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• A proposta, QL ~ o "OV mo vinha is, mbu!a órios, maternidades e 

~ 
mantendo sob ri ,, · •ilo e cuja pronto-socorros ; serviços funerários; 
Integra publican•o.<J P :ti o, será en- te'ecomunicações telefonia, telé~a
~rnlnbada nos n~ mo- dh ao f o e correios; prõdução e dis tribwção 
Corl.. Nacion '' · A nov lc1 tam- de enereia elétrica, álcool, gás lique
bém define CO.!!!,o improcedentes as e'to e Gás; captação, tratamento e 
greves nos serv1çoo n•\h!'côie em distribuição de água ; captação e 
maia nove atívirlnde:. consideradas tratamento de esgotos, lixo domésti
esaenciais e indispensáveia tiO aten- CO OU industrial. 
dimento das necessicbces ~icas da A nova lei de greve, se aprovada, 
população. vai revogar diversos dispositivos que 

- regem o assunto, todos ainda •m 
De acordo com a lei oroooota pelo vigor : a atual lei de greve Oe! 4.3ª-2) ; 

governo, os trnba'hac ·>res devem 

t
comunlcar oflcia'.rn('r ".:o~ emnresas 
int resaadaa e no . i ( " ,~.o patronal' 
Of:l motivos que os levaram i\ ~ve, ·a 
qual nllo poderá St'r l'E'alizada por 

~ 
razões que nllo seJam de na~ 
trabalhiSta. Nas greves jülgadas im
~tes será fixado prazo para 
que os tra balhadores voltem ao 
trabalho e quem nl!o obedecer à 
detenninaçllo poderá ser sumaria
mente demitido. 

A prática de depredações, ocupa-\ 

çJlo total ou parcial da empresa e a 
interrupçllo de acesso ao loca 1 de 
trabalho, por parte dos empregados, 
provocará a improcedência da greve. 

, Os trabalhadores terão assegurado o 
direito de fazer recrutamento pacifi
co de adesões à greve, além de 
recolher doações entre os emprega
'dos que permanecerem no trabalho. 

Segundo determina a propota que o 
governo ainda submeterá ao Con-

Gen .. enis destaca o clima . 
de tranquilidade no , 

ats 
Do enviado especial a Recife 

O mlnlstro-cltefe do gabinete mlli· 
tar da Presidência da República, 
Rubens Denis, informou ontem que 
"há tranquilidade social no País pois 
oo movimentos grevistas estão sendo 
resolvidos pela via paclflca da nego
cinçllo". Segundo ele, este item - a 
negociaçllo - será reforçado no 
.mteprojeto de nova lei de greve a ser 
,.:.nui.o.An o. n ~h-IY--.bo .... 

considerou essenciais os st>rviços de : 
transportes, por exemplo. Lembrou 

.das peculiaridades des~ atividade. 
Em uma cidade pequena, de 50 mil : 
habitantes, os transporte.~ não che- 1 
gam a ser a grande preocupação da \ 
população. O mesmo não ocorre - I 
ainda segundo o racioc'nio de Denis : 
- em cidades do porte de São Pnulo e 1 

Rio de Janeiro. As COI'l<>equéncias de .I 
11m.n nAr-.alica l' !l n c &n ri·~ .... ~.,,.. I 

o azzi
anotto seja aprovada sem alteraç~. 
será elimjoado o poder do Minis.téJ;i.D carga e descarga são citadas generi-

Tràbalh ara reco - c.amente pelo mesmo decreto, mas 
d ev e JJDmando-se a figura ficam restritas, pelo projeto, aoJ 
urfdica da "ile alidade!.'. Cabt>rá à transporte e distribuição de combus-

. Justiça do Tra~lho julgar os movi- tlv.eis, produtos perecíveis e inflamá-
mentos grevistas no setor público e ' VeiS, álcool, gás liquefeito e gás. • 
CJIL,atividades essenciais.... dispondo Ü decreto-lei 1.632 ainda PQ$Sibilita 
~obre sua "procêdência ou imoroce- a!l residenteaa epública, via 
dência" e fixando eventua is penali- decreLQ_, enquadrar outras indústrias 
dades nas hipÓteses defmida;; pela CQ..mo essenciais (alterna tiva não 
CLT. Utilizada até agora). Esse dispositivo 

Explicitamente, somente um tipo também deixará de existir . 

gresso Nacional, as empres~s ue governo, a greve poderá acarretar! 
exercerem atividad~ c · ·a pa ..trabalhadores envolYidos a · 
essenciais ~ralisadas em íwtA;4o de ~rda dos salá~ndentes 
~e~êiâo tentar acordo com os ~ di~tê~ralisa~ esde que 

para a manutençJlo desses hãJa e nação da J ustiça do 
serviços e preservação da empresa e '1Trabalho nesse sentido. A proposta 
de seu patrimônio. ~ quando rulo for ~ do governo também determina que. 
~fvel o acordoéAJJ,e..n:~dor as di.sposi~ões da Lei de Greve não 
~tll Cõnbj~:!..pessoaL~sse- serAo aphcadas aos servidores da 
gurar os serviços essenciais. Uniao, Estados, · Municípios, autar-

Aiií<Iã'Ch! acordo com o projeto do quias e empresas públicas . 

• , • 1s en 
eira . 

.---->! 
I 



de tranquilidade no 
, 

als 
Do enviado especial o Recife 

O mlnistro-dlefe do gabinete mill~ 
tar da Presidência da República, 
Rubens Denis, informou ontem que 
"há tranquilidade social no Pais pois 
011 movimentos grevistas estão sendo 
rt'SOlvldoo pela via pncfflca da nego
cint;ao". Segundo ele, este item - a 
ne~ociat;ao - será reforçado no 
.Jnt.eprojeto de nova lei de greve a ser 
enviado ao Congresso. 

considerou essenciais os st>rviços de · 
transportes, por exemplo. Lembrou 

o daS peculiaridades de. • atividade. 
Em uma cidade pequena, de 50 mil • 
habitantes, os transportes não che- 1 
gam a ser a grande preocupação da \ 
população. O mesmo n< o ocorre - I 
ainda segundo o raciocfnio de Denis ; 
-em cidades do porte de São Paulo e 1 
Rio de Janeiro. As co'l'lequéncias de .I 
uma paralisação são danosas. . J 

J 

Com a ressalva de que é um As telecomunicações também São 1 

assesso.r sem Pasta do presidente da qm setor que o general Denis consi· ! 
l.epüblica e que o assunto "greve" dera fundamental pa ra a vida do ' 

·. t•m sendo conduzido por um, ml- ' País, especialmente pelo um estágio i. 
ni11tro com Pasta , Almir Pazzianotto, • tecnológico avançado que atravessa. \ 
do Trabalho, responsável pelo esboço A compatibilização entre o direito J 
de anteprojeto entregue ao presiden- · dos trabalhadores à greve, que con· { 
te José Sarney, o general Denis sidera "justíssimo", e as consequên· \ 
afirmou ser " tr&balhooa " a definição cias ao bom funcionamento dos I 
dos "serviços essenciais", cujos tra- serviços no Pais em caso de em um 1 
'11tlhadores serão proibidos, por lei, · dos setores · essenciais, é questão t 
de paralisar suas atividades. "delicada". Por isso, ele defende ; 

Numa rápida análise, o ministro uma discussão profunda da questão. . ~ 
' ' 

ancários também querem ·j ~ 
.• .. t 

reajuste a cada três meses 1 

, 

Do Reportagem loco! 

Na I óxJma segunda·fe' ra o Sindi
ca to <.lli Bancários de São Paulo ·
' rue congrega 50 mil empregados, dos 
··.o mil existentes na é.re., - enviará 
,!feio a todos os bancO:. pedindo a 
. ~ttura mediata ele ne~oclações 
·1ra a concessão de aul"l 1fos tri
rlt!!i lrals à categor ia, alt rn <'e estabi· 
r:Ude, reposição salan al e auntento 
• piso (hoje, de Çr$ 506 mil ). 

acontecer também no Interior, mas ~'-jj -. ----
até o final da tarde o sindicato não 
havia· conseguido informações sobre : 
o resultado dei- sabia·se npenas que ·. 
em Marília a manifestação contou 1 
com o apoio de toda a ca te~oria local. • 

"Vamos forçar a negociação banco 
~r banco, já que o sindicato patronal 

<'4!Usou-se a fazer isso", explicou 
.· 11z Gushiken, 35, presidente do 
ndicato dos empregado.., , que f'•ltem 
omov<'U um "Dia de Luta Pela 

' ' nestralldade". Seguindo o que foi 
HJot>rndo em assemhl~i n rcn 'izada 

• • rn passudl\ , o-- :mcfl.r ios 
· •n, ·1 leitura r L' • ";lnift-.;~o 

",.lll'cias, ·r• . · ' .,. oc' es 
·:•m pan~"t · r 1· • .. ·~ o 

q r w1 "i · ,., 

' 1 

" '"• •r ~ · 

A passeata realizada ontem na 1 
.Capital foi bem me '>r que manifes. ) 
tações anteriores dn categoria - I 
cera de 500 pessoas par t' ciparam. "O 1. 
movimento perdeu um po co o im· · 
pacto por causa do adiantamento' 
anunciado há dois dias nelos ban· 
cos", reconheceu G shiken. Segundo , _~_ ::,-
ele,t· esse adiantamento - 25% nos ! 

· meses de julho e agosto - foi uma 
"vitória parcial" da c:o.tegoria. 

"Vamos agora manter a mobiliza· · 
ção, porque queremo·; o reajuste de 

. '34,55%, a par tir de j n, o" . nrgumen· , 
tou. Gushilten ac!3• r·• '1 • ~ iniciará I 
gestões com s inc1·· · " ~· • ')llncários ' 
de todo o Brr· .i' · r ·.zar uma 1 

ação co• •· ' '· ~a!idade, 
em esr · · .var essa 
tese l" '' •• dos Ban· 
cttr·.-. · esidente 

acionai · 
. ' -· . •. \ l(!j· 

·~./ 



Gen .. enis destaca o clima 

de tranquilidade no ,. 
als 

Do enviado eapeclol o Recife 

O ministro-cllefe do gabinete mill" 
tar dB Presidência da República, 
Rubens Denis, informou ontem que 
''há tranquilidade social no País pois 
oo movimentos grevistas estão sendo 
reaolvldos pela via pacifica da nego
cinçAo". Segundo ele, este item - a 
negociação - será reforçado no 
Jnteprojeto de nova lei de greve a ser 
~nvi.ado ao Congresso. 

considerou essenciais os sf"rviços de · 
transportes, por exemplo. Lembrou 

•das peculiaridades des~ tividade. 
Em uma cidBde pequena, de 50 mil · 
habitantes, os transportes não che- Í 
gam a ser a grande preocupação da i 
população. O mesmo nàn ocorre - I 
ainda segundo o racioc1nio de Denis ; 
-em cidades do porte rle São Paulo e 1 
Rio de Janeiro. As con'leqtténcias de .1 

uma paralisação são danosas. l 
'j .. 

Com a ressalva de que é um As telecomunicações também SilO I 
assessor .sem Pasta do presidente da um setor que o general Denis consi- ! 
'tepóblica e que o assunto "greve" dera fundamental para a vida do ' 
v<•m sendo condurJdo por um, ml- ' País, especialmente pelo um estágio 
nistro com Pasta, Almir Pazzianotto, - tecnológico avançado que atravessa. ' 
do Trabalho, responsável pelo esboço A compatibilização entre o direito l 
de anteprojeto entregue ao presiden- dos trabalhadores à greve, que con- j 
te José Sarney, o general Denis sidera "justíssimo", e as consequên- \ 
afirmou ser " Lr&balhosa " a definição cias ao bom funcionamento dos 1 
dos "serviços essenciais", cujos tra- serviços no País em caso de em um 

1 '•alhadores serão proibidos, por lei, ' · dos setores · essenciais, é questão t 
de paralisar suas atividades. · "delicada". Por isso, ele defende \ 

Numa rápida análise, o minis~ uma discussão profunda dB questão. 
1 

ancários tariJlbém querem y !.-
reajuste a ccida três meses- ~ 

li 

Da Reportagem Local 

Na 1 óxlma segunda-feira o Sindi. 
cató dos Bancários de Siio Paulo -
'l!le congrega 50 mil empregados, dos 
··o mil existentes na é.re.-. - enviará 
.!feio a todos os bnnc<k. pedindo a 
.~rtura mediata de ne~ociações 
·u·a a concessão de aur>1 • 1tos tri
rwstrnill ll categoria, aJt m <"'e establ
'~ de, reposiçllo salanal e auntento 
1 piso (hoje, de 9l'$506 mil) . 

acontecer também no nterior, mas ... , --""--J..>-()~1 ~v ' 
até o final da tarde o sindicato não l ~ -t .. /lr"""':"' 
havia· conseguido irtform:. ções sobre ; ~ "''""-'~ ~ e_. 
o resultado dei- sabia-se apenas que ; (p 'V {j~~ J~ 
em Marília a manifestação contou 1 ~ O T 

"Vamos forÇar a negociação banco 
')()r banco, já que o sindicato patronal 
··~usou-se a fazer isso", explicou 
·'llz Gushiken, 35, presidente do 
ndicato dos empregados , que l'•ltem 
•Jmoveu um "Dia de Luta Pela 

1' uestralidade". Seguindo o que foi 
••Joc>rndo em assemh1~in rCll !izada 

· , rn passut:'l , O'l .• '1nc . .rios 
· •m 'l leitura f' ,_. · .. · , i fe<;~o 

""~nelAs , • · • •,. •lC' c. 
.. ,m Jlllnr ,. r .. -;·· ') 

· <t rn·, ::-j '.-... 
1 .. 

com o apoio de toda n categoria local. , 

A passeata realizadt\ ontem na } "':.~n-L>A.d..o.. 
.Capital foi bem men0r que manües- 1 ()"!J?I 
tações anteriores dn eategoria - I 
cera de 500 pessoas participaram. "O 1. 
movimento perdeu um po co o im
pacto por causa de adiantamento' 
anunciado há dois dias pelos ban- . 
cos", reconheceu G shiken. Segundo 1 
ele, ' esse adiantamento - 25% nos ! 
meses de julho e agosto - foi uma 1 
"vitória parcial" da c.:-.tegor·a . 

1 
"Vamos agora manter a mobiliza- · 

çllo, porque queremo·; o reajuste de 
'34,55%, a partir de j r o" , nrgumen- , 
· tou. Gushiken a6:1· r-o 'J•! iniciará ! 
gestões com sln· •· ··• ·-· • '>ancários I 
de todo o Brr· ,. ;· ·.zar uma 1 

ação co• •· · '· ~a!ídade, 
em es' ·· · .var essa 
te<:e n ,. '-OS Ban-
cár· ,.. · esidente 

acionai 

,__/? 
I 

~ ' ~ j I 



' i"·- firj~Ç · J 
· Pazzianotto entrega a. 
Sarney esta semana o 
projeto da lei de greve 

BrasOia - O projeto definitivo da nova lei de greve será 
concluído esta semana pelo Ministro do Trabalho, Almir Pazzia
notto, e entregue ao Presidente Sarney, com uma exposição de 
motivos. O projeto apmveitará as sugestões de juristas, empresá
rios, parlamentares e líderes sindicais e as críticas, que o Palácio 
do Planalto recebeu de .toda parte, reunindo-as num dossiê 
confidencial de centenas de páginas. D 
~ 

O projeto Pazzianotto de lei de greve é o primeiro passo para 
a ~vo~a legjslação trabalhista do regime autoriWio; os 
pr xirnos serão a reformulação as ets sobre o ãtssídio coletivo e a 
redefini ã com têncta da Justiça do Trabalho. 

O presidente da Central Únicadõs'írabalhadores), 

~
air Meneguelli, critica o projeto Pazzianotto por determinar oa 
ui e da eve ela Justiça do Traba o "t 



éÀo 

Lei de greve 
O Ministro do Trabalho, Almir 

Pazzianotto, já começou a r~ 
sua pzosta de__ nov~ ~i de greve à 
lu_z _ criticas e ugestões rece
bidas. 

Um dos pontos em debate é a 
introdução · na lei do direito das 
empresas ao ~ Na última gre
ve dos operárws âa Volkswagen, em 
São Bernardo do Campo, a empresa 
quis fazer Iockout para proteger seu 
p trimônio. Certos segmentos do 

arque industrial- computadores, 
por exemplo - são extremamente 
vulneráveis a ações violentas . 

• 
. O Ministro estuda a possibilida-

1 
de de fl'ever o Iockout na lei, nias é 
pessoâ mente contrário à "criação 
de figuras novas e exçepcionais". 

Acha que basta o Código de 
Processo Civil e argumenta que, nas 
últimas greves, as empresas recorre
ram à Justiça comum sempre que 
sentiram seu patrimônio concreta
mente ameaçado . 

• 

I 
Pazzianotto admite, entretanto, 
queal~ 
a~ue se áelioere con
~ocaç~o f!e greve,, "!antida a exigên
cza lle quorum mmzmo. 

Está convencido de que o quó
rum mínimo e o voto $ecreto dão 
credibilidade aos movimentos sinài-
cais. • 
~u único temor é de que a 
medida 1~ Justiça da Trabalha a 
fulminar eventualmente greves dos 
~Iíídíc.atiiS das._ maiÕlêisategmias, 
qinda que simplesmeute reivindica
tó.rjas, por impossibilidade de serem 
atendidas exigências legais. Mas 
acha que vale a pena correr o risco. 

-



o S~ o 

A Fiesp e o projeto de lei de greve do Ministério dQ Trabalho 
Obsuvações em tomo do anteprojeto de lei do 

MT sobre negociaçio coletiva de trabalho e greve 

1. De início cumpre ressaltar que a proposra do MT 
parece propor a questão da greve em uma óptica diferente 
da que conhecemos. 

No regime da Constituição de 46, a greve, com algu
gaas limitações, era reconhecida como um direito, cujo 
ex~rcicio, no entanto, não chegou a ser disciplinado em lei. 
Numa sociedade de relativamente menor complexidade, 
aquele exercício guardou as devidas proporções, mormen
te pelo dírigismo "'pcleguisra" que lhe impunha certos 
direcionamentos. A crise de 64, que trouxe a crise do 
"pelcguismo", abortou aquele modus convivend.i entre 
empregadores e empregados, sobterudo pela proliferação 
desordenada das chamadas greves políticas. 

O regime de 64, consagrado na Constituição de 67 c 
na Emenda no 1 de 69, repôs a questão em outros patama
res: ampliou a faixa de proibições e deu ensejo a uma 
rigida disciplina legal da greve. 

No momento, acossado pelo faro das greves generali
zadas em todos os scrorcs, tanto da iniciativa privada 
quanto das esferas públicas e tudo a despeito e à margem 
não só da lei como da Constituição, impõe-se o governo 
rever a questão numa óptica que nos parece a seguinte: 

a) - a greve é um fato, um fato social, condicionada 
por fatores sociais, políucos e econômicos, caracterizada 
por uma manifestação de autodefesa coletiva que rraz no 
seu núcleo a idéia de uma contraposição de forças; 

h) a disciplina jurídica deste faro obedece a três 
possibilidades: primeira, ao seu simples reconhecimento 
com um direito, cujo exercício fica adstrito a limites de 
tolerância que não são explicitados legalmente; segunda, a 
utn reconhecimento restrito do direito, com rígida discipli
nà capaz de qualificar cenas condutas de greve como 
Jegais ou ilegais; terceira, ao reconhecimento do direito de 
pve, mas com um tratamento jurídico do seu exercício 
que o rrare como um fato social que deve ser direcionado 
mas não através de proibições legais c sim de regras de 
negociação. 

Ao que parece, o anteprojero do MT se inclina para 
esta terceira hipótese. A idéia é de que a greve é um faro, 
incontornável, sujeito a condicionantes e pressões de fato 
1por exemplo, uma greve se esgota, perde seu sentido, 
conta ou não com a aprovação da opinião pública, torna
se insustentável, erc.), e, como cal, não devendo ser subme
tida a uma disciplina do tipo lícito/ ilíciro, mas devendo ser 
regulada de modo a ser orientada para um bom termo. Ou 
seja, um faro que deve ser bem administrado, exigindo 
aqres regras de organização e não de proibição (tecnica
mente chamadas normas secundárias, em oposição às 
primárias, que são as que estabelecem obrigações e de
fitos). 

Nora-se, nestes reemos, que o anteprojero-do MT 
contém uma térie de Gitpesit'i • o' :rac cnfejam passos de 
negociação entre as partes, surgin o a greve como que o 
.. resultado" de um impasse nas discussões. Sendo uma 
resposta a um impasse, ela é também um novo passo de 
negociação que, em prevalecendo, pode sigr:úficar uma 
atitude pertinente, no contexto, ou impertinente. Esta 
pertinência deve ser avaliada pela autoridade judicial que 
jlllga a greve procedente ou improcedente. 

A troca, portamo, das expressões Jegahdade/llegah
dade da greve por procedência/improcedência é bastante 
significativa. Procedência é um termo que diz respeito, no 
processo, ao mériro dos pedidos, significando que o pedi
do é conforme o direito, rem fundamento na lei ou nas 
provas aduzidas. 

