos de 

supervisão da OIT, incluindo o CEACR e o CLA, têm muito peso.  

‐  A versão do empregador de que a liberdade de associação é um direito individual contido em si 

mesmo, o qual é separado do contexto das relações industriais, é estreita e desorientada. Há muito 

que o direito à liberdade de associação vem sendo entendido como um direito coletivo a ser aceito 

como um conjunto de direitos a serem exercidos como um todo e protegidos individualmente, o que 

permite que os associados levem mais além os fins que deram origem a tal direito.  

‐  O inquestionável direito internacional à negociação coletiva ampara ainda mais a existência do direito 

de greve como sendo um direito derivado do direito de associação.  

‐  Desde 1924,  a OIT considera a liberdade de associação em conjunto com a ação industrial.  

‐  Uma década depois da entrada em vigor da C87, em análise feita pelo CEACR, o direito de greve foi 

vinculado ao Artigo 3 da Convenção.  

‐  O CEACR reconhece que o direito de negociação coletiva é dependente do direito de greve. 

‐  O argumento do empregador de que a falta de consenso no CAS significa que não há direito de greve 

implicado no C87 não se sustenta porque, durante 40 anos, nenhum dos integrantes do CAS levantou a 

questão.  

‐  Não há registro nos trabalhos preparatórios da C87 de que o direito de greve deve ser excluído do 

escopo da convenção.  

‐  O CLA manteve o direito de greve no C87 em diversos casos desde o seu estabelecimento, em 1951.  

                                                           
10 A entrevista de Luc Coortebeck após o Conselho Administrativo de novembro de 2014 pode ser encontrada aqui: 

http://ilo.org/actrav/media‐center/news/WCMS_321042/lang‐‐en/index.htm 
11 12 O excelente resumo jurídico da ITUC pode ser encontrado aqui: http://www.ituccsi. 

org/IMG/pdf/ituc_final_brief_on_the_right_to_strike.pdf 
12 Para uma análise jurídica detalhada e com referências, favour consultar o resumo da ITUC citado acima. 



‐  Sob a Constituição da OIT, a justiça social deve prevalecer sobre as metas econômicas.  

Uma vez que justiça social envolve o aprimoramento das condições de trabalho e a habilidade de os 

trabalhadores participarem na tomada de decisões que afetem as suas vidas profissionais, pode-se 

argumentar que um direito de greve pode resultar da própria constituição da OIT. 

‐  A prática dos órgãos de supervisão da OIT no reconhecimento do direito de greve no C87 não está 

apenas em conformidade com as regras interpretativas contidas na Convenção de Viena sobre o 

Direito dos Tratados, mas é requerida ao se aplicarem tais princípios.  

‐  Deve-se arguír que o direito de greve já se tornou parte do direito internacional consuetudinário.  

Conclusão 

Espera-se que o Conselho Administrativo da OIT encaminhe a questão sobre como interpretar a C87 com 

relação ao direito de greve à CIJ, em caso de uma solução consensual não ser alcançada em sua próxima 

reunião, em março de 2015. Se o Grupo dos Empregadores deseja continuar contestando esse ponto, terá 

que fazê-lo perante uma instância judicial internacional e independente. O movimento sindical 

internacional tem base para confiar em que a CIJ emita um parecer positivo.  

 

Departamento Jurídico da ITF  

16 de dezembro de 2014 


