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GREVES e comunismo. A Gazeta, São Paulo, p. 1, 25 fev. 1948. Acervo APESP. 
 http://www.arquivoestado.sp.gov.br/exposicao_ferrovias/pdf/AGAZ_25021948_001.pdf 

 
 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/exposicao_ferrovias/pdf/AGAZ_25021948_001.pdf�


Exposição Virtual “Ferrovias Paulistas” 
Atividade 6 - Greves Ferroviárias 

Arquivo Público do Estado de São Paulo 
Núcleo de Ação Educativa 

 
 
1. Leia o Documento 1 e responda:  
a) Qual é a data do documento acima? Qual é o assunto abordado? 
b) Com a ajuda de seu professor ou de um dicionário, descubra o significado das palavras “comunismo” e 
“bolchevismo”. 
c) Que relação o texto estabelece entre as greves e o comunismo? 
d) Você acha que as greves são “um caso de polícia”? Há outras maneiras de lidar com trabalhadores em 
greve? 
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LEI Nº 7.783, DE 28 DE JUNHO DE 1989. 

 

Dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as 
atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade, e dá outras providências. 
        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
        Art. 1º É assegurado o direito de greve, competindo aos 
trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e 
sobre os interesses que devam por meio dele defender. 
        Parágrafo único. O direito de greve será exercido na forma 
estabelecida nesta Lei. 
        Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se legítimo 
exercício do direito de greve a suspensão coletiva, temporária 
e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços a 
empregador. [...] 
Art. 7º Observadas as condições previstas nesta Lei, a 
participação em greve suspende o contrato de trabalho, 
devendo as relações obrigacionais, durante o período, ser 
regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da 
Justiça do Trabalho. 
        Parágrafo único. É vedada a rescisão de contrato de 
trabalho durante a greve, bem como a contratação de 
trabalhadores substitutos, exceto na ocorrência das hipóteses 
previstas nos arts. 9º e 14. 
        Art. 9º Durante a greve, o sindicato ou a comissão de 
negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou 
diretamente com o empregador, manterá em atividade 
equipes de empregados com o propósito de assegurar os 
serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela 
deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, 
bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das 
atividades da empresa quando da cessação do movimento. 
        Parágrafo único. Não havendo acordo, é assegurado ao 
empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar 
diretamente os serviços necessários a que se refere este artigo. 
[...] 
 

THE SÃO PAULO Tramway, Light and Power Company. Aviso 
aos interessados. A Gazeta, São Paulo, p. 1, 23 out. 1919. 
Acervo APESP. 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/exposicao_ferrovias/pdf
/AGAZ_23101919_001.pdf 
 

BRASIL. Lei 7.783, de 28 de junho de 1989. Dispõe sobre o 
exercício do direito  de greve, define as atividades essenciais, 
regula o atendimento das necessidades inadiáveis da 
comunidade, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7783.htm>. 
Acesso em: 12 jan. 2012. 
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2. Analise os Documentos 2 e 3 e responda: 
a) Quais são as datas dos dois documentos acima? 
b) Quem são os “interessados” do documento 3?  
c) O que foi avisado aos “interessados”? 
d) A empresa poderia ter feito isso nos dias de hoje? Para responder, consulte o documento 4. 
 
3. Leia novamente os Documentos 1, 2 e 3 e responda: 
a) Pode-se dizer que a luta por melhores salários e condições de trabalho é algo que faz parte da história 
dos ferroviários? Justifique sua resposta. 
b) Você já presenciou ou tomou conhecimento de alguma greve nos últimos anos? Se sim, qual? Ela afetou 
a sua rotina ou de algum familiar? Justifique. 
 
4.  Você é a favor ou contra o direito dos trabalhadores entrarem em greve? Deve haver alguma restrição a 
esse direito? Qual? Justifique sua resposta. 