Como se vê, o improcedente não é, necessariamente, o 
ilegal, mas resulta de uma apreciação de um conjunto de 
elementos, podendo admirir·se o parcialmente procedente 
(à ' diferença da disjunção legal/ ilegal, que não admire 
graus). No anreprojero do MT, além de constar a expres
são procedência em lugar de legalidade, nota-se também 
que a maior parte dos dispositivos que disciplinam os aros 
negociais, inclusive as atitudes grevistas, não cominam 
penas para o seu eventual desrespeitO, o que reforça a idéia 
ck que o Governo parece estar pretendendo que a greve 
seja administrada e não qualificada legalmenre na forma 
cit' proibições. · 

Ora, eil atenção ao exposto, abrem-se duas possibili
dades: ou o exame crítico do anteprojetO obedece aos seus 
pressupostos e o avalia pela sua coerência, ou se recusa a 
sua premissa e, sob outra ótica, se critica o texto. Vamos 
trabalhar com ambas as possibilidades. Comecemos com a 
6rjca da legalidade e, pois, com a recusa da premissa 
exposta. 

2. A greve é um direito reconhecido constitucional-~ trabalho todos aqueles previstos em seu artigo 29, restan· 
mente com limitações expressas (art. 165, XXI, art. 162, do mantidas apenas as disposições contidas nos arts. 197 
an. 125, VI). O artigo 162 remete ao legislador ordinário usque 207 do Código Penal, e tomando parcialmente 
a incumbência de definir as atividades essenciais em que a I ineficaz o preceito constitucional do art. 125, VI, que 
greve "não é permitida", isto é, deve ser proibida. Ade· defere competência aos juízes federais para processar e 
mais, o arr. 125, VI fala em "crimes ... decorrentes de li julgar, em primeira instância, os crimes contra a organiza-
greve". É portanto inelutável que se parta de definições de ção do trabalho ou decorrentes de greve. 
legalidade/ ilegalidade na elaboração de uma lei 110bre a ' Se nos detivermos, além disso, em outros detalhes do 
greve. Este deve ser o princípio norreador. ~ ca

0
nt:epurosa_

0
jeroem' vseeruifeicn'!:"nmd

1
omseqnutoe.lhe falta clareza, gerando 

Ora, o anteprojeto em exame não respeita sequer esse i nlu ~ ... 
princípio básico consagrado nos dispositivos constitucio- Verifica-se que a soberania das assembléias foi aboli-
nais supracitados. Ao referir-se à greve procedente e im- da, tanto para celebração da convenção ou acordo como 
procedente cria uma figura jurídica tecnicamente inadmis- fixação das reivindicações e, até mesmo, para o exercício 
sivel, uma vez que 0 que pode e deve ser julgado proceden- do direito de greve, como se constata pela leitura dos 
te ou improcedente é sempre o pedido aduzido em juízo e artigos So c S único, 13 combinado com art. 14. 
jamais 0 movimento grevista em si. Incompreensível é a inserção contida no parágrafo }o, 

Greve é um faro social, como já frisamos, e como tal, do art. 6o, quando autoriza a inclusão, nas convenções e 
não pode ser procedente ou improcedente, pois, a proce- acordos, de cláusulas sobre comissão de fábrica e sobre ca-
dência ou improcedência seria da revindicação pela qual a gestão (representação no conselho administrativo). 
greve é decretada. Afirmamos ser incompreensível a referida autorização 

Ao contrário a greve há de ser sempre julgada legal ou posto que inexiste norma legal que proíba tais reivindica-
ilegal, até porque sendo coostirucionalmenrc proibida nas ções e sua aceitação. Quanto à cogestão, aliás, além de não 
atividades essenciais, ela, uma vez deflagrada, necessaria- ser esse o lugar próprio para legislar sobre um rema de 
mente deverá ser julgada ilegal. tamanha complexidade, o anteprojeto o faz mal, pois 

Nesse ponto o anteprojeto é inaceitável. A greve ~ refere-se a "conselho administrativo", ignorando a multi-
improcedente nos serviços públicos, mas pode ser defla- plicidade das formas societárias, o que certamente criará 
grada pela expressa autorização do artigo 21: ••A deflagra- inúmeras perplexidades. 
ção de greve em serviços públicos e nas atividades essen- Quando se refere a "fundos de benefícios", novamen-
ciais obriga a imediata instauração do dissídio coletivo .. . ''. te, a falta de clareza desponta. Seriam dois fundos, um dos 

Desse modo a greve pode ser msraurada ao arrepio da empregados e ourro dos empregadores? Quais as suas 
Constituição e enquanto o dissídio se processa, os grevis- finalidades? Quem administraria, quem fiscalizaria? E o 
tas deverão manter "turmas ou equipes de empregados mais grave: outra vez o anteprojeto .. sugere" que algUma 
para o prosseguimento dos serviços nas atividades essen- coisa seja pleiteada. Poder-se-ia chegar ao cúmulo de 
dais ... " (art. 19, 11). terem as empresas que contribuir para fundo de greve dos 

Neste passo gostaríamos de lembrar a recente greve empregados. 
ocorrida na Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos A determinação do art. ?o quanto ao registro da 
de São Paulo que prejudicou totalmente o serviço de con~enção ou acordo nos órgãos especificados, no prazo 
distribuição domiciliar de correspondência. Nesse setor. de 08 dias, é inócua por não dispor quanto ao não 
assim como nos demais, de nada adiantaria a manutenção acatamento. O mesmo se aplicaria à determinação do S 
de turmas de empregados para que não ocorresse o pereci- único do art. 8°. 
menta dessa atividade essencial, uma vez que um reduzido Observe-se, tam~m, que na assembléia, que delibera-
número de carteiros jamais poderia dar conta de todo o rá sobre a greve, foi abolido o voto secreto, tirando a 
trabalho. AHb, quanto à greve em serviços públicos e nas liberdade de o ttabalhador votar sem coações; foi abolida 
atividades essenciais, não atinamos com a razão de ter sido a proibição de participação ou presença de pessoas esrra-
resrrira à compensação bancária a proibição, visto que, em nhas, e que influem e desvirtuam a deliberação; foi excluí-
não havendo atividade bancária, a compensação ficará da a participação do Ministério Público do Trabalho, etc. 
automaticamente sem finalidade. O mesmo dir-se-ia com O art. 16 e parágrafo único parecem revestir-se de 
referência a farmácias e drogarias, porquanto os hospitais, certa inocuidade, quando "pune" com a improcedência da 
ambulatórios e prontos-socorros não vendem medicamen- greve, os aros de violência, tais como ocupação ou depre-
tos diretamente ao público. dação de instalações, bloqueios de acesso ao local de 

E rem mais no que se refere à improcedência das trabalho e agressões fiskas e morais. Novamente o ante-
greves nas atividades ditas essenciais: ela se instaura, os projeto não se preocupa, pelo menos, em reportar-se às 
serviços são paralisados e a Justiça do Trabalho julga o normas penais aplicáveis à espécie. 
dissídio depois do início do movimento e fixa, a seu ~lrA·-~Iooootlol.!li;loJII!~Iiflol~ 
crilirio..Jl.[D.ptaa..paea.Q..dfOmOaotrabalho.e poded •• 1-~a~rt~,g~o;"s~1':;7l~u:;sõ;quF.'e 19 e 2 , que proíbem aros e ' intimida-
ser um, dois dias, uma semana ou mais. Só depois de ção" (sem esclarecer 0 que seja); que dispõem sobre as 
expirado o prazo é que os grevistas seriam obrigados a garantias aos empregados grevistas; proíbem a admissão 
voltar ao trabalho, sob pena de demissão, não esclareceo- de novos empregados c asseguram 0 retorno de rodos os 
do o anteprojeto se a rescisão ocorreria com ou sem justa trabalhadores que participaram pacificamente da greve, 
causa (art. 23 S 2o). sem qualquer distinção entre greves legais ou ilegais. Afi-

Como se vê, no tocante à greve nos serviÇOS públicos e nal, sendo ilegal a greve, não se justificariam as proibições 
atividades essenciais, o anteprojeto agride frontalmente a à empresa; nem, tampouco, as garantias oferecidas aos 
Carta Magna, razão pela qual a sua inconstitucionalidade grevistas. E se os trabalhadores estiverem praticando uma 
torna-se patente. greve ilegal, não se lhes pode oferecer, ainda, a tranqüili-

Outro ponto que desejamos destacar e que bem serve dade de garantias e, mais, em contrapartida, punir anteci-
para ilustrar a imperfeição do anteprojeto diz respeito ao padamente a empresa, com as proibições citadas. Essas 
faro de haver ele omitido qualquer tipo de sanção a ser garantias só poderiam contemplar os trabalhadores que 
aplicada aos movimentos paredistas tidos como improce- participassem pacificamente de uma greve legal. 
dentes. Isto porque, de acordo com a Lição contida no Surgem, ademais, outras dúvidas, a saber: 0 presiden-
Direiro Comparado, as greves ilegais, ou improcedentes te do Tribunal Regional do Trabalho poderia, ainda, 
como taxadas pelo anteprojeto, deveriam importar na instaurar o dissídio, na forma do art. 856 da CLT? Fora da 
cominação de penas até mesmo contra os sindicatos lue as época que correspondc à data-base para renovação de 
sufragaram, pois caso contrário a lei não teria nen uma norma coletiva, aplicar-se-iam rodos os preceitos do ante-
aplicabilidade, constituindo-se letra mona. projeto, inclusive a obrigação de negociar? 

E mais: o anteprojeto igualmente não comi na qual- 3. Não obstante estas críticas, contundentes da óptica 
quer tipo de sanção à parte que não cumpriu os aspectos da legalidade, 0 anteprojeto também deve ser examinado a 
formais para a deflagração da greve. Destarte sequer a partir da óptica que ele próprio propõe. 
ilegalidade por vício na validade formal dos aros que Como diz sua emenda, trata-se de uma lei que regula· 
conduzem à paralisação pode ser caracterizada. rá a negociação coletiva do trabalho e o dire ito de greve. 

Tal faro é realmente preocupante, gerando sérias dú- Assim, o objetivo do anteprojeto é configurar os passos 
vidas, em face da existência de outras normas legais e negociais, dentre os quais a greve se inclui. Há, pois, dois 
constitucionais pertinentes cuja aplicabilidade poderia vir capítulos, principais: o primeiro, relativo à negociação, e o 
a ser até questionada caso o anteprojeto em causa viesse a segundo, à greve. Viscos os seus artigos como verdadeiras 
ser transformado em lei, visto que nem mesmo a essas regras para a administração da negociação c dos conflitos 
normas legais se reporta. que ela envolve, a impressão que dá o texro é de que há um 

Pelo contrário, ao revogar a Let no 4.330/64, teria verdadeiro "PERT", como se fora um fluxograma, que 
deixado de capitular como crime contra a organização do assim se resumiria: 

convenção ou acordo 
a) instauração da negociação recusa ou impasse - processo administrativo 

b) processo administrativo 

recusa da parte em negociar - instauraçio do dissídio 
(pela patt:e prejudicada ou pela Procuradoria) 

convenção ou acordo 
impasse 

c) impasse 
procuradoria requer dissídio coletivo e/ou 

deliberação de assembléia geral greve ou 
dissídio 

d) gre~e continuam as negociações, e/ou 

ocorre paralisaçio com violação do direito de greve - diss!dio 
sem violação do direito de greve 

e) paralisação sem 
violação do direiro 

de greve 

acordo para manutenção de serviços CIRilciais e praerva· 
ção da empresa e seu patrimônio ou 

permissão para a empresa contratar peuoal com aquele 
objetivo 

f) se a paralisação for em serviços públicos e atividades essenciais - dissídio 

g) dissídio procedência 
improcedência 

h) improced~ncia prazo para retorno ao trabalho - retorno 
esgotado o prazo sem retomo - autorização para despedida 

e contratação de pessoal em substituição 

i) cessada a greve procedente - retomo assegurado aos participantes com ou 
_ sem perda de salários dos di~.~ .:_~ndemcs. 

Mesmo em face do princípio da administração da 
greve, algumas críticas podem, contudo, ser apresentadas. 

Assim, a noção de impasse é obscura. O are. 12 fala 
em impasse registrado nas negociações coletivas, mas não 
se escluece nem a natureza deste impasse ou a sua exten
são nem se a expressão registrado si_gnifica apenas verifica
do ou se quer dizer registrado administrativamente. Por
tanto, não se sabe se a greve já poderá ocorrer desde o 
início das negociações ou até mesmo antes, posto que os 
impasses podem estar sendo previstos e ocasionar as cha
madas greves de advertência. Além disso, como há vincu
lação do exercício do direito de greve a um impasse 
registrado nas negociações, não se esclarece o caso das 
greves por não pagamento de salário. 

A seção 11, ao cuidar da recusa e do impasse nas 

negociações, distingue as duas· situações, ou seja, a da 
recusa e a do impasse. Portanto, não se poderia afirmar 
que a recusa em negociar constitua impasse, sendo essa 
distinção relevante. 

O fato é que, sendo distintas as situações, só poderia, 
consoante o art. 11, instaurar o dissfdio a parte "que viu 
repelida sua disposiçio de realizar a negociação ... " , ou 
seja, em caso de ter havido recusa da parte contrária. 

Na hipótese de impasse, o sindicato dos trabalhadores 
só poderá instaurar o dissídio se exercitar a opção do art. 
14, abdicandoJ no caso, da greve. 

Por outro lado, o art. 12 só considera legítimo o 
exercido do direito de greve, em caso de impasse, não se 
reportando à legitimação desse direito, em caso de recusa. 

Ainda, em caso de impasse, se as panes não cumpri
rem o disposto no art. 10, que manda dar ciência ao 

I 

Ministério do Trabalho, e a greve vier a eclodir, quer 001 

r.
arecer que ficaria inviabilizada a possibilidade de ser 

evada a apreciação dessa greve ao tribunal, pois, assim 
parece ser esse um possivel entendimento do contexto do 
artigo mencionado. , 

Ademais, como o art. 22 dá os critérios para o 
julgamento da improcedência da greve, falando em desa
tendimento das exigências da lei (art.22-l), não se esclarece 
qual a relação entre as diferenres formas de impasse e 1 
improcedência. 

Além disso, os procedimentos dcscriros parecem fazer 
dos órgãos do Ministério do Trabalho uma espécie d\! 
mediadores e do Tribunal competente uma espécie de
árbiuo, mormente quanto às reivindicações de natureU 
econômica. Ora, a mediação, por via de um processO 
administrativo, no sistema vigente no Brasil, será desfigu
rada, posto que tais processos têm de obedecer a um\ 
estrita legalidade, o que reprime a atuação de um me
diador. 

Quanto à atbittagem, pelo Tribunal Regional dQ. 
Trabalho, da parte econômica, como preconiza o anrepro. 
jero, aliada ao fato de já existir projeto visando a esrancu 
qualquer possibilidade de recurso ao Tribunal Superior, 
seria, num regime de dupla jurisdição, no mínimo, incon 
gruente, não dando margem de discussão às partes e até ad 
governo cuja política econômica, da qual a política salarial 
é parte integrante poderia vir a ser afetada. 

O fato de o anteprojeto pretender que o Tribunal 
arbitre livremente a parte econômica, por si só, não retira
ria o direito de recurso, pois o juízo trabalhista sempre foi 
arbitral, na conformidade do art. 765 da CLT e, nem por 
isso, as suas decisões são irrecorríveis. 

Haveria, desde logo, um desajusre entre tal preten5ie 
e as normas previstas no art. 119, ill da Cana Magna e em' 
disposições específicas da CLT. ~ 

Em "arbitrando livremente" a parte econômica, esta! 
ria ensejando, ao Tribunal do Trabalho, contrariar ~ 
preceitos da Lei n• 7238/84 (art. 2•, 11 e 12), concedendo 
este INPC acima de 100%, aumentos reais acima de 2% 
(Decreto n• 91.001/85), reajusres mensais etc., em detri 
mento da política econômica do governo e, ainda mais, 
obstaculizando a possibiUdade de recurso. 

Por último, a idéia de adminsitração da greve pra~ 
põe um dado cultural que, na verdade, a lei pretende cri.a.J,; 
o fair play das negociações norte~americanas. Sem esse 
dado, as poucas restrições ao exercício do direito de greve 
parecem inócuas para proteger as boas relações entre 
capital e trabalho. 

4. Isto posto, entendemos que a greve, como fato 
social, dentro das circunstâncias típicas da realidade na
cional, merece ser rrarada em conjunto com o processo d3 
negociação coletiva, sem deixar de lado as exigências 
constitucionais. 



Rota de Colisão ·ff vJ5f1S 
O Sr Almir Pazzianotto começou de forma correta gre~ nesses serviços. Até hoje, porém, recusa-se . 

e promissora a sua atuação à frente do Ministé- téilnmantemente a fazê-lo, sob a inconsistente alega- R:::.. 
rio para o qual foi escolhido pelo Presidente Tancredo ção de que em breve uma nova~j so~ U 
Neves. Fazia falta, no Trabalho, alguém com habili- do trabalb.o subirá illl. Congresso para substituir a 
dade e disposição negociadora. Era um fato positivo a ~ . 
sua. re~on~ecida facilidade de trânsito no conflituado Essa atitude agrava-se pelas conseqüências práti-
meto smdtcal. cas que irá trazer ao Govern~. S~econhecimentol 

Mereceram, pois, aplausos gerais as suas primei- do estado de grev~. as medtdas adotadas por outro J ras medidas liberalizadoras e concilj.al,órias. Entregar ~tério, no caso o das Comunicações em relação 
aos próprios sindicatos a condução de suas eleições e ao movimento dos carteiros, perderão em consistên-
revogar as cass~ões permanentes de dezenas de cia jurídica e poderão amanhã suscitar contestações 
líaeres sind~s -herança do período autoritário - danosas ao Estado. 
éram providências condizentes com as aspirações É inadmissível que o Ministro do Trabalho seja 
democráticas da nação e com o projeto da Nova deixado a fazer sozinho o seu percurso em rota de 
República. colisão com o resto do Governo que integra. Princi-

Mas uma vez posto diante dos dilemas criados palmente porque as reves que neste momento se 

I em sua área de ação, es ueceu o Sr Pa · o ue encadeiam no serviço pu co sao mats · s 
fora invesf · · . Passou a conduzir- des e iêncta a et por motivo e retvin icaçaoj se como se hOl!,Vesse retomado a sua antiga condisão eêonôtnica. Sâo guerríllias de fusbgamento do poâer 

I de advogado sindical, deixando em conseqüência de éÕnstituído, pa.!.a _l?roveito de certos partidos e de 
ágir solidariamente com o Presidente da República e certos líderes que respiram mal no clima õemocrático. 
o restante do Governo. - Desde que se afastou da sua banca de advogado 

A dissidência do Sr Pazzianotto se tomou mani- trabalhista e chegou ao posto de Ministro, o Sr 
festa no momento em que o Governo, a~ado Jl.e~ Pazzianotto deixou de ser o representante dos interes-
greves em setores dos servi~os póhlicos, sentiu-se na ses de um determinado grupo. No Governo, a sua~ 
necessidãae de cumprir o dever de aplicar a lei. Não "cyentela" é toda a sociedade, cujos interesses são 

1 indiscnmmadamente, atmgmdo cafegonas mfeiras - afetados quando piqueteiros saltam por cima da lei, 
· como faziam os governos autoritários -, mas de com o agravante de fazê-lo usando táticas de coação e 

modo seletivo, a fim de im~~~!~~~ruwlos violência. 
pela atuacão predatõ,pa cti;InoriasrlllliCa; Opte o Sr Pazzianotto pelo papel que pretende 

Na qualidade de Ministro do Trabalho, a obriga- desempenhar. E se demorar a fazer a escolha, cobre-
ção do Sr Pazzianotto era reconhecer o estado de lhe o Governo a sua definição. 

-
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AGINCIA ESTADO 
ouu propoat.aa ele traMiçlo P•· 

ra a oatrutura a1ndlcal - ambu, a~ 
.. r de manterem o e1ptr1to corporatJ· 
VQ atual, podem Hr cona.lderadu 
opoetaa. O projeto de lel do tenador 
flernando Henrlque Cardoao -
PYDBIBP - embora mantendo a 
urQdade ltndical, a cornluio de en· 
quadramento • a obriptortedade do 
tmpoato &Indicai, Ubera 01 atndlcaJ.Oa 
para trerlrtm 10\10 pnlprlo• auuntoB, 
apUcan:m a arrocadaoto t<ltal do lm· 
poot.o e pennlt.a a crtaçao M centn!a 
wtlcl.ll. AD contrArio, o ollclo do ... 
nllllor a p!'Hidente da CNI, Albano 
l"rttncQ, entregue ao mlnl.ltro do Tra· 
b~o aobre o auu.nto, profbe as cen· 
tfÜI e m~U~t<!m o ea~uema <je dllitrl· 

~~~a~~~~:;ç~.n~~~: 
~~ o Mlni.IU\rlo do Trabalho. 

: A unidade aJndlcall o Wllco pon· 
tp~ 10bre a ntrutura alndtcal, com o 
ctdal concordam patrOel e emprega-

cal, con tud o. d i VIde b cho.:..:.e trulJu 1 • •Jn ._t... .. 11 t'lllrtUs a, nu aua opi-
lhadora e unt n pW"cet& 1\dcr!.ldu IX'tu . •· dt•· " ,..., 1o mesmo quunUrtM- A rr'II JVt W do prrsldent.e du Asso- acordo rteverl\o lgualmentf: conlc r artigo 1.101 do Código de Proces_sg_ 
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J ouqu iJU Anrtrtuh1 ..,...;, l:i ~•n Lu" t ll l'u"'" • .. Lru.blllhaUlJn:.t~. O .taelnucl mcrr.uc Afif Dominao• o ministro oluçfto p r urbtt.rat~em d~ qualquer t ~· -A dctlaiCI'ucAo de iP'eve n4o 
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lmpo~to ~ "lmpre:~c UIUJYel ' pana tt uma compo~aao maj~nLê.rlu para 01t \l etro~ s . Ferreira da t,JSP e oa e.dvo- toa 1natrumentoa respecUvoa. querer a arbitrogem compulsória aDP 
sobrevtv~ncla doK pcquem)b slnd1· represen t.ftnt.e~ at lndlcala: &eli rnem· gv.doa Rlcu.rdo sÍlaçt , unt.Íao deleaa· t 2" - consldera·se sem e·teit.o con!Uto, observadas as d.Jsposlçóe.s" 
cato&. A CNJ j usU!Ict~ a pro1b1çào daa bros dos sindicatos doa trnbaJhltdcr do reatonal do Trabalho em SAo Pau- qualquer clAusula de contrato lndtvl· do I 3• deste artigo. · ... ~t. 

~~~~ ~Je"d~~~"!~o~~~ :s~~~ ~ ·~~~~~~6~nais e tces m em· ~~t:r Jdooê~n~~~~~~\~~1~~od~~~:~· ~~~ ~~~:t~~~: ~~~~~~~n~~~160u~ DA GREVE E DO LOCK·OU~N.~: 
caros "sob o controle de wn organia· Oa empresdrloa defendem 0 real· elaboraram o aegulnte subsUtutlvti acordo coletivo. Art. o- _ consut.u.t greve a 'aü'ár-J 
mo tlnlco com VinculaçA.o po1Jt1co e me de atndicala ünico por cateaorta, pan as tela que rei\llam o d1rell9 de Art. 4' - BA.o requlsltoa da con· pensao coletiva do trabalho, gera.t·oa' 
partldtrta de!lnlda ". JA Fe·mando com base Wn1tor1al pura 5lmplllicar greve aa neaoctaç6ea coletlvaa, as vençAo e do acordo coletlvos: parcial, bem como 8 dlrnlnuJçAo Lr\-l 
Uenrtque aaranw, com seu a.ntepro· a representaoao doa fli'UJ>OI profl&.., lo- coflvençoes e os acQrdOI colo~lvot de 1 - aelebraçto por escrtt.o; t.cnctona.l do ritmo normal do ~b~ 
j eto, arLIIJO 533, 8 Uvre aasodaçao: "0 na la durante as ne&oclaçOea colt1 tl· Lraba u1o. u _ re.;stro em cart.Orlo de tJt.u· lho por parte dos empreaad.o~~~~.l 
livre a a&soctaçtt.o de curO. ter 1nt.cr-- vos. O proJeto do senndtJr do P IDB E•se documento, ora dlvulwado, loa e documentos; 
s1ndlco.l para OS fln.s de estudo, defe. também continua garnntlndo El Uni· acr& oportunamente objeto de nmplo ill - prü.ZO de vlgênCiil nAO supe· wnal ew~~aa:_ a greve depend i;:"~ 
sn e coordenaçé.o de lnt.eresses eco· dode slndJcal, relvlndleaçAo dos t.ra· debate promovido pela Asaoclaçlo rlor a dolft &f\O&. dellberaçê.o de assembléia de traba· 
nOmlcos ou protis.stona18'' . É essa, bolhadoree, Fem11ndo Henrique Jus· oomerclal de SAQ P~ulo. arL. 5• - E facultada ê.s entidades lhadores. ,~,~ ,..,., 
t.a.mbém, a postura do minis tro do tlfJca sua proposta como uma 1ll ter· .[,el n t ............... .. ..... , .. , ...... , ..... .. .. de 198:5. alndlcala a celebraça.o de pactos aro· Art. 1o- _ Prolbem·ae as grevt!st 
Trabalho, Almir PazzhmoLto. nativa paro a t.ranslçAo, uma vez quo plOI, contendo dlrelrlzea sócio-eco· nos serviços pübllco.s e aUvldudes ·es:-: 

A manutençlo da Comtsdo de n estrutura atndlcal aeré. queat.lo de... DlspOd sobre convençOes e acor· nOmlcas a serem observadas na ceie- 6enclals, as greves poUUca.e e de solt· 

~~~~a~!~~~~u~~JJ~óce~. ~ giJ:r"á";. ~::!~t~:e.Aucmbléla Naclonnl ~~ ~:=~~~~ ~:.u~:=~~~ geJ~f~ ~~~;:~ ~lefJ;~u convençoes ou ~~ege~oelsbdr: ~6~6~::~~e~cf,~~ 
do ,reve a dd outras provtdêncJaa. arbitral t 

Setor trabalhista no PND Ter1nina a 
greve dos 

rodoviários 

o Pruldenl<l da Repabllcn, DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA 1 ú~co _ s e a despelt<l da prol· I 
FüçO suber que o Congreuo Na- bl ê. t.ante de te a.rt.iiO a (Ueve ' 

clonaJ dr:crout e eu p.nciono a se- Art. e-- A neaoclaçAo coleUva t se çv~~?c~. a aua t~egalldade deYeri 

auln~~ ~~~vencb Coletlvt de tr•· ~~~:-d0o~~~~~~mttfrt~~dc0o~Jt~ ~i~ ~~~~rt3e~:m::~~~=~':n~:~h~r; 
b•lh: do Acordo Coletivo de Tra· ~b~~~~~~~:n~a: ~~:~~~sçg~ ~~~~8J~~g~~c~t.eressados 0~. :~-~; lllAifLIA 

AOINCIA IIT ADO 

Aa relat;OH do tnbalbo, a valorl· 
saçlo de poUtlcaa pal"ll o trabalho e 
renda (e n'o maia emprqo e la.lilt1o) 
e o retoroo orçamentllrio do M1nla:~ 
rio do Trabalho dou prlorldadu do 

::::':of~e~:.,P~o/o~~o;~g~u~ 
O t10CUD)enta tind• nlo eatâ conaoll· 
daliQ ,, an~ de .er encaml.nhado 
Plll"ll • BepiJll. no prOxlmo dia ~8. 

~=~:t!.":~~~~~~ 
todDO 01 ...,..t4rlDO eawluall de tra· 

rto :O~~~~:~~~ ~fs~~:~:~.'; ~~~~:n~ 
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balho. de convençlo ou acordo coletivo de Art. 11 _ Conalderam-ae eu~ 
Art. 1• - Convençfto aoletlva de trabalho. cla!a para 01 eteltos desta lelu aUwi..1 

trab alho ' o negóclo jurfdlco, entre 1 UD.Ico - No proceaao de nego. dades indlspensa.vela ao atendimelh. 
stn:lcDLo8 represdnt.a~~~~d:s~~J!';!: ~~~ç~~ ~~=~.~J~:e X:.~~~~:: 00 da população em suu pccesalà&r1 
::r, 0~~~p:~:ftar condiçOea de des, quando conv1d&doa pelos lnt.e- des f Wcas, ta s::e~atament.o e '·~"l 
tnbu.l ho, tnclwlve aalirto, e out.ra.s ressados. - cap eç • · ' 

A peve doi rodovttrlOI de 10 muni· qucsLOcs de tntcresae da.a partes con· Art 7• O processo de negocia· trtb~ç~o ~~~~=b e dtstrlbutçaô''d'é' l 
cfploa UunUntnaea inclui'udo NlterOI, venontes, not.adnmente aa que cona· c;lo col~ ttv;-lniciar-ae--6 por provoca- energia elétrica, álcool e gU, lné1WJ:I 
ex-<:aplt.al do Eatado do Rlo e todu u tltulrem a:a.ntnU~ constltur..lonals. çAo de qua1quer du part.eslnt.eressa- do 0 llque retto; 

Para se ter Ul uD ld~l a dfl grande· ~~:~:U~.~odb'!.'a~o:;:.-; ~:;~d:. f 1'-b~ coni:çQo coltt tlV IIj~~~· da.a.,alt•r~~sa':: ~:~~~~~~bre aprcr UI- coptaçAo e tratamento de ' 
za do utU I.zoçl1o tudcvtdu d tU:ose recur· chant.ea • zero hora de ontem-. durou ~n~tg~sen~~oa ~:;.~~rc':to pa: poa:ta de abertura de negoclaçOes, aa 'i:t'J~ e lixo domésUco ou in?,.~~;~.. 

brança compul.\orha do lmpo~\.Q 81.n
d1ca1 e sua deitl nttçAu ll l.IJ t :lO% do 
total dn utTe«·&.d Lu;ào t de~Jt lnada no 
mlnlt.erto. pe.rfaJen"tu U'l~ dN re-cur-
recursoa parn o !t.w~nr.a~.ltl do sua 
ml\qutna admin l.st.l'11 ll \ll (I d1nhelro 
esté aendo utUtz ucl o ile!'tn'lmente, 
uma vez que, por fon;" d a lí'l, <1everta 
aer d eatlnndo tl C I) UI 1\ t'mprego. 
Balaria e ao Fundo t1c Auxt .. u ao De
semprecado, gertduA pelo tnlliliitérlo. 

ao , o cuat.elo tOiu.l Uo m lnl.stérlo estj, me.n01 de 12 boru, com a mw.ior parte tronal, aó ae aplica. ao1 trabalhadores enUdadea alndlcala reger~ae-Ao pelo IV_ serv1çoa runerir1os; · .. 1 
balbo. ~Pa~.~d~~~~:~~~~·d~~~~!~ doa protJ..Worut.11 do ae\or retomando aaaooladoa de aJndlcnw profL8&1onal. que for disposto em aeua eat.atutoa. v_ telefonia, telégrafo, correiO.S' 

t '-"'•• ~~~ ao tnbalbo antes do meio-dia. O movi· 1 2" - Os demolA n1embroa da t 2• - o procesao de negoclaçlo e t.elecomunlcaçoes; 
, O documento do mlnlatêrto oee posto Sindical. Pf\11\ que 1:1. Unilo ae mento tot esvu:tado porque &lilJN em· categoria proflaalono.l aO se benetl· cole Uva poderé 1n1ctar-se, ainda, por VI_ atividade bancArlu; 

I.DD pouco do roteiro! ~~~rfu1~do pela ~=~~~~~-~~~~~~·~:~~tp~~~n~~ pred.r1oa f12eram acordoa verbala com clan1 du condtçOea reapecttvaa me-- provocaçlo da.l Cornl.si6ea de Em· vn _transportes urbanO&, tn~ 
Beplan. aqundo I us c& v a, por aeua empre1ad01, prometendo atender d l.an te tlliaçAo volunt6rta ao alndtco· presa, que deliberaria conforme ore. rurbanos e suburbanos; .:. •. 1 

:i-~t:~rA~n~:~~r~~ !f ~~~~~~~A~u~r~~~~~~~a~b~n~~ ~~~~e~p;!'.~:~tnmdi~~: ~Q~~~~= ~~~~~o o tempo de ~:~~~~to q~~~~:~';o~e~";; cUs~ÇÃoPJ~~~~úa~~~tfd!~~ 
!~ ... ' .:U recupa=-~~~ vai: ~~~~:~~buuda uh e~S.t ru tura doa amanhA l tarde, na Delep.rla Regional f Si: - Quando o mlmero de 16- inominado de trabalhadores da em- dutos perigosos, perectvela, in.tlan:)$· . 
·~--, "f nJ cl do Trabalho, onde deveria acertar den· alos do ahldicato a Un ilr porcenta· presa, observada, neste cuo, a decl· vels e explosivos; , 

1 
~>~~ 

~ !.:riwumco~ ~=:..b:tha~ o miuisLéoo quer ampUtu llldêia ntttvamente novo acordo aahlrla.l. gem IKUal ou superior a 50 % do~ do da maloria d.oll: trabalhadores. IX _ hospitais, ambulatórH~~. 
•- ltoa d da emprego e aalAr\o e por lsao, pro- m embros da catea:orla corre.spon- Art. Ir- Malogrando o processo maternidades e pronto-socorros; . • ,h 

dd\"11 e rNguanlar DO dlre DO pora polltlcu& plltll 0 trabalho eM "CUT llÚO irá·~ dente, a 1ua parUcJpaçlo na receita de net~oclaçlo coletiva, oa negocia· x _ tanntlclns e drogarlu. · 

ll"fll:::rl:~ ~ relaoOe• do tra- ~~~~~ d~v~o!::1~o..,a,::.~b~~1~ ~:,_%n~~~~~~~~~~"~oa:,t~~":::r~ ~':::::;:~~·~~:'o ~o'::lif= Ar t. 12• - Aplicam·••· no We' 
~o envolve toda a mochttcaçao da slonal, tratando excluaJvament.e da d red ra1 d eonatante de çteereto a Mer expedido eles extatent.e ae aoluc1one através de ~~~~e~&~~t2~~~~~·_:.=9.~~~~~ 
teiJiolaglo trabalhl1ta atual, com tonnaçAo de mAo-de-obra. A Idéia do PT, Al,;'~~~· g:s~r. J'r at~ad~ pelo Poder l!!xocutlyo, arbltcat~em. · Art. 13• _A greve e o "lock-out",' 
dei! taque para u modlficaçOel nDO mlnlatérlo 4 avançar, INerlndo o em· que, no 10u entender, a CUT deveria Alt. 2' - ·Mordo coletivo • •1])6- I I'- O compromilso reger· ... , quando conolderadoa Uegaà, acarre:' 

~r::.~ad!:!,~~~u~~i~~V:it~~~ g~~ ~r =~~~o~o s:;;~d0~:u! ~=~~ee: ':c~~0p~~~:!, ~'!:r~ ~~re~ ~~~~~!ç~ ~~~~~~ ~mm~:O:: r.~S.: Jlo01=,:~~r!'f.~~:a1i0~.i~ ~~r! r6~'d~:~~~::.e .~i;uc~~f~~~: 
eatoa

1 
IntrodUZindo a a utonomJa e .ao do papel do trabolllador na CoM· ney 8 outcoa entldadea de ci!LIIO, A de empreoa, ou INPO lnoml'::ado de do CO<IliiO de Proceuo ClvU, oalvo u tcoclnlo oe desencadearam, aem pre'· 

IIIH!raad• f141dlcal. tltulnte. secret4rlo Jacob 131\l.ar decldlu pelo trabalhadores, e de outrp, \lm& ou alteraçlle• conatante• deata lei, U· juCZo das penalidades crtmlnaà cabl-; 

' ' I ' • nlo compareclmento da conreqera· ~ ~ra~~Qu•m<lo Q acordo bou· aJ.m ;a~;~~~àeraoao du rearu vela. '"'<: , ,, 
' Debute sobre n lei de g~·eve ' . ~~~~ :~c:::~.~~~~~~ta'!t~ ver lido precedido do converu;lo, o QUI .;.lu:m do lmblt<l da arblt.ra· do .. :.:.;~~~~0.:'s!"'t."."a~:ollj"~Jfcf.t 

1 • camente, bou1ntenç0ea com relaçlo oQJ~to deate, acordo, condicionar-ae- aem 03 dlreltoa lnauceUvelB de tran· constitui: . 
· "" art.a telnl. u u 'ox·mlnlJtro Rezende Puech, do TBT, a wn di!UOKO com oa trJbalhadorea o & • pecuUarldade• da empr1!1a 0\1 ~açlo; I- Falta llf1IV8, enaejando a rel-

11i, fi~ 4: em~ dl.l• peloa prole .. oreo. Octavlo Bueno clt<lu o exemplo du demlullel OCOJ'o &nJpo de empreiU colebranteL n- lnapUoai>Wdade du "'11111' clslo do contcat<l de trJ~o .doa 
cii"ilriP com """' ~IOf!~t~ an!flll"O' :Wagano 8 ouvelroa a. Ferreira, 8 pe- rldu reeerltemente no ABC e o lato Art. 3•- Tanto • "J'nvo~lo colt!" ~rld": ~ ~-00d d~KO empregados; . 

L"!"u ~ ~"':, ~ ":.~~~~ :;~:~!"!':r~~~:~:.~~ ~~e~r:=~~ ~~~"o d,t;J;:i ~:l~~:~ii~1?1~~~o :r~~~ ~~~~~=o~qcern!ot e~Unç~~": riml~dla ~!c!~ ~lfeJ:'ie~ ~ 
por uma comiAio nomeada pelo pre- preoldldo pelo ex-mlnl.atro Antonio 8q~·v~~ ~~:r. el~~~:r.'!1 promilso, na hlpO!..IO de malogro de lli - oujelçto obrigatória da~ :;';,~~~~;;,~•. ap~c~a ~ S~lca-
~lOclen~.r,. ~=~ c:m·=~ Lamarca, IOrt no auditóriO daJI.CSP~ ctJT nlo quer o e r cooptada, llla RQVQ çonyençlo ou acordo. partA:& l clluollla "Mm recuno", .. m t<l da Categurla EconOmlca, ao S!n<fill 
-. A cOmtullo foi lntellfllda pelo .,.. 110• Vl.lta. U• andar. mantera •ua onUd&de prOprla". I I• - A. Q'I'\Vtllçl!l c@tlya ~ Q prejulzo do clla1>04t<l no antgo l.lOI cat<J da Categoria Proltulonal. ou..L 
;::...:..:===.:::...::::::=::.:=:.:...!~:.::~...:._...:._...:._ ______ _: _______ ...;. ___ -::::::==========---;J do 'ivódi_:or::;:e~~~boru do empresa ou grupo de empresu con· 

prazo prevlat.o no artlgo l.OSO do co. ~~~; se trate de "lock.·OUtJ" ... 'f·.~ -; 
dlao de rrPCeUO ÇlvU. ..•. I"' I . , 2"' A ult Uxad po decl$tlCI'1 

inot~a~olo ~:)a~r:~~~~. ~ 'ludtctalPre~ec:n. aw 'â·vdua etetf..f. 
rOa os 1)1buna18 Reilonail do Traba· ~~k.o~Í:~alho e ou ceaaaça~:~~~ 
PJo ~o ~rr\11\rlo om quo ocorror 0 1 s• _o produto dl multa MPl\dtl•: 
coniUt<l Mrbltcado, ,.Ivo a lúpOtc•e da na torma do artigo anterior oer'' · 
de conflito de O.mbtto nac tonal , recolhido ll conta "Emprego e s'aJ~?:\ 
~=d~u~:~:P3~~~~~'!, do Tri· rio". ·~~·~ .. ~~ 

I 8• - VerUicanao Impasse na DISPOSIÇOES FINAIS '.;tot 
celebraçlo do compromisso; o pres1· 
dente do Orilo judicial. que seria 
competente para homolO$liU' o laudo 
arbttrat respec.t1vo, devt. ·tpor às 
pbr tew a arblt.racem ob 11\l, no. 
meando, para ease etclt· !UblLto 
,, ns árbitros de sua esco1ha, B.ist
,,~ 11 o-th ea prazo para a tilltrcya do 
·l' udo e observando, quanto ao mols, 
~r.ro• doa art1110e 1.037 a 1.0-18 do 
'"~ igo ClvU e 1.072 ai.I02 do COdlgo 

'rocesao Civil, com u alteraçoea 
.>mtes da presente tet. 

r 1· - o recurso cabfvel, ante a 
•ruoê.o da hipótese prevt.sta no 

Art. 14° - Esta tet será rewUl~ 
mentada no prazo de eo diu, a fiJD'Qin 
ser dtsclpUnado o proceuo de &.fb\
trftg:em doa d t111fdlo • 1 .lvldue.l.l ,.' 
tabcll:cldn 11. J 

conLr1bulçào :-!. 
Art. lO• -

v110r na data dL 
vogados expreS.!iUiit 
611 a 625 da ConsoUa ... 
do Trabalho, a Lei 4.330, 
junho de 1964, o Decreto·lel n 
de 4 de lliOSto de 1Q78, edema~ r 
poslçOes em contn\rto. 

o 

-o 
'-



.. 



do ) 

S. d• !1.flLfca1' 
1n Icatos nao va 

qUalquer int • mais 
A. intervenção do Governo em sindicatos ) 

pe~e a um entulho da adm.iJlistraçãu anteyior 
que já foi sepultado e não existirá mais, garantiu 
o Ministro do Trabalho, Almir Pazzianotto, 
condenando, de forma indireta, o ro ·eto de lei 
de greve da Confederação acwna da Indústria 
- CNI, que defende o fechamento dos sindica-~ 
t?s por. 1~eríodo de 'seis meses no caso de 
greves 1 egms. 
_... O Ministro não quis comentar a proposta da 

CNI, mas afirmou que os empresários mais • 
organ'izados sabem que a intervenção em sindi-
cato ' ·va e, portanto; 

~
'vamos e ne ocia ões" Ele voltou a 

r::: defender a a!! tono · · 1," através da ne o
ciação direta gue exclui a presença do ~o. 
~ Quanto à proposta q!.)ocaute (greve patro

nal) j~ levantada por vários seg_mento!U:!!lpresa-~ 
riais,,Pazzianotto comentou que se trata apenas 
de uwa proposta patronal. Todos podem man
dar seus subsídios para a lei de greve- disse ele I 

'

-,mas a palavra final será dadâ pelo Congresso 
tjaciu!lAC Em sua opiiiiào, o comportamento 
dos empresários que vêm se manifestando con: 
tra a:'Reforma Ag@ria e proQõem intervençÇ_es . 
~m sindicatos não reflete uma P~lcão de enâl.lf 
recimento contra a Nova República. 
- PazziaÍÍotto também não quis comentar a 
proposta do presidente do PT, Luís Inácio da 
Silv<t..(Lula), ao Ministro da Fazenda, Francisco 
Dornelles, pela adoção de um sistema de escala } 
J!lóvel nos reajust~s salariais, ou seja, fiXação de 
"!!fi teto ara mfla ão e, sempre que fosse 
a c""çado, os salários seri~m reajustados auto-

' 

maucamente. Mas afirmou que taf med1da exigi~ 
na •ma nova-J?olítica econômicá, séndo uma bo
pr,QEosta para aqueles que gostam de indexaçã 
da econom1a. 1\ 
~istro do Trabalho reuniu-se dur<1nte a 
tarde·na Delegacia Regional do Trabalho com 
repre"sentantes dos canavieiros do Norte
Fiufntnense, em greve há 18 dias. Depois, no 
en*J:Yamento do li Encontro Nacional da Mu-

~ lhet Executiva, afirmou que não houv~ meiiià4 · t ~.]pe(o de entendimento, consideJ 
ranHo-se as dificuldades para a realização de um 
aco~ devido à diversidade de atividades envol
vid:., como pequenos e grandes proprietários, 
trabalhadores rurais e urbanos. 

O presidente da Associação Comercial, 
Amaury Temporal, também evitou comentar a~ 
pro osta de lei de reve da CNI, alegando não 

J 
éo,Jecq o texto. ~isse que a ~osição filosófica • 
da entidade é contra a centraT unica os em re
.sano e, por conseqüência, também contra a dos 
tfãó'IDhaç\Qres. A-woposta da CNI não reconhe-
ce as centrãís sindicais a nível nacional. ~ 
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o ministro do Trabalho, Almir Paz
zianotto, recebeu ontem-e nAo gost.aa .....:o substitutivo que o senador e presi
dente da Confederação Nacional da!n
dtlstrta - CNI -, Albano Franco, apre
sentará ao seu anteprojeto de lei das 
negociações coletivas e de greve. !'21-
zianotto quallf1cou como ''precipitada~ 
a .ação do senador, que levou o substi~ 
tivo em deferência ao ministro. O se::a
dor entregaré. também um.a cópia E.D 
min1stro da Indústria e do Comê~, 
Roberto Gusmão, que fez a s oliclta~ , 
através de oficio. I 

O substitutivo é composto de ~; 
emendas e modl!ica substanc:.a:.men:..:: 
o anteprojeto de Pazzianotto. Entre oo
tras alteraçOes, retira o caráter de pnr 
cedêncla ou improcedência de uma gre- · 
ye, retomando a quallf!cação de legal 
ou Uegal. Retribui ao Ml.n!stério do Trr 
balho a competência para o reconhect
mento de greve nas atividades esse!:
ciais - caracteriZadas no substitutivo 
c0mo setores vitais - e prevê a inte:-
venção nos sindicatos cujas catego~ 
pe111ist1rem em movimento pareà1sta 
declarado ilegal. O substitutivo ex-plica 
~;inda o caré.ter do impasse nas negocia
ções e introduz cinco artigos estabele-
cendo com min11cias o procedimento do 
dissfdio coletivo, supr1mlndo um.a Ia.cu
na do anteprojeto. 

O substitutivo resultou de um estu
do elilborado pela CNI, que Incluiu uma 
consulta a todos os sindicatos filiados li · 
Confederação. O oficio entregue ontem 
aQ ministro pelo senador, como contri
buição à reestruturação sindical, tam- . 
bém é decorrente dessa consulta. Nesse 
oficio, a CNI defende um.a reformula
ção na estrutura dos sindicatos que ga
ranta o sindicato único e a permanên
cia do recolhlmento da Contribuiçõ 

Uh tit 

Albano Franco entregará também uma 

hol.'>er impasse, evitando o prolonga- ! g1ndo que lhe seja concedido um prazo 
mento do conruto. Essa emenda é 1nspi- suficiente de adaptação". 
rada Ill!. experiência internacional que O substitutivo altera também o 
utiliza a arbitragem privada com êxito. prazo para a instauração do d1ssfdio 

A emenda no 15 define claramente 0 coletivo. A CNI acredita que o antepro
impasse., uma vez que, mediante a ocor- jeto do ministro do Trabalho adiou in
rênc:i.a de impasse, 0 direito de greve é devidamente a data para instauração 
conside:raào legitimo. A CNI considera do dissídio havendo convenção ou acor
adequado que se entenda por impasse a do em vigor e, inspirada na CLT, propõe 
situação em que se tornem infrutíferas que seja acolhldo dentro de 30 dias an

teriores ao seu término e não em 15 dias 
as gestlles do Ministério do Trabalho antéiores como quer o Ml.ri1stério do 
para manter a negociação. Trabalho. 

A exigência de votação secreta com A Uegalldade de uma greve sem de-
presença de 213 dos trabalhadores s1n- cretada, segundo o substitutivo, se ob
dicelizados em primeiro escrutinlo e de jetivar a alteração de decisão da Justi-
113 no segundo, suprimida no antepro- ça do Trabalho proferida há pelo menos 
jeto de Pazzianotto, é reintroduzlda no um ano. Primeiro, a emenda D" 31 corri
substitutiva. Segundo justllicativa, é ge a impropriedade do anteprojeto, se-

Sindical Compulsória. 

nece!aérlo a manutenção da exigência gundo justHicativa, de caracterizar 
contida na atual Le1 de Greve - a 4.330 uma greve eomo "procedente ou impro

- - "em face da gravidade da delibera- cedente". E tranacreve os crttêrios da 
Um.a das grandes novidades d o çA.o e as medidas de natureza prática atual lei de greve sobre o que se consi

subst1tut1vo é instituir a arbitragem para viab111zaçA.o do escrutinlo são per- dera "motivos alheios a reivindicações 
privada no Pais. Apresentado como ar- feitamente factfvels". Na emenda 18, o de natureza trabalhlsta", pelos quais 
tigo 1()<> ao anteprojeto, a convenção ou substitutivo restabelece, também, se- também uma greve é ilegal No proces
acordo coletivo poderá resultar de arbi- melhança do artigo 10 da lei vigente, a· so de declaração da greve, o anteproje
tragem privada, cujos lim1tes as pro- exig!ncia de notllicaçA.o prévia da gre- to prevê a sua determinação pela dire
pri.as partes estabelecerão. Segundo a ve par escrito e com antecedência m1ni- teria do sindicato. A emenda Il" 17 asse
justi!icativa da CNI, a emenda resguar- ma ele oito dias. "É razoâvel a exigência gura à assemb1é!.a geral dos emprega
da a plena liberdade dos participantes - Just1flca a CNI, em face do impacto dos essa determinação. 
no d1sciplin.amento da arbitragem, agi- determinado pela paralisação sobre as O substitutivo não altera a relação 

~a.râ o processo da negociação quando atividades normais do empregador, exi- das -atividades essencl.a1s nas quais a 

greve é proibida. M.as os quallfica como 
"setores vitais" e, na su.a·emenaano·2s, 
reatrtbul ao ministro do Trabalho a 
competência do reconhecimento da 
ocorrência de greve em qualquer das 
atividades. "É indispensãvel"- justifica . 
a CNI -, para a definição clara de atri
buições e ·conseqüente. eficácia da nor
ma, que esteja expressamente caracte
rizada no texto legal a competência do 
ministro do Trabalho para o reconheci- · 
menta do estado de greve em ativida
des essenciais, como o faz corretamente 
o a.'"t 4° do texto vigente do Decreto-Lei 
no 1.63278". . 

Com essa argumentação, o subst.i· 
tu tlvo retira. assim, o artigo 21 do ante
projeto que previe instauração do dissí
dio coletivo em função de greves nos 
serviços püblicos ·ou. atividades essen
ciais. A CNI considera que, após carac
terizada como ilegal, ·a greve deverá 
cessar e os trabaUladores que continua
rem o movimento deverão Submeter-se 
à conseqüência · do seu ato. Neste caso, 
acrescentou ao anteprojeto o artigo 37, 
caracterizando esse procectimento, en
tre outros, como falta grave que permi
te a demissão. O substitutivo explicita, 
também, quando os trabalhadores re
ceberão os salários sobre os dias para
dos. Isso ocorrerá, segundo modifica
ção do artigo 28, renumerado como.38, 
quando o Tribunal não acolher nenhu
ma das reivindicações formuladas pe
los empregados. 

Acrescentando cinco artigos ao an
teprojeto, o substitutivo regula, segun
do a justificativa "supr1mlndo lacuna 
do anteprojeto", minunciosamente, o 
processo do dissídio coletivo. A ação do 
dissfdio coletivo terá preferência sobre 
todos os demais processos de compe
tência da Justiça do Trabalho. Recebi
da petição, o juiz deverá marcar ime
diatamente a audiência de conc111açlio. 
Se não houver acordo ou não .compare
cimento das partes, ou uma delaa, o 
presidente do Tribunal abrirâ prazo de 
três dias para a contestação e, depoia 
de ouvido o Ministério Público, .sortea
r! o juiz relator. A ação devem ser ins
truída no prazo de dez dias. Quando o 
dissldio for solicitado pela Procurado
ria da Justiça do Trabalho, o presidente 
do Tribunal, depois de ouvidas as par
tes, julgam a ilegalidade da greve - se 
for esse o caso - no prazo de 24 horas. 
(A íntegr1 do substitutivo encontra-H 
n1 páginas 35 ) 

-o 



• a seguin"' a lntegra do •ubs:im:i!m ~o a=projeu> 
de~ do mmistto do Trabaiho. AJ:=P.uinoro, que 
regu'!a .. greves: • 
·~J 
Do.ntJociação coletiva do ttabalh<>. 
~1 -
Do convenção e do scordo a>letivo & =balhc. 

, • - A negOO.çio mleriva = anpiql>doo t 
emp~dores reger·sc·i pdo dispomn ,.,sta lei. 
A;:t. 2° -;- CoDvenção coJciva de t::lbalho ~ o ajustE: 
<5qiro de corá"" normae..o, rnul= de flq!Ociações 
di~, pdo qual síndica= O. emp~ e c=;r.-egado
res estipulam condições de =-abalho~ z;::uc::á"ei~ oo imbito 
d as respectivas represema.ç3es.., às re...aç3d iodi,.1duais de 
trabalho. 
Art. Jo- Acordo oole-:-ivo d:- rra.balh:: =o .a justt c:scrlto de 
carárer norm.a ti"·o, rt"Sul ra:r:e de neg-.... ~ di.'tt2.5. pdo 
qual um o u mau smd.c.atoi .:l.e e:npr~o-. e um ou mais 
emç""c-gadorrs ~tJpulam cc=t.:i.).Õ:s =-:'--alh o ç:icávcs 
às re!aç:ões entre esses emp-=-egadores ~ K ·u empregados., 
r~:-esr:1tados por aqueles si-::u:hca~ 
An. 4c - l"ic havmdo si:>d.c..ros o:p..:..zados de <mp~ 
ga.dm ou empregadores, ~ n:-spea:. !ederaçõcs., e na 
falta des:as, as confederz.;:t:cs, po~ celebre conven
ções coletivas ou acordos c::::»etivos~ 

Art. 5• - Os sindi==, feder.P,. e ronfcdcraçõcs 
só J)Oderio celebrar conve:JÇÕes ou a:::xdos coktivos de 
ttabalho median"' ddiberaçio da :us=bléia ~ ou dos · 
conselhos de representantes con,.·oc.ad:li para ~ fim. 

Parágrafo Umco - Ca.br is as~éi.as gerais ou aos 
consdh.os _de rrpoesentantes fixa r as r:::rindicaç:õo que se 
corunru1rao em obJero ck rrgociaçã.c cktiva. 

Art. 6n - AJ tm das CS:0.."""-l~ÇÔCS ~ativu a salirios e 
cond.IÇ'Ões gerah de rraba.J.l:ao. as co~ções otJ acordos 
citvtrão conter; 
I- Destgnaçio das parres; 
D - úpec:if~<:•çõe, dos <r::pregados ..:ungidos pvr sl12S 
d.U;p<mÇõe.; 
m -:- Data de início e pra= de vigm:;;,; que oão poderá 
ser inft:1or a 1 (hum) nem g:perior a.1 ~doi'i a.D05; 
IV - Nonr.as para a concihação das dor=g<ncw; :eiacio
nadu com a aplicação de s.:::s..~ d.is~; 
V - D1Sp0Slçe>es sobre a fo..---m ck s::::a suspensão

1 
inter· 

~pçio, P~':ogaçio, denü.=.c..a., revClpl;io total ou par· 
oal,.,ou 1'!.'\'Uao tOtal ou pucia}; 
Vl - Penalidades para os smdicatoo c=Yen<ntn, os em-
pregados < as <I}!Pttsao. . 

Parágrafo Unico - ~ a "fiFcia dá a>rm:nção 
ou acordo, nio se con.sidl!t:arão inc::JQoradu as suas 
c:>ndiçi'>es - coottatos indm.d.W. do Ôbalha. 

Ari. 7• - Os sinft.icatos CODvcnen::s ou as e:::Ipres:as 
aa:n:dantes promovcrl.o, conjcm::a ou ~-adamem:e, deo
t1'0-ile 8 (oiro) diu da aui.na:ura da cx:c:o=ção ou acordo, 

o registro de uma 'tia do in.stn.UnetJto no õrgãcn:ompetemr 
do MínJm;rio do Trabalho. 
Art. 8• - 1. ruspeosio,intarupçio, prom>gação, revisão, 
denúncia. ou revopçio tota1 ou parcial de convenção ou 
acordo ficarão subordinadas, em qualquer caso, à delib .. 
ração da nsembliia geral dos oiodicatoo ·coovenen"" 011 
parres acordantts. ~ 

Parágrafo Único -· Uma via do documrnto de prortop· 
ção. suspe."ld.o, intrrrupção, revisão, denúncia ou n"Voga· 
ção de convenção ou acordo será registrada no mesmo 
6rgio em que for registrado o instrumento de sua apro
vação. 
Art. 9o - Na vigência de convenção, acordo ou ~nrença 
normath·a, o dissíd io coler:i\'o deverá ter sua instauração 
requerida dentro dos trinta. dias anteriores ao respecti\'o 
rermo final, para que o novo instrumento en tre em vigor 
no dia im-:d.iaro. 
Art. l()c- A convenção ou acordo co lerivo poderá resul
tar d 2 arbrrragem pnvada, CUJOS hrnites, condiçõe!l ~pode r 
vincuianre se:-ão estabelecidos pelas paf'tl!1: convene:nrs o u 
acordanteS. 
Art. 11 o - Os em.p~gados de uma ou m ais empresas que 
deodirem celebrar acordo coletivo de rrab• lho com as 
respectivas empresas darão ciência de sua resolução. por 
escrito, ao sincUcato representativo da categoria profissio
nal, que terá o prazo de oiro dias para assumir a direção 
dos enn:ndimenros entre os interessados, de\'endo igual 
procedimento ser observado pelas empresas interessadas 
com relação ao si.odicato da respectiva categoria econô
mica. 
Paragrafo Jo - Expirado o pruo de oito dias sem que o 
sind.ic.aro se ttnha desincumbido do encargo recebido, 
poderão os inrtn::Ssados dar conhecimento do faro à fede· 
raçi.o a que estiver vinculado o s.indicaro e, em falta dessa, 
à correspor.denre confederação. para que, no mesmo pra· 
zo, assuma a direção dos entendimentOs. Esgotado esse 
prazo, poderão os interessados prosseguir, diretamente, na 
negooa.ção coletiva até final. 
Paragrafo 2o - Para o fim de deliberar sobre o acordo, a 
entidade sindical convocadará assembléia geral dos direta· 
mente inttressados, sindicaliudos ou não. 
An. 12° - As empresas t instituições que não estiverem 
mclu!das oo enqua.dramenro sindical a que se refere o an. 
577 da Consolidação àas Leis do Trabalho poderão cele
brar acordos coletivos de trabalho com os sind.icaros re
presentativos dos respectivos empregados. 
Art. 1.3o - Nenhuma disposição de conrraro individ!.Ial de 
rrabalho que contrarie norma de convenção ou acordo 
coletivo de trabalho podeli ptn'alever na execução do 
mesmo, sendo considerada nula de pleno di reiro. 
Seção 11 
Da recusa ~ do impasse nas oegOClaÇôes. 
An. 14° - Verific.and~se impasK ou recusa i negociação 
co)eriva direta, cabe aos sindicatos ou empresas interessa-

d .. dar ciCxia do fato, mediante repteiCllcoÇio escrita, ao 
órgão local do MinWino .do TrabalhO. 
Pará_grafo 1- - O. sindicato<, as~ as confedera· 
ções e os emp~do=, quando convocados,pdo Minis:<': 
rio do Trab.dho, não podem ttéusar-se a -puticipar da 
mesa de ncgoci.ação. 
Parágrafo ~- Ao tomar àéllcia do impaue ou recusa à 
negociação, o MiniStério do Trabalho adou' i mediria• 
para que esta se realiu ou prossiga, para ttm:o ordrnando 
1 abertura <k proc::tSSO administrativo e convocando as 
partts con:l1tantes. . 
Parãgr.afo ) c - Persistindo a impossibil1da.dt: da realiza
ção da con,·ocação coleuva ou do acorde. o processo 
admims.tranvo, deHd~mem~ rt'l arado, seri rt mc=udo ã 
procuradors.a d3 Jumça do Trabalho. 
Patágrafo .: -Antes de requerer a mstauuçào do di ;.si
dio colem·o a procc :-adoria conced('rá â.s pa.rtC'S o pr.n.o 
1mprorrog.h·el d~ 48 q .!arenu ~ 01toJ ho~ p~ra 0(1 \-·a 
rcmauva de:: negocu . .,.jo. 

Art. 15° - A pa rte que VlU repehd;;, sua dlspo,1çâ0 1t 
reahz.ar .a :J:e:gociaçio ~ c.debrar convenção ou acosdo 
coietivo poàcrl. requerer .a msraunil.ção do di55idio cole· 
tivo. . 
Parágrafo Únia> - T amb<m poderá requertt • instaura· 
ção de diuldio coletivo a procuradoria da J usriça do 
Trabalho, ao se convrncer, à vista do relatório constantr 
do processo administrativo, da impossibilid.ade de conci-
liação entre as parteS.. -
Capírulo D -
Do direito de greve. • • 
Art. 16a - Considera·sc legítimo exercício do direito de 
greve- a paralisação coleti"·a, temporária e pacifica da 
prestação de serviços., rm razão de impauc registrado nas 
negocia~ coletivas. . 
Pa.rágralo Único - Reput.a-st caracreri.z.ado o impasse: na 
negociação, quando tiverem ~t... \ ~ado infruti!eras toda~ as 
medidas preconizadas no an. 14o e seus p.ará.g:-alos. 
An. ]7o- O exercício do di.n:!ro de grtVe" fica coocliciona
do à pré-via e expressa auro:ização de assembléia geral 
exrraordiná.-i~ convocada ~ forma estabelecida pelos 
esta..-uros do sindicato. 
Parágrafo 1• - A assanbléia deliberará por esaucinio 
secrero e ma.ioria de voros, comprovando-se em primeira 
convocaçio a presença de 2/3 (dois """Ç"S) dos trabalha· • 
dores associados; em K:gunda convocação o .guórum será 
de 1/3 (um =ço) desses <rabalbadores; · 
Parágrafo 2o - Ent:rt a primeira e a segunda convocação 
haverá um interVaJo mi:::timo de 24 (vinte e quatro) ho:-as; 
Parágrafo )o - O quórum s.erã de 1/8 (u.m oita~o). d~ 
associados an segunda con"·ocaçio ou entid.ades .smdicat5 
qut representem m aii. de 5.000 (cinco mil) assooa~; 
An. 18o - Verificando-se o impusc, ou encerrradas as 
negociações s.t"m acordo. a suspensão dor&: s.cvrviços será 
derermina.da pda a..sscmbléia geral dos tmpregados, salv~ 
~ optar pda instauração do dissídio colcrivo perante a 
J usriça do Trabalho. 
An. 19o - Cabe ao sindicato do._r. empregados, ao opr~r 
peb su.spensão co leUn do ~raba.!bo, comurucal, por escn
r~ com a.m ecedê:ncia mí.ruma de 8 (oito} d.J.a.s., ãs empresas 
interessadas ou ao sindicatO .patronal, u razões que 06 
levaram à decisão de deflagrar a-peve, oi5 pootOI diverge:o
tts nas oegociaçõa, e, ainda, a data a ~ da qual 
ocorrerá cess.ão do trabalho. · 
Parágrafo 1 o - Cópia da comunicação teri rem~ ~ 
mesma data, mediante recibo, ao órgão kx:al do Ministé
rio do T rabalh_o; 

senador·Albano FrancO.~ 
Parágrafo 2-- A .comunicação .de para!IUÇio., a~ 
não -Ínrerromptm obrigatoriamente o andamento du .ne
gociações. 
~ 2()o - Só. poderio partiápar da· greve as pe5S<* 
fisicu q~ prestem sef'\"iço ck na.turc:za nio eventu.S e 
empregador,,oob -a depend<náa deste e mediante •aüóo. 
An. 21° - E vedada a pessoas ftsicas ou juridlcas, ~
nhu à emidadt sindica1, qua1qua imerftréncia na assan· 
bléia g<ral • 
An. 22o - Os trabalhadores em greve, ou ainda antes ~ 
sua dec:retaç.ão, nio pode-r.ão p!"aricar atns de violmcia: 
conrra pessoas e bens (agressão, depredaçio. ~botagc:n, 
invado do esrabdccimenro, insulros, afixaç.io ou OSt eTtO

ç.io de c:ar.2tts ofe."'lslvos às aurondades ou ao empregador 
ou outros ck igual narureza), sob pena de demiuão, por 
falt a grave. 
Art. 23o - 'l'os período; de prepa ração, ck-daração c no 
curso da greve, \Ó empregados qu~ dela partioparem n.io 
poderio ~o!rer c.onstraag..:menro ou coação. 
.4.rt. 24-a - Si o a~~egur;;. dos aos emprtg.dos que- pa:no 
parcm paa! • c-amcra~ da \uspcnsão coJrn ..,·a dos :-:- aba1hm : 
I - Recrutamento paófico arravê:s dos trabalhadores em. 
greve; 
n - Coleta de doaçõeo. • -
Art. 25° - Durante a greve: 

l - t proibido ao empregador admitir novos em~ 
pdos em substituição aos grevisras; 

D - O sindicato da caaogori.a profissional, mediante 
âcordo com o sindicato pattonal oU com o empregador, 
manteri turmas ou equipes de empregados para o prosse-
guimento dos serviços nos setores vitais, Qem como par.~ a 
preservação da empresa e de seu equipamento; 
ID - N.ã.o havendo acordo, o empregador pcxkrá contra
tar o pessoal ntcessário à manutenção dos serviços, nos 
snor~ vi_t.ais e na preservação da empresa e de seu pat:ri
mõrUo. 
An_ 26o • Consideram·~ essenciais, pan os efeitos desta 
let, as an ,·1d.ades t-stmam.ente andi spt"n~áveis ao arendt
men to da população, em suas necessidades básicas, rebti
\'as aos. ~rviços de: 
I - Captação. tratamento e disnibulção de igua; 
11 · Produção e distribuição de- e.nergia elétri~ álcool c 
gás, incluído o liquefeito; 
lU . Captação e tratamento de esgoto e lixo doméstico OD 
industrial; 
IV · Serviços funerários; 
V ~ T e.ldonia, telégrafo, Correios e telecomunicações; 
VI · Compensação bancária; 
VII · T ranspones urbanos e suburbanos de passageiros; 
VIU- Produção, transporte e distribuição de combusúve5., 
~ produtos perig0505, perecíveis.. inflamâveti e explo
SIVOS ; 

IX - Hospitais, ambulatórios, maternidades e prontt»
socorros. 
Art . 27° · Cabe- ao ministro do trabalho o rec:onheomentO 
da ocorrência de greve e-m qualquer das arivi~des essm-. 
ciais definidas no artigo anterior. 

Art. 28• - O empregado que participar de greve em 
serviço público ou atividade essencial incorrerá em falta 
grave, sujeiraodo-se às seguintes penalidades, aplidY<il 
iodividual ou coletivamen,,<lentro do prazo de 30 (trinJa) 
diu do reconhecimento do fato: · • 
I - Advettência · 
D - Suspensão de ati 30 (trinta) diu; 
m - R.escisio do contrato de ttabalho, com demissão, por 
justa causa. 

Paritlrafo l• - Quando .., rrarar de emp~do estável, o 
dcmissio será pr=did.a &: apuração da falra em processo 
s:m.úio; 
hrigrafo 2- - Sujeita-se ao cfuposro nes"' arti3o, isual· 
monDO, o emprep.do. que, por qualquer forma., coneorrer 
paa. greve.. 
Artigo 29o - Constituem violação do direiro de greve, 
amorizando a interrupção das nesociaçõcs e a imediata 
imtaura;:io do dissídio coletivo: 
I - Ocupação da empresa, total ou parcial; 
D - Bloqueio do esubelecimenro de acesso ao local de 
trabalho. 
Art. 3()o - A greve cessará: 
I - Por conai<llção das partes; 
D - Por deliberação da u .. mbkia geral; 

Ili ·Por decs.ão do rribun:al rompttenre. 
. A.rt 3 1 -A grt"H" SC' rá •ulg.ada 1lcgal 
1-X des..;u~ndtdu as ex:1gênc1a.s e pr:u.os desta le 1, 
I! Se ddlagrad~ por monvo., ~ lhel O!Io a rct\ md1ta.;&!o de 
ru:urna trabaHusta, rab .:.omo mrnl··o!o pohr1..: (•S, pa rndá
~ rehg10so~. sooa1s, dt' apo10 ou mhdanrdade. sem 
quaisquer reivindicações que uneressem, c:Lreu ou legiri· 
J'!I.Jl:leflte, à categoria profissional; 
In-~ tiver por objetivo aherar condições constantes de 
diasula.s de acordo7 convençio ou decisão da Jusriça do 
Trabalho, -em vigor, salvo K modificadas substancialmen· 
tr teUS fundamentos e, q uanto a esta última, 'e decorrido 
pdo menos 1 (hum} ano de Sua e.ficácia; 
IV -Os 5et"Viços públicos; 
V-As atividades es.senci! escritas nesta lei. 
Art. 32 -0 ajuizamento da /ação de dissídio coletiv;,. em 
ca50 de grev~ será feira mediante petição escrita, em 
tantaS viH quantas sejam as partes contrárias, com a 
da.criç:ão minuciosa do5: fatos d.etttminante-s da greve, as 
pnttn5Õe6 dos grevistas e .a solução apresentada a titulo 
conc:ihatório. 
Parágrafo Jo.A pcriçio iniciaJ da aç.ão, â: h.ipótese de 
ajun.a.mento por entidade sindical de trabalhadores, será 
mstrulda com Di quintes dcx:umentos: 

a) Comprovao"' da regular convocação na forma dos 
nspeaivos estaturas, da Aucmblóia Gerai que deliberou a 
respeiro da greve; . . 
b) Lista dos associados do oindicaro, quiru com a resou· 
raria; 
c) Lista dos associados quiteS com a tesouraria presentes: à 
usembl~ia geral; • 
d) Reprodução aut=ócada da aa da uscmblóia geral q ue 
boUY« delibe.-ado a respc:im da dell.gração da greve; 
e) Prova da ,·erifu:ação do impasse nas negociaçõa, DOS 

"""""'deota lei. 
PL~o 2• · A ação de dissídio coletivo gozará de 
~cia sobre rodoo co demais proces.oo de compctin· 
cia da Jumçs do Trebalho, devendo as citações e intima· 
ç0e5 serem !.;as por m:io de ttlegramu ent:tt a recepção 
do ckx:ume:nro e a audiência ou senão a de comunicada. 
Art. 33 • R<abida I petição, o pr<aidente do Tribunal 
::ecr.:isitari c6pia do procuso administrativo formado a 
base a que alude o Parágrafo 2• do art. 14 e ~rcari, 
imediawnenre, a audi!ncia de conciliaçio. 
Pad8rafo 1• - A audi&>cia Jerá aben:a c:om a proposta de 
cooáliação formulada pelo presidente do Tribunal. 
Puágrafo 2• · Hanndo oco"!o, seri o mesmo submetido 
ao Tribunal, para bomolopçio. 

Parágrafo 3o - . N.io havendo acordo ou não comparecen
do as partr:S dissidentes ou uma delas, o presidente do 

"""' "" "\.'1 
'":'t "" 

T ribunal 'abriri pruo de 3 :uú dias para a contestaçjà._ 
promoverá a in~çio do ~. ~ndlWve, se for11~ "" 

cuo, com a determinação de: JlCii;c.tas e, depois de ouvidqe: -
MiniStério Público, somará • Jdator para o julga~~ "' 
da ação. 1/ql • 

Parágrafo ~ - O presideaR c o rdator, assun como;o • 
õrgão do Ministério Público, rd.u-io para que a ação _sg2 ~ 
inmuida e julgada no praz.o dr lO C dez) ruu. • ,, _ 
An. 34• - A hipótese de di..OO ..,citado pda procura99;; , 
ria da Justiça do Trabalho, o pr....dente, depois de ou v•~ 
as panes conflitantes, simuka::Jcam.eme, o p razo ck ,lt a 
{vinte e quatro) horas, submetai o processo ao T ribuf\at 
pa.ra decidir sobre a ilC'galid.a.de da grrve. se for o caSOJ v 
Parágrafo )o - A declara-ç.ic, dt ilegahdadc da grne 
importará, depois de 24 ( v inte-~ qo.Jatro) horu da publu.a
ç.ão em jornal de grande circ::.l&ção da nora a re~~11 q 
emitida pelo Tribunal, a ~ilidade dos trab•lhcfo. . 
res que parricipa.m passin.:ne::Jte da su! pensio 1.1 e~l • 
t ra balho. .. 
Parágrafo 2°- Rejeirada ;a ilephd.ade da grt'l-'.e , "-o\ra~ 'tt 
processo, se for o caso, â: fase dc <aneihação ~ 3 Tt"'.sr~-.~çã 
Art. 35o - Proferida a iefltaç.a normaova , a g:~ve dn·r
cessar de ímechato. A 

Parágrafo Único - A infração do disposto nesctt a~ 
terá como conseoüência: 
a) Degalidade da "greve; • 
b) A não admissão de ~fSOi. mtaposro~ peio sindlQ.H' 
dos grevistas, contra a deruio oormati"·a; • 
c) lntervenç.io no sindicato, per decisão judicial e rGJe 
prazo de 6 (seis) meses. ;_ 
Art. 36• - No julgamento do dWidio colenvo, o Tribu;n;õ.j 
do Trabalho attr·se·á aos !ir.i..=-:es dt exercício de i\l&. 

competência normativa esta.bd ecidos em lei. ~ : ! 

Art. J7o - Consciruirá falta gra.-e, ensejõldora da r~ 
justificada do conrraro de rrahalho: ~m 
1 - A participação ariva do empregado em greve decl~E.
da ilegal; ,.,. 
ll - A suspensão passiva do empregado, a suspe~ 
coletiva do trabalho, de:poii de dec:omchs 24 (\-i:ne t' 
quarro) horas da publicaçio ;>da imprensa da oota .» . 
Tribunal do Trab•lho comunia!Jdo a declaração da il-. • 
Hdade da greve ou da prolação éa sentença normati\'a..i,_ 
ill - A participação em piq=e; de greve que hali!!!\ 
de;>redado estabelecimentos ou impedido o ac:es.so ao~ 
balho de empregados que não desejavam aderir l: ~ 

IV - A prática de qualqt!i:! aro conceituado conu:> 
ilícito aiminaL .. 

Art. 38° - O acordo, ou a sen:rnça, qu.e pw.er hmj 
greve disporá sobre os salárioo do período de suspeosiq_ ·· 
coletiva do <rabalho, não pod..-:do o tribu:W dttt-rmina.-,q 
seu pagamento se, ao tiver atr".Ãido, ainda que em p~ 
as reivindicações formulad&s. ..,. 

Art. 39o - Cessada a gre-ve, é assegurado o """"*> 
ao trabalho a todos os empregadoo que dda participaram J 

pacificamente, renalvado o dispooto o art. 37• dtsea ~' 
Art. 4()o - .-\plicam·se, 110 que couber, as disposiçõc:o 

desta Jri à p2ralisação da atividade da empresa por inlaaó-
va do empregador (" lock-out'"). .,. 

Art. 41• - As disposiçõeo desta lC não oe aplicam·
servidores da União, dos Estado., T errit6rioo, Municipieo 
e Aut:a.rquias. ... 4~ 

Art. 42° - Esta lei entrará em vigor na data de stâ ., 
aplicação, revogados os artigos 511• a 625• da Consolida, 
ção da. Leis do Trabalho, a ]e; D" 4.330, de 1• de junho.,de 
1964, o decr-eto-lei D" 1.632 de 4 de agosto de 1978ae 
demais disposições em contrário." "'"'u ., 
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ponder, mesmo as comunidades que não 

~
oncorreram para eles, sob pena de, em 
orne de u~ito. ~ticar-se uma injus-

Â ~ é um direito. O e1tado de ça: • , 
.,.,.._ nn~m. · • 'ficad de l :..---percebe-se que o fenomeno esta gras-
B"'~ "'-~~ sando em desabalada carreira. Não pode 
d.o~ J~, na~ de~~e •er deixar de merecer atenção especial. 
tidfi ~o-nqmud .... o1!.._~o· . Precisamente este ponto que compõe o 
crfJico~ a ordem jurifica •e lO· campo negativo da situação é que pretende
brepõe à ordem iúu con~~eniênciat e mos destacar e cuidar nesta modesta idéia 
interetlel pe••oai•. Todo• que parti· que trazemos para debate e aclaramento-

~ 
ciparem do abu.o do direito de B"'fle prejuízos de monta para uma sociedade 
· "f•ponderão por perrkil, dano• e pre· combalid~ pel~ inflação - iniciando com 
'fí ado · JU; ã Á - o breve notiCia h1stónca.~ 

J 1101 caw 'a naç o. ça? cOl!_U· ' ~ fins do ~lo que passou, regis-
lfr (propo1ta por qualquer cJdadiio) travam-se em P'aris encontros de trabalha
eL o remédio adequado à proteção dores desempregados na "!!lace de I'Hõtel 
~~ cofre• público•; de Ville" na expectativa de encontrar colo-

• cação para o exercício de suas diversas pro-
: Legisladores e juristas, no clima ideal fi~sões. Co_mo se localizasse essa praç~ pró

dlil Estado de Direito que vivemos, devem x1mo a~ no S~na, este, outro:a, na epoca 
cJminhar ombro a ombro pela via demo· das cheias, .a mwldava, polumdo-a co~ 
c-rica, como atentos observadores dos fe- barro e detntos que, na vazante, umedecl
n~menos que os cercam, para, com fidelida- dos, co~ o escaldar do ~~1, exalavam forte 
da, desenhar a nova ordem jurífica revendo llla" chc;uo. Esse odor f~t1do era pelo p.ovo 
sistemas, princípios e normas, tudo com 0 chamado ~ gravé, motivo pelo qu~l a pra
único obJ'etivo de cada vez mais aproximar ça passou a ser conhecida tambem pelo 

' ' "PL d 1 '" O ' os homens da realidade última: Paz e Justi- nomeace e a grave . povo, porem, 
ça SociaL supomos, apl~cando a lei tão conhecida de 
,.. t@aõ de ifre§omeça a preocupar melh?r sonondade e menor esforço ~o pro
o.@overno com toda .razão. Não há dúvida nunc1amento das palavras:- tambem ~ro
d que é um direito que deve ser conferido curando afastar a conotaçao d~sagradavel 
a• trabalhador em sentido amplo. Portanto, apontada - co~ o te.'?po s~av1zou-a pas-

l
a es · - o osta ao trabalhador em s l sando a pronunc1á·l~eve • u:fermdo-se 
c.asidetad_as como essenc1a1s não nos pare- não mai~ à ~ituação dêilesemprego, mas à 
~u:lltC cÕm_o regtme democrático. To- de l?arahsaçao ~o ~r~balho .. 
d.s:~ têm ÍjplaJ direito, prind- ~om este Slgnl~ICaJõ, f01 .a ~aiavra ab· 
p constitucional da isonomia. sorv1da pelo vernaculo brasileiro, tendo, 

• ontu o, que pon erar um aspecto p~nto, origem francesa. 
~ito importante: o estado de greve não O reverso da medalha é o "lru;k-out", 
p•de ser entendido como preliminar1 ~· palavra de origem inglesa, que significa o 
regra, mas como exceção - diríamos até in exercício da greve por parte dos emprega
fXUfPÍi sausa. principalmente nos dias que dores que cerram suas portas Rara não ad
avavessamos, quando se procura retomar a mitir opeiários ao trabalho. E, portanto, 
p1>sição de equilíbrio tanto na economia re,2_resália à grcyc:. 
q~anto nas finanças, para uma solução in- No Brasil, o fato social da greve so
tinta e externa. O remédio da greve, como mente foi recon~ 
r:CCita nesta oportunidade para o governo 1946 uando solenemente proclamado pelo 
df novos propósitos, de novas dimensões, artigo 158 da Constituição. Omissas foram 
S'lmente poderá fazer mal. Aliás, seus efei- as Leis Maiores de 1824, 1891 e~. A 
tc2s manifestamente nocivos estão aí aos Carta de 193Znãoseõiii'ítiu, mas colocou a 
olhos e nos bolsos de todos. greve e o "lock-out" como fatos E.reiudi

~· I Essa s,i!_uação .e_e ano r~ revela c!iii a spciedade._no.dvos ao trabalhiú ao 
, QtJC não se cwdou, no passado proximo, de c.ap.ital..incompatíveis com.os maiores inte· + a_>nfe~ida maior atenção ao controle e esss_s.d~l (d. alínea l' do 

f11cahzaçao dos recursos públicos, bem co- rtigo 139). + ao seu aproveitamento, tarefa primor- A vigente Constituição da República 
díal f 'd 'Ad . . - P'bl. d ' con en a a, m1mstraçao ~ .1ca en- em seu Título III, ao cuidar da matéria que 
t4> do seu propno corpo orgamco. Por diz respeito à "Ordem Econômica e Social" 
o•tro lado d · · · · · ..1 ' . ,!;, , . • no :ampo a lnl~latJva pnva~a, destina ao assunto dois artigos: .o artigo 
~~~~ critica ha que ser feita a .t~das as ..!.§k_g.ue não permite a greve nos serviços 
~atldade~ produtoras quer comercJaJs, quer úblicos e nas atlv dades essenciais ãefil i-
l~usmaJs que,~telam os interesses patro- as êm e1 e 0 artig_o 16 , inciso XI, que 
!js, bem ~orno as corresl'ondentes que tu· assegura aos ttabalhadoreso direito de gre
~m. os mre:esses obre1ros, porque não ve, considerando ue ele: visa à melhoria _de 
tem tido o c~1dado de desenvolver e apri- ua con 1go soc1ai. 
morar a mecamca do sadio controle de seus • • d h ' 
recursos, investimentos despesas result . V e-se, ~pronto, ~ue em omenagem a 
d- · ·d d ! ' a ordem economl!rO·socJ~- portanto em 

os, pnon a es, necessidades, de sorte que d b'l 'd d · · 1 · I' - d nome a esta 11 a e a nqueza matena 

11 
SU'SCite uma ava 1açao correta e sua posi- d p , - d f d 
ção no contexto sócio-político-econ. mie · o a1s que nao p~ e ser a eta a por ~om
não ad~htfhdo c t - - di ~ portamento agressivo, capnchoso ou plrra

. _on estaçoes tao ssonan- cento e também em nome dos membros das 
tes, mcompreenslveJs mesmo. comunidades sociais, sensíveis a esses pro-

Se estes cuidados tivessem sido toma- pósitos razoáveis e realizáveis- é Que a Lei 
dos, as partes litigantes estariam hoje a par Magna veda a solucão de continuidade no 
de _.2!lde, como e quando EOderiam transigir smiço públjco e nas atividades essenciais. 
para, sem prejuízo da comunidade brasilei- A oposição a esta regra mandamental supe
ra, solucio~ar as pendências em Pi'uta. rior configura, evidentemente, o abuso de 

Acreditamos que, se houvesse a desejá- direito. ' 
l i vel organiza~ão neste setor da economia, -mo pode haver controvérsia no senti
li gi:eves ecoll.Q..m1cas senam raríssima§. Asl do do reconhecimento de que a s:eve é um 
p~s, por não encontrarem respaldo na direito, mas também não pode ser questio
opinião pública, nem sequer se instalariam, nado que qualquer direito violado não 
uma vez que também manifestamente ile- constitua abuso. Ademais, o abuso de direi-

. gais. . t,2 é considerado ato ilícito, 2ois desgualifi-
Por estes motivos, entendemos que, no ca o direito. Afeta-o de morte. 

_____ .._~------- ~--.1. •• . •. 

afastada que fica, imediatamente da relação 
originária que era comum, do interesse de 
todos. art ue desre eitar a fala · udi
ciária assume os ÔI!YS dela ecorrentq. O 
mesmo raciodmo, por evidente, vale para a 
parte que não respeitar o~nto 
Erl,a legalidade da greVe:A postura de im· 
perti nência e afronta à coisa julgada exige 
responsabilização no Estado de Direito, que 
é o nosso. 

Admita-se ser rs:s;allitrante o~mewto 
inadimElente o Estado. E e respon erá tam
bém como parte que é, neste proceso que se 
desenvolve em nome dos agregados huma
nos que estruturam a grande comunidade 
da Nação, porque, se a Constituicão yeda a 
descontinuidade na resta ão do serviço 
P,U 1co e na VI a es essenc1a1s emJlggle 

iCesillii!idade sOClâ;J - bem maior - por 
gual, não admite que o Estado comprome

ta a paz e a justiça social, opondo-se às 
justas reivindicações, dificultando seu aten
dimento. 

Nós, Povo, porém, temos o legítimo direito 
de fazE-lo. Se não houver a reparaçao lilte
gral d, s danos por parte dos responsáveis, 
haved o empobrecimento sem cau~a da 
exp~iva maioria, vale ®el...2? eavo não
participante. Pergunta-se: isto e a mJssJvel 
no Estado de Direito Democrático? 

9 sadio instituro da grey~ não pode 
adoecer o trabãihador, não pode intranqüi
lizá-lo. Como remé io le ai deve curá-lo, 
melhorando sua con 1çao e vida pessoal e 
familiar. Como está sendo exercido. lc:vará 
~Está sendo perigosamente utilizadol 
orno mstrumento de pressão. quando ain· 

da não esgotados os recursos norrn!l)s, e, o 
que é pior, se está opondo à própria.Jri que 
o criou e diss;iplínou, 

_.A a;ara!is.AÇão do trabalho só se dará 
em con ~ões de lejtlmid,ade, por força de 
causã'S re evantes evidamente avaliadas e 
dfnunci~as à Justiça do Trabalho. Não 
sao meros impasses, não são vaidades ~
soais, "iião sao mfransigêílcias subjetivas, 
íiãõSãõ ex2edie'íítes eleiçoe1ros, õão é qual
quer situação que possa desencadear o pro· 

cesso da greve que, por ser nobre instituito 
do direito, não pode ser aviltado como 
acontece em nossos dias. 

De indagar: por que está ocorr~ndo o 
abuso desse direito que, em vez de ajudar os 
goVfftiantes Cla Nova República, está pro
movendo sérios desasjustes, até mesmo po
líticos? 

Agora, nossa modesta conclusão e su
gestão aos legisladores. 

Acreditamos que a legislação vigorante 
- Lei n' 4.330/64 - deva ser revista não 

lesão de direitos indi~iduais qÚ~do 
comprovado qualquer abuso de direito ~de 
o fira. Obviamente, entre eles, o abusó 'é!s> 
Direito de Greve. _. 

Com efe1to, se uma ~reve é declli'r~á I ' 
ilc:gal Qelo judiciáriÔ tra alh1sta e as-S!'rd J 
mesmo 2ersiste, 2oderã haver dúv1da quan· j 
fo à _faracterização do abuso de dir~to? • 
Evidentemente, a partir do mstante do des
respeito à palavra final do judíQiriõ;' dS 
r~calcitrantes vestem as roupas da respon· 
sabilidade e, como tal, devem arcar com 
todos os ônus do desrespeito à decisão da 
autoridade investida na função de julgar, na 
conformidade da lei outorgada pelo próprio 
povo. Só haveú..simpatia do po"o à greve, e 
por ela respondendo perante a Nação, 
quando !or jul~ada le~al. Aí sim, todo% 
suportarao com egmm1 ade tudo! 

Acreditamos que esteja faltando ú'rt\.f 
san ão desta ordem ara ue Empregad~ 

e adores e E ti e 
qy_e a economia da Nação merece maiores 
cuidados e atenção por parte de todos. 'O 
desespero de ca~a, em qualquer set01> da
atividade humana, há que ser evitado. 

Não é crível que, nestes tempos da 
cibernética, da informática, não saibamos a 
quantas andamos, para serem evitados estes " 
estados de desgaste da economia pública, , 
que a ningufm de bõm senso e sentimeiltõ 
eatriórico, conforta. •• 

Pensem e meditem os partícipes destas 
jornadas tristes o quanto de prejuíz~ -
quer por ação, quer por omissão - estão 
provocando à comunidade brasileir!,, ~ 
justo? ,. 
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A ,6t'e11e l um direito. O e•tado de 
~-- inj~tificodo, declara· 
do ~jUfl!:fa, nõo deW~ •er 
tidõ co.DJQ-.normgLni:fiilmeaemp
c~ a ordem juriflca •e •o· 
brepõe à ordem da. conW~niêncitu e 
intere .. e• pe••oaú. Todo• que parti· 
ciparem do abruo do direito de lf"61'6 
·r,.ponderão por penkU, dãno• e pre· 
j {:r.o• cawado• à Nação. Ação Popu
llr (propo•ta por qualquer cidadão) 
eL o rernldio adequado à proteção 
4• cofru público•. 

I • • Legisladores e juristas, no clima ideal 
dl) Estado de Direito que vivemos, devem 
cl niinliar ombro a ombro ·pela via demo· 
c.wítica, como atentos observadores dos fe· 
n~menos que os cercam, para, com fidelida
da, desenhar a nova ordem jurífica revendo 
sistemas, princípios e normas, tudo com o 
único objetivo de, cada vez mais, aproximar 
os homens da realidade última: Paz e Justi
ça Socia[ 

' 1 ~íiõ" ~começa a preocupar 
O@overno com toda .razão. Não há dúvida 
dl que é um direito que deve ser conferido 
ae trabalhador em sentido amplo. Poaanto, 

1 
a es · - o os ta ao trabalhador em s 
~s como essenci~IS não nos pare
~renre cÕm._o reiime emocrático. To
ã.s~ak!.. têm iiJ,!al direito, princí-
p~onstttucional da isonomia. 

Contudo, hã que ponderar um aspecto 
+ito impoaante: o estado de greve não 
pede ser entendido como. preliminar1 c.2!!!2 . 
rekra, mas como ex,cção - d1ríamos até in 
emwii sausa. principalmente nos dias que 
avavessamos, quando se procura retomar a 
pr>sição de equilíbrio tanto na economia 

· q~anto nas finanças, para uma solução in
t~a e externa. O remédio da greve, como 
r:CCita nesta oponunidade para o governo 
df novos propósitos, de novas dimensõés, 
sqmente poderá fazer mal. Aliás, seus efei
tt!s manifestamente nocivos estão aí aos 
oOlos e nos bolsos de todos. 

, . : E:sa situ~ç_!o de anortruilid.ad~ revela 
q•e nao se cu1dou, no passadO"Pr'óXfmo, de 
~ conferida maior atenção ao controle e 
fitcalização dos recursos públicos, bem co
'Jto ao seu aproveitamento, tarefa primor
d.íal conferida à Administração Pública den
ttJ> do seu próprio corpo orgânico. Por 
o•tro lado, no campo da iniciativa griva~a, 
iE§lal crítica há que ser ' fel ta a todas as 
caridades produtoras quer comerciais, quer 
i~ustriais que,~telam os interesses patro
~s, bem como às correspondentes que tu
~m os interesses obreiros, porque não 
têm tido o cuidado de desenvolver e apri
morar a mecânica do sadio controle de seus 
re_cursos, investimentos, despesas, resulta
dos, prioridades, necessidades, de sorte que 

I 
suscite uma avaliação correta de sua pos.i-

1 ção no ~ontexto sócio-eolítico-ccon~ 
não adm1ttndo contestações tão dissonan
tes, incompreensíveis mesmo. 

Se estes cuidados tivessem sido toma
dos, as panes litigantes estariam hoje a par 
de .Qruic, como e quando poderiam transigir 
para, sem prejuízo da comunidade brasilei
ra, solucionar as pendências em Píluta. 

Acreditamos que, se houvesse a desejá
' ' vel organização neste setor da economia, 
q g!'ves ecou§micas seriam raríssima,. As ' 
p~s, por não encontrarem respaldo na 
opinião pública, nem sequer se instalariam, 
uma vez que também manifestamente ile
gais. 

Por estes motivos, entendemos que, no 
momento, deverá haver uma preliminar dis
posição de transigência de todos para que 

. os dados, com precisão, venham à tona e 
possam elucidar tanto a operários quanto a 
patrões e, ao mesmo tempo, orientar a ad

...... J. ministração executiva e judiciária, no seu 
:::: ..IJlodus lRCQdi . .com isto evitando-se vulto

sos danos, pelos quais alguém deverá res-
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ponder, mesmo as comunidades que não afastada que fica, imediatamente da relação N&1j, ovo, porém, temos o legítimo direito cesso da greve que, por ser nobre institui 
concorreram para eles, sob pena de, em originária que era comum, do interesse de de faz lo. Se não houver a reparaçao !fite- do direito, não pode ser aviltado con 
nome de u~ito . .EEricar-se uma injus- todos.,/}, eart!ô gue desrespeitar a fala ju4i- gral d s danos por pane dos responsáveis, acontece em nossos dias. 1 

· ça. cjária assume os Ôt;U!S dela decorrent~. O ha o empobrecimento sem caufa da De indagar: por que está ocorrendo 
,.:.---p-ercebe-se que o fenômeno está gras- mesmo racioclmo, por evidente, vale para a exp~iva maioria, vale dize~o pavo não- abuso desse direir:o que, em vez de ajudar 
sando em desabalada carreira. Não pode pane que não respeitar .~nto participante. Pergunta-se: isto e a m1ss1vel governantes da Nova República, está p1 
deixar de merecer atenção especial. ~ legalidade da ~A postura de im- no Estlldo de Direito Democrático? movendo sérios desasjustes, até mesmo p 

. Precisamente este ponto que compõe o peninêíicia e afronta à coisa julgada exige líricos? · 
campo negativo da situação é que pretende- responsabilização no Estado de Direito, que Agora, nossa modesta conclusão e s 
mos destacar e cuidar nesta modesta idéia é o nosso. gestão aos legisladores. 
que trazemos para debate e aclaramento - Admita-se ser rs;alcitrante ou mc;yno Acredítamos que a legislação vigora~ 
prejuízos de monta para uma sociedade inadimplente o Estado. Ele responderá tam- - Lei n• 4.330/64 - deva ser revista n 
combalida pela inflação - iniciando com bém como pane que é, neste proceso que se 
breve notícia histórica.~ desenvolve em nome dos agregados huma-
' Nos fins do século que passou, regis- nos que estruturam a grande comunidade 

travam-se em Paris encontros de trabalha- da Nação, porque, se l Constituicão ve<la a ~~j~~~~~~~~:~~~~:~:~ 
dores desempregados na "flace de l'Hôtel descontinuidade na resta ão do serviço 
de Ville" na expectativa de encontrar colo- p,u 1co e na 1 a es essenc1a1s emJlrulle 
cação para o exercício de suas diversas pro- Usta§l!jJâde soei'\( - bem maior - por 
fissões. Como se localizasse essa praça pró- gual, não admite que o Estado comprome-
ximo ao rio Sena, este, outrora, na época ta a paz e a justiça social, opondo-se às 
das cheias, a inundava, poluindo-a com justas reivindicações, dificultando seu aten
barro e detritos que, na vazante, umedeci- dimento. 
dos, com o escaldar do sol, exalavam forte 
rnan chc:in>. Esse odor fétido el'.ã.pclo oW>VO 
chamado ~ sravé, motivo pelo qual a pra
ça passou a ser conhecida também pelo 
nome "flace de la gravé". O povo, porém, 
supomos, aplicando a lei tão conhecida de 
melhor sonoridade e menor esforço no pro
nunciamento das palavras - também pro
curando afastar a conotação desagradável 
apontada - com o tempo suavizou-a pas-

l
s~ndo a. p~o~unci~-lQeve". referindo-s~ 
nao ma1s a s1tuaçao aeaesemprego, mas a 
de .[!aralisação do trabalho. 

Com este significado, foi a palavra ab
sorvida pelo vernáculo brasileiro, tendo, 
ponanto, origem francesa. 

- O reverso da medalha é o "lock-out''. 
palavra de origem inglesa, que significa o 
exercício da greve por pane dos emprega
dores que cerram suas poaas Rara não ad
mitir operários ao trabalho. E, poaanto, 
re.E.resália à greye. 

No Brasil, o fato social da greve so
mente foi recon~ 
1946 uando solenemente proclamado pelo 
artigo 158 da Constituição. Omissas foram 
as Leis Maiores de 1824, 1891 e~. A 
Cana de 1937não seõiilltiu, mas colocou a 
greve e o "lock-out" como fatos e.rejudi
~!iii a sociedade._nocivos ao trabalho ~ ílO 
c~pital,jncomp;uíveis com os maiores inte
~ssg_d~I (d. alínea F do 
rtigo 139). 

A vigente Constituição da República, 
em seu Título 111, ao cuidar da matéria que 
diz respeito à "Ordem Econômica e Social", 
destina ao assunto dois artigos: o artigo 
~ue não permite a ve nos serviços 

úblicos e nas at1v a es essenc1a1s e i
as êm e1 e o artig_o 16 , mc1so XI, que 

assegura aos trabalhadores' o direito de gre
ve, considerandQ gue ele visa à melhoria_dt 
ua condigo soc1al. 

' Vê-se, de pronto, que em homenagem à 
ordem cconômico-socil!_- poaanto em 
nome da estabilidade dã riqueza material 
do País que não pode ser afetada por com
poaamento agressivo, caprichoso ou pirra
cento e também em nome dos membros das 
comunidades sociais, sensíveis a esses pro
pósitos razoáveis e realizáveis -é Que a Lei 
Magna veda a ~lucão de continuidade no 
ssryjço p'Íblico e nas atividades essenciais. 
A oposição a esta regra mandamental supe
rior configura, evidentemente, o abuso de 
direito. • 
--mo pode haver controvérsia no senti
do do reconhecimento de que a S!:eve é um 
direito, mas também não pode ser questio
nado que qualquer direito violado não 
constitua abuso. Ademais, o abuso de direi
W é considerado ato ilícito, pois desgualifi
ca o direito. Afeta-o de mone. 

Assim, se uma greve for declarada~-
gal pela Justiça obreira, e a paralisação do 

'

trabalho perdurar - sem justa causa, por
tanto - a partir desse momento, a parte 
que afrontar a decisão judicial, deverá pas-
sar a res o der elo re'uíz 
ocasi r tivid 

r:wto na sua pane expositiva mas, e prin 
palmcnte, no ponto em que focaliza as g 
nições de ordem disciplinar e· criminal, oo 
n:fu!Q::se quanto ã reparação de danos m 
Slonados e prejuízos decorrentes, quan 
comprovado o apuso de direito pondo c 
riyco a ordem pública. Note-se que es 
sendo at! unpedu!oSde trabalhar as q 
não dde,am adenr ao moyjmemo. Afinal 
dêmocrac1a nao sustenta o direito da for 
mas a força do direito, • ãdvoga a "jiie 
hberdade para todos, uma boa admin 
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ProjetC?~~alternativo da lei de ireve 
OCTAVIO BUENO MAGANO ll - condições de interesse das partes ceie- CAPínJI..o 1J diminuição do ritmo normal do rrabalb,Q por 6 

CAPITULO 
1 

brantes da convenção ou do acordo. . DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA te dos empregados de uma empresa. 
. S 1 • - Qua~do o acordo houver s1do prea:- . · S únjco - A eclosão de greve depende de 

Art. 1 • - Convenção coletiva de trabalho é o 
negócio jurídico através do qual se estipulal)i'Cõn
dições de trabalho ou outras condições de interes-

~ seaas partes co""iiVtnenres. . 
- S 1• - São partes legítimas para celebrar 

convenção coletiva d e trabalho os sindicatos re
presentativos de empregados e de empregadores. 

S 2• - A convenção coletiva, glllCUanto 
obri~ todos os empregadores representados pe

_, lo sul caro patronal, só se a lica aos rrabalh do- . 

S J• - Os demais membros da categoria 
profissional só se beneficiam das condições res
pectivas mediante filia volu · ·a ao sindicato, 
mantida uranre todo o tempo de vigencta da 
convenção. 

S 4• - Quando o índice de filiação voluntá
ria ao sindicato atingir porcentagem igual ou su
perior a cinqüenta por cento dos membros da 
categoria correspondente, a sua participação na 

v receita da contribu' • sindical deverá tornar-se 
I' d~morme escala constante e decreto 

li$t expe<iidOp'élõ'"Poder Executivo. 

Art. 2• - Acordo coletivo do trabalho é a 
espécie de convenção coletiva em que figuram 
como sujeitos, de um lado, o sindiçaro profissio
nal, ou grupo inominado de trabalhadores e, de 
OUI'IO, empresa, ou grupo de empresas. 

Art. J• - Constituem objeto .da CC'nvenção 
ou do acordo coletivos: • 

I - condições de trabalho, correspondentes a 
salários, férias, repousos remunerados e outras do 
mesmo gênero; 

l
dldo de ronvençao, o obJeto do pnmeuo cond1- de!1bera~ao de assemblóia de trabalhadores sob a 
cionar-se-á a peculiaridades da empresa ou grupo resp<;nsabilidade do smÕlcaro a que estes Perten-
de empresas celebranres do mesmo acordo. cerem, e observadas as disposições dos respectivos 

S 2• - Assim a convenção como o acordo estatutos. 
deverão conter cláusula compromissória, visando Art. 100- Gozam os grevistas das seguintes 
à celebração de compromisso, n~ hipót~- garantias: 
passe quanro ao obje/ o de n6VãeõiiVenção ou I - aliciamento pacífico; 

do. - 11 - "coleta de donativos e uso de cartazes de 
S J• _ Deverão igualmente conter su propaganda, desde q~e. não o!ensivos ou esrra-
promissória, v· ' solu ão o arbitra- nhos às respectivas re1vmd1caçoes. 

e ual nflito n m r Art. 11 -Vedam-se aos grevistas as práticas 
çoes e rra a o, o interesse de empregados e seguintes: . • . 
empregadores, abrangidos pelos instrumentos res- - I - aros de v10lenc1a contra pessoas e bens; 
pectivos. - 11 - ocupação total ou parcial da empresa; 

S 4• - (;onsidera-se sem efeito qualquer - 111 - obstrução das vias de acesso ao Jra-
dáusula de contrato individual de trabalho infrin- balho. , f ,/ if!. 
gente de cláusula constante de convenção ou acor- Art. 12 - Proíbem-se as g~es Fos servi os 
do coletivo. públicos e atividades essen~iais, as ' 1t1cas 

Art. 4• _ São requisitos da convenção e do e e . s 1 ane o as desencadeadas 
acordo coletivos: wrus de homo ogado o laudo ad>UQ!. 

S único - Se a des11eito da proibição cons· 
tante desse .artigo; a greve se verifkar, a sua 
· idade deverá ser onta de !arada elo 

I - celebração por escrito; 
, 11 - re~ em cartório de títulos e docu-
mento; 
~11 - prazo de vigência njo snperipr a dois 
anos. 
--r'único - As formalidades condicionantes. 
da celebração de convenção ou acordo coletivos 
constituem questões "internaa · " da com· 
petênga exclusiva das en · le s. 

Art. • - facultada às entidades sindicais 

l
mais representativas de empregados e de emprega
dores a celebração de p~ contendo 
diretrizes a se!!'.!" observ~cbraçã~e l...ol~~p!!~r.:.:i 
futuras wnvenções ou acordos coletivos. 

r ------:--

rgão ju 1c1a competente, mediante provocação DISPOSIÇÕES FINAIS 
dos interessados ou do~nisrério Público. 

Art. 13 - Consideram-se essenciais, para os 
efeitos desta lei, as atividades indispensáveis ao 
atendimento da população em suas necessidades 
básicas, a saber: 

I - captação, tratamento e distribuição de 
á~ 
•r - n - produção e distribuição de eneigia-clérri-
f!,..~~ás, jnçluído o liquefeito; 

1li - captação e tratamento de e,i&QtO e lixo 
doméstico ou industrial: . --

CAPÍTULO l.V 

~ 
I 



OCTAVIO BUENO MAGA 
.di CAPín!!.o I 
·::óe.: . ;. Att.l• -Convençiocoleàvade~éo 
:',.'"~o jurldico atravél do qual se~ am
' -: di\Sel de trabalho OU OUtras wadições de iszn:s.. 
o(• ije!.llas panes convenen-. 
~ ~ S 1• - Slo pa~ '!egítima para ~r 

_conYençio coletiva de trabalho 05 Süid]._ re
.g~ãvoo de empregados e de =:prega:lxes. 
.!] ·E·.1 2" - A. convenção colerin, conc:::mto 

.Qbél.glle iódos oo 'empregadores representa&. pe-
~~di~o patro"!-1, ~~ apli_~ ?' _uab~. 

res ;~ss<xiaaos do s~ndicaro profissur-...ai. 
~ •• é.J S 3• - Os demais membros da ca'"!Dri• 
· · pfofissional só ~ beneficiam das con.:li~ res
., •• .P._ectivas mediante filia ção vo lunúri.o ao sin=-=-.ro, 
·: Mant ida durante todo o tempo de vigén= da 
·.l. ron.Hnção. 
·'r I . S 4• - Q uando o índice de fi:.iação ' • "'1tá· 
< ., 'tla ao s1r.dicato atmga porcentagc::~ 1gual ::<: •u· 
1 : Mrior a cinquenra por cento dos memb:-_s da 
: ~egor~ corresponde nte, a sua p.rocipa;;io na 
' ' recriu da contribuição sindical ~·erá ter-...=·~ 

d~êre.cenre conforme escala consum e de ~o 
a ~r expedido pelo Poder Execurilu. 

; An. 2• - Acordo coletivo do ttabilln é a 
.~cie de convenção coletiva em que fipram 
'};~o -sujeüos, de um lado, o sindicato prcéssio
~r:~ ou grupo inominado de trabalhadores e, de 
;-pi!!.ro, empresa, ou grupo de "'mpresas. 

· , An. 3• - Consti tuem objeto C.:. ct>m=ção 
~' Ól.l do acordo coletivos: 
_ 

1 
; I - cond1~ de trabalho, co~pond=es a 

·, s..;_. ar,~. +é ri as, rcpous.o~ remunerados e ow::as do 
,.. • r.t~m .:- gblero; ... -') 

li - cori~ de ínr~SI! das parttl «te. 
b:ot=5 da convenção ou do -acordo. 

S )• - Quando o acoriio houver sido p~ 
dKio de anrvençlo. q obj l!tO do primeiro oondi· 
óoa.u-se-á a p«Wiandades da emp=• ou pupo 
de empasas celtbr:anr.,. .do mesmo aoordo. 

S 2" - Assim a ceonvenção como o acordo 
drftrio mnrer dáus:ula oompromissória. visando 
i cdebaçio c~.::· compro!"Ísso, na hipótese dl! im· 
passe qaanto ao objl!tO de nova oonvenção ou 
amrda. 

S Jo - Deverá:> lgualmrnte c:ontff cliusula 
compro:nissõtia. visando à .s.olução, por arbitra-~ 
~ de qualquer oonflíto concrmenre à condi· 
ç5es de trabalho, do interes"' de empregados e 
=pregadores, abrangidos pelos instrumentos res· 
pecrivOL 

S 4" - Comidera ·SI! sem efe1to qualquer 
cüusua de c:onrraro individual de trabalho infrin· 
grote do:: cláusula constante de convenção ou acor· 
docolôo. 

Art.. 4• - São requisitos da convenção e do 
a.:ordo coletivos: 

I - celebração por escrito; 
n - registro em cartório de tftulos e doeu· 

=ruo; 
m - prazo de vigência não superior a dois 

anos. - - ' 
S ánico - As formalidades oondiciona.ntes 

da celdn:ação de convenção !>" acordo coletivos 
consri-t:tla!l questões "intt-maa corporis", da com
peténcú cxclnsi~a das entidades celebrant.,.. 

An. 5• - E facultada às entidades sindicais 
tr.ais r<:pf"'S"ntativas de empregados e de emprega· 
dores a celebração de pactos sociais, contendo 
éremus a serem observadas na celebração de 
fw.uras convenções ou acordos coletivos. 

~ ~ CAPÍIULO B 
DA ~ÇÀO~U:TIVA 

Art. fi> - Negóãação coletin é o proceqo, 
conducentt conv~o ou -.o-uordo coleri•o. 

·s t•.,- t.s pa~ t';g;timadas a cdebrar con· 
veoçio ou aC:ordo coletivo poderio &.sígnar un
tu unidade. n~goci~oras quantu~.aprouver. 

S 2" - .No prooesso de negoaaçio, ,W será 
admitida 2 partiap~ de ren:eiros, inclusive m· 
toridad.,._públic:as, !{';ando coovidadot pe)06 inte-
ressados. . ·.. · . 

S 3• - No pr~. de negociação, são vi!Óa· 
das práticís <ksli:a~ como:- . , • 

I - recusa inJuslilicada à negociação, éom
p reend.,ndo auséncia de propostas e contrapro
postas bem como falta de indicação das razõe< de 
rejeição d"' umas e de outras; 

11 - sonegação de dados nettSI.ários à ""B <>
ciação. 

Art. 7• - A prática de,;eal, n<> pmcesso .:le 
n~gocia ção, constitui ato iliato, 5UJe;tando os in· 
frarores a compor perdas e dano•. 

An. 8• - Surgindo impas~, no processo de 
negociação, os negociado""s devem celebrar com· 
pro!"Ísso, a ~,;, de pêrmitir que o conflito enttt 
des nistente ~ solucione através ck arbitragem. 

S 1• - O comprorríisso reger-..,_j pelas nor· 
mas aos artigos 1.037 a 1.048 do Código Civil r 
1 .072 a 1.102 do Código de Processo Civil, salvo • 
as altacações constanti!S di!Sta lei, assim especifi-
cadas: . . 

I - desconsideração das regras que excluem 
·do lmbito da arbitragem os d1reiros insucetiveis 
de transação; 

11 - inaplicabilidade das regras inseridas no 
art. 1.042 do Código c;,.;} e t.on do Código de 

Proaso Civil, :DO que concemc l extioçio do 

a>m~~ Obrigatória c~as .:P- i cláu
mta "sem ~;eCUno~, 'tem prejuízo Oo dispouo DO 

art. 1.101 do Código de l'roces5o Civil; 
IV - redução para 24 horas do praz.o prevú

to no art. 1.080 do Código d"' Processo Civil. 
S 2• - Comperc:ntes, para a homologação 

dos lau&cs arbitrariais, serã o os Tribunais Regio
nais do T rabalho do tl!rritório em qu"' oco=r o 
conflito arbitrado, salvo a hipót<K de conflito de 
âmbi to nacional, quando a competmcia será do 
T ribunal Superior do Trabalho.. 
•r § 3• - Vcnficand<He impasse na cdebração 

do compromiS'SO, o ptl!sidenre do órgão judicial, 
q ce seria competentt para homologar o laudo 
arbitral respectivo, dev.,rá impor às pa.rttS a arbi
tragem obrigatória, nomeando, para esse d eito, o 
árbirro ou os árb itros de sua escolha, assinando
lhes prazo para a entrega do l ~udo e observando, 
quanto ao mais., as regras dos artigos 1.037 a 
1.048 do Cód.Jgo Cml e 1.072 a 1.102 do Có<Lgo 
de Proce•so C. vi~ com as alteraçõe1 ::-:>m:anres da 
presente le1. 

S 4• - O recuno cabível, ante a configuração 
da hipótese purista no art. 1.101 do Código de 
Processo Civil, será o ordinário. ' 
. S s• - A deflagração de grne não prejudica 
n~sariamenti o prr>O'SSO & negociação coi.,O. 
va, salvo o direito de qualquer das pani!S de 
requerer a .arbitragem compulsória do confli to, 
obSI!rvadas as disposiÇÕI!S do S 3• desrç artigo. 

CAPITULO li 
DA GREVE E DO LOCX..OUT 

Art. 9<> - Consrirui gr=e a suspensão coleti· 
va do trabalho, geral ou parcial, bem como a 

diminuipo do rirmo nomW do trabalho por pai" 
"te doo.emprepdai de um.a-empresL · 

S únioo - A ~osão ..« .depende de 
dclíbcraçio de assembléia de tra~ sob~ 
respo_nsabilidade do sindkam a que - penm
cenom, e o,bsenadas as ~sições doi rcspeaivos 
estatutos. · 

Art. 10" - G()zam ~grevistaS du ~ 
garantias: . 

I- aliciamento pacífico; 
D - coleta de donativos e uso do:: caruzes de 

propaganda, desde que nio"'ofensivos ou ma-· 
nhos às respi!Crivas reivindicações. 

An. 11 - Vedam-.., aos grm.tas as pr.lri<m 
seguintes· • - ~ .. 

l - ~tos de violência contra pessoas e b."ns; 
n - ocupação total o u parcial da empresa; 
m - obstrução das vias de acesso ao tra• 

balho. 
Art. 12 - Proíbem-se as greve-s nos serviços 

públicos c atiYidades essenciais, as greves poli ricas 
e de sohdanedade bem romo as de...,ncadeadas 
d"'P''" de homologado o laudo arbi traL 

S umco - Se a despeito da proibição con~· 
tante desse artigo, a greve se verificar, a sua 
ilegalidade &verá ser prontamente declarada pelo 
órgão judicial competente, mediante provocaçãO 
dos interessados ou do Ministério Públioo. . 

An. 13 -.Consideram-se I!SSI!nciaís, para ~ 
deitos desta lei, as atividades indispensáveis ao 
atendi,.,nto da população em suas necessidades 
básicas, a saber: · 

· I - capração, ·rratamenro e .distribuição & 
água; 

n . produção e ·distribuição de enagia elétri
ca, álcool e gás., incluído o liqudeito; 

m - captação e tratam.,nro & esgoto e lixq 
doméstico ou industrial: 

., 

IV-~ ru;.erários· • 
Y-telrlouia, lC)~o., ~e~ 

c:açiíes; 
VI • atividade 'bancáru:!; • • • 
vn • transportes urbanos, interurbanos tW. 

burbmos; 
VBI .- produçaõ, transporte e disttibuiçãrde 

~mbusó~eis de produtos perigosos, ~ 
mflamávcu e aplosiv05; 
• • IX ,., hoSpitais, ambulatórios,~ c 
pronros-socorros.. 
. .x - farmácias ~ ,drogarias. 

.Art. . 4 - 'Constitui "lock-our'" a proi'biç>ão 
wnporiria de JlCeSSO ao trabalho, qiWido . impos
ta ,aos ~!mpregados p~!IO "'mpregador. com o içrui. 
to de defmder • incolumidade de scú '~cihdeci-

.mcnro. :. _ · · .. -:; . 
· S único - Aplicam-se, no que couber,;o 

"lock-our" as disposições deste capírulo relatiwas 
~greve. 

An. 15 - A 8f"'Ve e o " lock-our", qu~ 
considerados ilegais, acarr=m a responsabiüaa
dl! cvll do SJndicaro ou da empresa, sob CIJjo 
pa troCínio se d esencadearam, sem prejuizo &s 
530ÇÕCS criminais c:abfv.,i.5. . · 1 

CAPITULO IV 
DISPOSIÇÕES .FINAIS 

.) 

· Art. 16 - Esta lei será regulamentada JOO 

·prazo de 60 dias., a fim de ser d!SOphnadõ o 
processo d"' arbitragem dos dissídios índ1viduà e 
I!Stabei.,Oda a extinção paulatina da oonmôu.Tçio 
sindical. . • .. .... 

An. 17 - Esta lei entrará em vigor n.2 data 
·da sua publicação, revogados expressamente os 
artigos 611 a 625 da Consolidação das teis 4o 
Trabalho, a Lei 4 3 30, de 1• de junho de 1964, o 
Decreto-Lei n• 1.632, de 4 de agosto de 1978 e 
demais disposições .em contrário. • •· 



Novas Facilidades 
A visão burocrática prevaleceu sobre a respon- Govem§. para p.mibir.greves ilegais, pode-se imagi-.g 

sabilidade democrática no ~TeEl'Ojeto da no- nar o qne não será a declaracão de improcedência 
11 ~e. A grande novida e acabou sendo ~Nada mais do que uma ressalva ~ 

mesmo a substi içãÓ do conc_si~de_greve ilegal formal. Tudo, evidentemente, e~ nome da demo-
pelo de greve improcedentZÁ earalisação que não cr~atizacã9. As. responsabilidades - estas, sim -li11 
atender_às exigências e nrazos será improcedente. ~emocfáticas, Iiio constam do anteprojeto: até o 'll 
P~ esse caminho a greve ficará muito mais fáciLQ.. pagamento dos dias de paralisação passam a ser 

'

Mi:nistério do Trabalho 'vrou-se desse encargo, tribuição da Justiça do Trabalho decidir. 
que passará à Justi a do T ab _Q_. O resto é um Seria bom que se esclarecesse desde logo o 
labirinto obscuro, porque não cont.ribui para fazer que sobra para o entendimento entre as partes, ll 

) 

o direito de greve voltar a s a ultima ratio e assim além da ceita ão - or uma delas - das ~gên- ~~ 
criar condições para o entendimento responsável cias da o tra. O pressuposto da expectativ demo-
entre as partes. . crática soonsável era que o po(ler nú6lico se J 

O art. 12 considera exercício do direito de tetrrasse ará deiXar espa e liberdade ~ 

J greve "a paralisação coletiva tem rária e pacífi- V e · cou-se, ao contr o, que s;,mpregados e ew-»ff 
~" ( ... ) "el!l razão de !Jppasse re 'stra õJiis p~sários não dis~e mariem para pegociM. ,J( 
n~gociaçõe~ ~letivas". Or ~m tal garantia. pré- A lei" g ante u~a forma~da~e inútil e ~a 

, 
VIa a ne OCia o des ro e da. A ~o declar eve ao nmeuo s a d~~. 
dificl adcrta-oda eecomo Nãoé 'cilest e ·a 
p ~ é assim que est senélo no rasil. E O a ão ou de reda -o das instal~s; blo-
agora, com o· benefício de nã9 mais hayer gre~ q~i u interru~o do a~ ao local de traba-
le al e eve ile al. Se os ~vimentos de paralisa- ijlQ; ~essõesJísicas ou.morais- são consiacrados 

~ ção não levavaQI em cont~ essa distinção, muito atos ãe violência, mas não há uma relação resoon-
menos se deterão diante da possibilidade de serem sável entr su · ca e fll! çonseqümas p.l!@ o 

4-considerados apenas improcedentes. p mov· ento. O asfixiante teor burocrático da nova 
O Ministério do Trabalho lava as mãos da lei de greve não foi capaz de fazer um roteiro de 

responsabilidade de opinar sobre a legalidade ou a responsabilidades a serem praticadas antes e du-J 
·:4 procedência das greves e epas a o roblema àr- ra~ , • 

Justiça do Trabalho, com ma10r satisfação. O De que adianta estabelecer que as gre~..só. 

(

Ministério assume apenas a fase PA!limin~ e ' podem ~r declaradas J?Or assembléias gerais. com 
formal: se nã<i' conseguir promover o entendimen- doi$ ter ' s de artic· antes em rimeira convoca-
to, remete o caso à Procuradoria da Justiça do ção e terÇQ em segt!nQ.a, ~não define quem 
Trabalho. fiscãliiará o cumpnmento da norma? Nem serviços 

t Como se vê no labirinto burocrático da nego- púb cos e atiVI a es essenciais escapam à facilida~ 
ção, nada e alterou..sub.stancialmenté no ue de: em caso de greve,_0ocuradoria da JustiÇ!i d 
~ita ao conflito...de inteteSSe. Mais do que 3J Tra~alho' a nas instaurara imediatamente o dissí-
eito, a greve passa a ser uma teql~ que as o. veri cará a procedência isto é, se observa 

I faciliàades ~m. De q e adianta a _proibi -o ~· 
de ~eves OOLmotivos estranhos às reiviq_dica.ções Sem acolher as observações levantadas pela 
dS- natweza trabalhjsta~ sociedade, o anteprojeto reflete, mru:;:.s::...u.:::m= a_;_;:;=.!_.;.... '"- J 

~ Bastará aos líderes do -movimento presenta- ân lo mío e da burocracia. Não passa nova 
a rem CQ_mO escudo um ivindica ·o absurda _a forma O velho pate~lismo estatal, que pasSOU 
~~er o pretexto le a. Mesmo porque, deixando de apenas da dificuldade ~a facilidade. Mas não lf-
~er le&ru ou ilegal, a greve pass._ará a ser a nas resolve - do ,...P_Onto-de-vísta democrático - o 
proceden ou im rocedente. Se falta ânimo ao problema que o autoritarismo a ravQl.l._ .... 



Gusm_ão propõe m_udança 
o anteprojet de greve 
AGÊNCIA ESTADO 

O ministro da Indústria e do Co
mércio, Roberto Gusmão, proporá 
ao presidente José Sarney a modifi- . 
cação do item do anteprojeto da 
va lei de greve que institui ofic~
:rnmtte a figura do mlnfSii'õ do l'ral;lª
lQQ~omo mediador entre as partes 
e!}võlvidas. Quanto às greves atuais, 
Gusmão continua com a firme con
vicção de que o governo não deve 
intervir nas paralisações e que a lei 
vigente deve ser cumprida, enquanto 
nãõ houver uma fOva. . 

O ministro lembrou, a propósito, 
afirmação do ex-governador de Mi
nas Gerais, Milton Soares Campos, : 
qu~~: ~õ]az~ ~~:ovemo mais ' da lei do h ns", e afinnou 
que esse o seu desejo. Na sua opi
nião, respeitando a lei e o direito de 
todos é que se irá estabelecer as nor
mas de conduta. O ministro frisou 
que está de acordo com o ministro 
Almir Pazzianotto, do Trabalho, 
quando ele diz que a legislação exis
tente é yelha e ultmJlassw:lD porém 
acredita que para deter a greve é ne
cessário usar os instrumentos dispo-
níveis. . 

"Podemos dar mais do que a lei 
pede, mas não podemos dar menos 
do que ela exige. Quando existe um 
aumento de conflito, que sai do âm
bito das fábricas para se tornar uma 
ameaça social, é necessário aplicar a 
lei antiga, antes de vir a nova. Ainda 

11 bem que o Pazzianotto está.J:l..a'bo- ·· r 
l)IDI:iO a nóvª lei'', ressaitõu Gusmão. ~ 

Os dois ministros se encontra
ram, ontem, no Seminário Brasil em 
Exame-85, pela revista Exame, que 
discutiu a retomada do desenvolvi
mento econômico do Pais, e apesar 
de adotarem posições contrárias 
frente às greves afirmaram que as 
divergências estavam sanadas e che
garam a trocar até um abraço. 

Para Gusmão, o importante em 
uma lei de greve Ao 
conve 

i-
en te e chegou até 

a admitir a participação do ministro 
do Trabalho nas negociações, desde 
que não tos~ paternalista. 

Gusmão ressaltou que não pode
rta fazer um julgamento de méritos 
num projeto de outro ministro, po
ré,m não descartou a possibilidade de 
apresentar propostas para que o an
teprojeto seja modificado."O que 
nós não desejamos é estar do lado da 
disciplina e da hierarquia democráti
ca; entretanto, não podemos achar 
que a greve é um direito de permitir a 
perturbação social", afinnou. 

O ministro da Indústria e do Co
mércio voltou a dizer que em um go
verno democrático é natural haver 
divergências entre ministros das di
ferentes áreas. Na sua opinião, essas 
divergências só terminarão quando o 
governo estabelecer as metas oliti
(188 de cada m1nfatérlo. 

O locaute ;;::-"" 

"O Jgcaut,e é uma medida de au
todefesa, uma medida plenamente 
e.ceitável", segundo afinnou ontem o 
ministro do Trabalho, Almir Pazzia
notto, aos empresários que partici
param do Seminário Brasil em Exa
me-85. "Não há nenhum inconJ;t 
nJ.ente no Jeêh#enfQ Qall fáfií3,. S. 
Admito com multa naturalidade 

~~~~ 

Por outro lado, ao contrário do · 
que assessores seus haviam dito na 
véspera, o ministro do Trabalho in
formou que não solicitará, ao presi
dente Sarney, regime de urgência pa
fa votação da matéria no Congresso 
Nacional. 

O empresário Luis Eulálio de 
Bueno Vidigal Filho, presidente da 

afinnou ter lido o anteprojeto 
supeJt'fic~ia:tm,enlte centrou sua critica 

Vldigal,o 
mental ainda não aconteceu: nem 
e~OSLnem trabalhadOreS dis
CU am _Q prpietõ'::: -

Em São Paulo 

• Em São Paulo, o presidente da 
Federação dos Metalúrgicos do Esta
do. de São Paulo; Argeu Egydio dos 
Santos, enfatizou ~,...Jlecessicm 
os trabalhador~rem~r~enJ 
ct!vldos na ref u1[iê~19 r e 
~ "para que se esteJa de acordo 
com o espirito da Nova República". 
O jorna:Iista Adriano Campanhole, 
ex-presidente do Sindicato dos Jor
nalistas Profissionais do Estado de 
São Paulo e autor de numerosas 
obras na área do Direito do Traba
lho, também criticou o anteprojeto 
de reforma da lei de greve. 

o 

-o 



do 
, . . I" 

1 PCB. co~pr,eende as:· ~gr~ves mas 
· Incita·: .. . ·.os ~ seus ·s:tndicatos ,I 



E_GTS da agência cen.tral da rua 1° de ,, 
~e ainda torço pelo Botafogo. 

1 Vida normal à parte, os "convergen-
1 tes" exercem atividade~ . que pou~s jo- . 

vens de sua idade aprectam. Neste ftm de 
( semana, por exemplo, era possível en
·contrá-los na sede do movtmento·, em 
plena tarde de sábado ou ainda em Vi~ó- • 
ria, onde dois outros líderes (Ana Lu1za 

~~'"''~""''~~~;;G~0~~~~~;+~.J;~;p;~b~\, '~M.,~,,.,,~,~ 

Convergência paga Cr$ 250 



Os sindicatos e sua autonomia 
A política trabalhista e sindi

cal brasileira começou a ser 
implantada logo após a Re
volução de 1930, com a 

criação em novembro daquele ano do 
Ministério do Trabalho, que constitui 
o marco histórico da política trabalhis
ta de Getúlio Vargas. Essa política não 
obedecia a um plano predefinido e foi 
sendo implantada por uma série de 
decretos e leis casuísticos, que acaba
ram por constituir um conjunto fixo e 
ordenado que é a Consolidação das 
Leis do Trabalho, promulgada a 1° de 
maio de 1943 (Decreto-Lei n° 5.542) e 
que só entrou em vigor a 10 de novem
bro daquele ano (data comemorativa 
do golpe de 1937). 

No que diz respeito à política sindi
cal, tivemos três leis regulamentado
ras, que correspondem às três fases do 
Governo de Vargas. Na primeira fase, 
correspondente ao Governo Provisó
rio, tivemos o Decreto n° 19.770 {de 19 
de fevereiro de 1931), contendo ape
nas 21 artigos, e que definia os sindica
tos como "órgãos consultivos e técni
cos no estudo e solução, pelo Governo 
Federal, dos problemas que, econômi
ca e socialmente, se relacionarem com 
os interesses de classe" (art. 5°). Ado
tava o critério do sindicato único por 
categoria profissional e uma estrutura 
piramidal que previa: 3 sindicatos po;. 
diam constituir uma federação regio
nal; 5 federações constituíam uma con
federação nacional; a grande inovação 
era representada pela possibilidade, de 
um organismo de cúpula operária, a 
Confederação Brasileira do Trabalho. 
Desde 1906, quando se realizou no Rio 
de Janeiro o 1° Congresso Operário 
Brasileiro, existia a Confederação 
Operária Brasileira (COB, concretiza
da em 1908), que refletia a predomi
nância dos anarquistas. Com a mesma 
orientação existia a Federação Operá
ria de São Paulo, que reagiu contra a 
"lei de sindicalização" , porque impli
cava o sindicalismo obrigatório, vedan
do o acesso de estrangeiros à diretoria, 
justamente numa época em que os 
principais líderes operários eram es
trangeiros. Além disso o Decreto 
19.770 proibia a filiação internacional, 
bem como a sindicalização dos funcio
nários públicos, embora permitisse a 
sindicalização rural, que não se efeti
vou, pois a criação dos sindicatos pas
sou a ser uma iniciativa do Ministério 
do Trabalho, quç designava alguns 
técnicos encarregados dessa função 
que deixaram registros dessas ativi
dades. 

A segunda lei sindical da era 
de Vargas corresponde ao 
2° período, chamado cons
titucional, pois sua eleição 

se deu, por via indireta, pelo Congres
so, após a promulgação da Constitui
ção de 1934. Em pleno apogeu do 
fascismo no mundo, o Brasil adotou, 
na sua forma constitucional, o sistema 
corporativista. Além dos representan
tes eleitos pelo voto popular (as mu
lheres votaram pela primeira vez), 
houve os representantes classistas, de 
patrões e empregados, escolhidos pe
los sindicatos - foi assim que surgiu a 
figura do pelego, pois a escolha recaiu 
sobre os dirigentes da confiança do 
Ministério do Trabalho e que se toma
ram os pilares do getulismo. Assim, 
contraditoriamente, a "abertura" do 
período de Vargas foi corporativista, 
vale dizer, fascista, e a contradição não 
ficou af, pois, quatro dias antes de se 

• promulgar a Constituição, Vargas assi
nou o Decreto n° 24.694 (12 de julho 
de 1934, publicado no Diário Oficial do 
dia 14, sendo a Constituição do dia 16). 
Esse Decreto, contendo 42 artigos, 
definia o sindicato como "órgão de 
colaboração com o Estado, no estudo e 
solução dos problemas, que direta ou 
indiretamente se relacionarem com os 
interesses da profissão" (art. 2°, letra 
c). Sua primeira inovação consistia na 
pluralidade sindical - que na prática 
não vingou - permitia a filiação a 
organismos internacionais, com autori
zação do Ministério do Trabalho, mas 
mantinha a proibição da sindicalização 
do funcionalismo úblico e não nr_e_via 

Com a Nova República, o sindicalismo 
brasileiro ganha sua segunda chance de 
libertar-se da tutela do Estado, ao qual está 
subjugado há mais de 40 anos 

atribu.ida ao sindicato e manteve a 
mesma estrutura piramidal, sem possi
bilidade de um organismo de cúpula. 
Proibia a sindicalização dos fi,mcioná
rios públicos e, embora não proibisse 
expressamente a sindicalização rural, 
colocava-a sob a dependência de uma 
regulamentação que não foi feita pelo 
Estado Novo. Além de manter a carta 
de reconhecimento pelo Ministério do 
Trabalho, previa sua cassação e intro
duziu o mecanismo intervenção, pelo 
qual o sindicato passava a ser gerido 
diretamente pelo Ministério do Traba
lho, além de prever a inelegibilidade 
daqueles "que professarem ideologias 
incompatíveis com as instituições ou os 
interesses da Nação" (art. 19). 

Essa é, de fato, a lei sindical vigen
te no Brasil, uma vez que foi incorpo
rada pela Consolidação das Leis do 
Trabalho, promulgada em 1943 e em 

perdeu em 1945/46. Nessa oportunida
de se encenara o ciclo ditatorial de 
Vargas, afastado do Poder por um 
movimento político-militar de 29 de 
outubro de 1945, e substituído então 
pelo Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, Ministro José Linhares, até a 
posse do General Eurico Gaspar Du
tra, eleito a 2 de dezembro de 1945. 
Nessa data também foram eleitos pelo 
voto direto os constituintes que elabo
raram a Constituição promulgada a 16 
de julho de 1946. Durante esse perío
do, o General Dutra governou com os 
poderes extraordinários previstos pela 
Constituinte de 1937, ou seja, os de
cretos-leis. Entre eles cumpre destacar 
o Decreto-lei 9.070, que regulamentou 
o direito de greve, na verdade restrin
gindo-o, e permaneceu em vigor mes
mo depois de promulgada a nova 
Constituição. Como assinala Werneck 

O debate para mudança das 
estruturas sindicais deve ser levado 

dirigido por homens dos quadros pa
tronais, e realimentados pela volta de 
Vargas em 1950. Mas o Getúlio Vargas 
quo voltou tinha idéias novas, naciona- · 
listas, e a decada de 50 assistiu , mesmo 
com o suicídio de Vargas, a uma gran
de ascensão do movimento sindical. O 
atestado de ideologia foi revogado, 
criaram-se entidades paralelas como o 
Pacto de Unidade Intersindical em São 
Paulo , o Fórum Sindical de Debates 
em Santos e o Pacto de Unidade e 
Ação no Rio de Janeiro. A euforia do 
período "desenvolvimentista" conta
minou o movimento sindical que , ape
sar dos avanços, cometeu o grande 
erro de não tomar nenhuma iniciativa 
de modificar a estrutura sindical que 
persistia com a contrapartida da tutela 
que era o imposto sindical. Mesmo 
quando, no Governo de João Goulart, 
os sindicalistas tiveram fácil acesso ao 
Ministério do Trabalho, cujo titular 
Almino Afonso baixou uma Portaria 
que autorizava o funcionamento de um 
órgão de cúpula - Comando Geral 
dos Trabalhadores -, mesmo nessa 
época não se procedeu à alteração da 
lei básica que regulava a avida sindical, 
que é a CLT, e o "Programa de 
Unidade e Ação" era antes um progra
ma de Governo, e "relegava para pla
no secundário as reivindicações profis
sionais específicas do proletariado" co
mo mostra Leôncio Martins Rodrigues 
(Conflito industrial e sindicalismo no 
Brasil, p. 193). O argumento então 
sustentado era o de que , dada a com
posição reacionária do Congresso Na
cional, este poderia alterar para pior os 
dispositivos específicos da CLT. Ora, 
não pode haver diretriz pior do que a 
do fascismo que inspirou a nossa orga
nização sindical. 

Vivemos hoje o segundo grande 
momento histórico com o encerramen
to do ciclo dos presidentes militares 
inaugurado pelo golpe de 1964. O 
momento não está sendo designado de 
"redemocratização", mas de "transi

. ção" , espera-se que para uma socieda
de democrática e livre. Há uma grande 
expectativa pela convocação de uma 
Constituinte, para derrogar a que está 
em vigor •. que é a de 1967, alterada em 
1969 e que define que os sindicatos não 
são mais órgãos de colaboração com o 
Estado, mas exercem funções delega
das pelo poder público (art. 166). O 
atual momento histórico não deve ser 
perdido, como ocorreu em 1945/46: a 

· estrutura sindical deve ser alterada, 
implicando uma modificação de fundo 
na CLT, cujo artigo 528 prev! a inter
venção, correspondente ao artigo 17 
do decreto-lei 1.402. Se não for feita a 
mudança da estrutura sindical, não se 
poderá almejar uma real autonomia do 
sindicato. Será possível conviver m11i~ 
40 anos com essa estrutura vigente? .E 
claro que isso dependerá de iniciativas 
do próprio movimento sindical, uma 
vez que o sistema vigente serve admi
ravelmente aos interesses políticos da 
burguesia e do patronato. 

O artigo 528 da CLT corres
ponde a um verdadeiro AI-
5 para a vida sindical. Se os 
militares precisaram de leis 

de exceção, como foram os Atos Insti
tucionais, para cassar mandatos e di
reitos polfticos de parlamentares, pro
fessores e ativistas pólíticos, eles afas-
taram a liderança sindical que se lhes 
opunha recorrendo simplesmente 
àquele artigo, que autoriza a interven
ção nos sindicatos, instrumento que foi 
usado com muita freqüência nos últi
mos anos e tolheu a carreira de grandes 

às bases. Os trabalhadores não lideres sindicais.. . . 
Por que motivos a estrutura smdi-

podem perder a chance de revogar .... ~...cal vigent~ não se alterou ao longo de 

1 . l .., · . d 1. . quase meio século da história brasilei-a egiS açao anttqua a que Imita ra? Essa ques~ão merece ~ma reflexã? 

Seus movimentos. profunda1 .a fim de que -~ao se parah· 

vigor até hoje, com modificações ape
nas de pequena monta, mantendo na 
essência os dispositivos do Decreto-Lei 
1.402. O prof. Evaristo de Moraes 
Filho, jurista e sociólogo, fez. em seu 
livro O Problema do Sindicato Unlco no 

Vianna (LiberaJism" e sindicato no 
Brasil, p. 254), "a pretexto de regula
mentar o direito de greve [o 9070) 
preserva a estrutura corporativa da 
CLT". 

Brasil (1' ed. 1952, 2• ed. 197~)_,,--\uwm""a ________ _ AS a nova 

sem a cntlca e a autocntlca em nome 
de um "pacto social" ou qualquer 
outro recurso político com vistas a 
marginalizar a classe trabalhadora e 
imobilizar os seus líderes. Essa estrutu
ra tem servido a governos das mais 
variadas tendências que dirigiram os 
destinos do país desde os tempos de 
Vargas. Ela serviu até mesmo aos 



Federal, dos problemas que, econômi
ca e socialmente, se relacionarem com 
os interesses de classe" (art. 5°). Ado
tava o critério do sindicato único por 
categoria profissional e uma estrutura 
piramidal gue previa: 3 sindicatos ~ 
diam constituir uma federação regio
nal; 5 federações constituíam uma con
federação nacional; a grande inovação 
era representada pela possibilidade, de 
um organismo de cúpula operária, a 
Confederação Brasileira do Trabalho. 
Desde 1906, quando se realizou no Rio 
de Janeiro o 1° Congresso Operário 
Brasileiro, existia a Confederação 
Operária Brasileira (COB, concretiza
da em 1908), que refletia a predomi
nância dos anarquistas. Com a mesma 
orientação existia a Federação Operá
ria de São Paulo, que reagiu contra a 
"lei de sindicalização", porque impli
cava o sindicalismo obrigatório, vedan
do o acesso de estrangeiros à diretoria, 
justamente numa época em que os 
principais líderes operários eram es
trangeiros. Além disso o Decreto 
19.770 proibia a filiação internacional, 
bem como a sindicalização dos funcio
nários públicos, embora permitisse a 
sindicalização rural, que não se efeti
vou, pois a criação dos sindicatos pas
sou a ser uma iniciativa do Minist~rio 
do Trabalho, qu~ designava alguns 
técnicos encarregados dessa função 
que deixaram registros dessas ativi
dades. 

A segunda lei sindical da era 
de Vargas corresponde ao 
2° período, chamado cons
titucional, pois sua eleição 

se deu, por via indireta, pelo Congres
so, após a promulgação da Constitui
ção de 1934. Em pleno apogeu do 
fascismo no mundo, o Brasil adotou, 
na sua forma constitucional, o sistema 
corporativista. Além dos representan
tes eleitos pelo voto popular (as mu
lheres votaram pela primeira vez), 
houve os representantes classistas, de 
patrões e empregados, escolhidos pe
los sindicatos - foi assim que surgiu a 
figura do pelego, pois a escolha recaiu 
sobre os dirigentes da confiança do 
Ministério do Trabalho e que se toma
ram os pilares do getulismo. Assim, 
contraditoriamente, a "abertura" do 
período de Vargas foi corporativista, 
vale dizer, fascista, e a contradição não 
ficou af, pois, quatro dias antes de se 

• promulgar a Constituição, Vargas assi
nou o Decreto n° 24.694 (12 de julho 
de 1934, publicado no Diário Of1dal do 
dia 14, sendo a Constituição do dia 16}. 
Esse Decreto, contendo 42 artigos, 
definia o sindicato como "órgão de 
colaboração com o Estado, no estudo e 
solução dos problemas, que direta ou 
indiretamente se relacionarem com os 
interesses da profissão" (art. 2°, letra 
c). Sua primeira inovação consistia na 
pluralidade sindical - que na prática 
não vingou - permitia a filiação a 
organismos internacionais, com autori
zação do Ministério do Trabalho, mas 
mantinha a proibição da sindicalização 
do funcionalismo público e não previa 
a sindicalização rural. A estrutura pira
midal se aperfeiçoou, definindo o sin
.dicato com base territorial local, pre
vendo que três sindicatos podiam cons
tituir uma federação de base estadual e 
que três federações constituíam uma 
confederação de base nacional. Mas 
ficava excluída a pot>sibilidade de um 
órgão de cúpula, tipo central sindical, 
que aliás não se organizou com base na 
lei anterior. O novo decreto manteve 
um sistema de fiscalização administra
tiva dos sindicatos pelo Ministério do 
Trabalho, previsto no Decreto 19.770, 
mas aperfeiçoou o sistema, prevendo o 
reconhecimento pelo Ministério do 
Trabalho e o seu fechamento por seis 
meses em caso de infrações (art. 34, 
letra b}. 

A terceira lei sindical corresponde 
ao período ditatorial de Vargas, no 
regime do Estado Novo implantado 
pela Constituição de 1937, promulgada 
com o golpe de 1 O de novembro daque
le ano. Essa Constituição previa o 
mecanismo de exceção de decretos
leis, promulgados pelo Presidente da 
República e antes que se convocasse 
um plebiscito previsto para 1943 e que 
nunca se concretizou. Assim, foi atra
vés do Decreto-lei n° 1.402, de 5 de 
agosto de 1939, contendo 59 artigos , 
que Vargas promulgou sua última e 
definitiva lei sindical. Ela representou 
um retrocesso na política sindical, na 
medida em que restabelecia a unicida
de sindical, reiterava a qualidade de 
órgão de colaboração com o Estado 

atribuída ao sindicato e manteve a 
mesma estrutura piramidal, sem possi
bilidade de um organismo de cúpula. 
Proibia a sindicalização dos funcioná
rios públicos e, embora não proibisse 
expressamente a sindicalização rural, 
colocava-a sob a dependência de uma 
regulamentação que não foi feita pelo 
Estado Novo. Além de manter a carta 
de reconhecimento pelo Ministério do 
Trabalho, previa sua cassação e intro
duziu o mecanismo intervenção, pelo 
qual o sindicato passava a ser gerido 
diretamente pelo Ministério do Traba
lho, além de prever a inelegibilidade 
daqueles "que professarem ideologias 
incompatíveis com as instituições ou os 
interesses da Nação" (art. 19). 

Essa é, de fato, a lei sindical vigen
te no Brasil, uma vez que foi incorpo
rada pela Consolidação das Leis do 
Trabalho, promulgada em 1943 e em 

perdeu em 1945/46. Nessa oportunida
de se encen-ara o ciclo ditatorial de 
Vargas, afastado do Poder por um 
movimento político-militar de 29 de 
outubro de 1945, e substituído então 
pelo Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, Ministro José Unhares, até a 
posse do General Eurico Gaspar Du
tra, eleito a 2 de dezembro de 1945. 
Nessa data também foram eleitos pelo 
voto direto os constituintes que elabo· 
raram a Constituição promulgada a 16 
de julho de 1946. Durante esse perío
do, o General Dutra governou com os 
poderes extraordinários previstos pela 
Constituinte de 1937, ou seja, os de
cretos-leis. Entre eles cumpre destacar 
o Decreto-lei 9.070, que regulamentou 
o direito de greve, na verdade restrin
gindo-o, e permaneceu em vigor mes
mo depois de promulgada a nova 
Constituição. Como assinala Werneck 

O debate para mudança das 
estruturas sindicaís deve ser levado 

às bases. Os trabalhadores não 
podem perder . a chance de revogar 

a legislação antiquada que limita 
seus movimentos 

vigor até hoje, com modificações ape
nas de pequena monta, mantendo na 
essência os dispositivos do Decreto-Lei 
1.402. O prof. Evaristo · de Moraes 
Filho, jurista e sociólogo, fez, em seu 
livro O Problema do Sindicato Unico no 
Brasil (1" ed. 1952, 2• ed. 1978), uma 
profunda análise da implantação da 
legislação sindical no Brasil. As pp. 
243 ·e seguintes da 2• edição de seu 
livro, que é um marco histórico nos 
estudos sobre o sindicato no Brasil, ele 
confronta os dispositivos da Constitui
ção de 1937 e do Decreto-lei 1.402 com 
os text(lc; da Carta dei Lavoro, promul
gada por Mussolini em 1927, e constata 
que, em matéria sindical, fez-se uma 
tradução "quase que literal e ao pé da 
letra" (p. 243} e acrescenta: "Tivemos, 
então, uma legislação sindical total
mente fascista, em que pese à defesa 
'póstuma de alguns fundadores do cha
mado Estado Novo". (p. 245). 

Pois é essa legislação que permane
ce intacta até hoje. Todos os estudos 
feitos a respeito do sindicato no Brasil 
const~tam que, desde que se inaugurou 
a prática de legislar abundantemente 
sobre o assunto, assistimos à perda de 
autonomia do sindicato. O seu reco
nhecimento como órgão de colabora
ção para com o Estado tem como 
contrapartida a sua tutela pelo Estado. 
Em outros termos, os sindicatos só são 
livres para apoiar o Governo e, sempre 
que eles se opuseram às diretrizes 
governamentais, sofreram a interven
ção pelo Ministério do Trabalho e a 
repressão violenta por parte da polícia 
e de todos os órgãos incumbidos de 
zelar pela segurança do Estado. 

Em termos de redemocratização o 
Brasil vive hoje sua segunda grande 
oportunidade , que não deve ser perdi-
da · 

Vianna (Liberalismo e sindicato no 
Brasil, p. 254), "a pretexto de regula
mentar o direito de greve [o 9070] 
preserva a estrutura corporativa da 
CLT". 

M AS a nova Constituição, 
elaborada em clima de 
euforia democrática, 
alimentada pela derrota 

do nazismo e do fascismo, cometeu a 
grande injustiça e um erro histórico: 
incorporou os termos do decreto-lei 
1.402, de 1939, já por sua vez incorpo
rados pela CLT. Assim, uma Consti
tuinte democraticamente eleita mante
ve uma lei fascista e deu-lhe legitimida
de. Como isso foi possível? De um 
lado, a Constituinte não era tão demo
crática assim pois ela obedecia mais 
aos interesses do patronato do que da 
classe trabalhadora e perdeu a oportu
nidade de pressionar os constituintes 
para que se derrogasse de vez o mode
lo fascista-corporativista legado por 
Vargas. 

Assim, sete anos após o 1.402 e 
três anos após a CLT, perdeu-se a 
grande oportunidade de democratizar 
a estrutura sindical brasileira e conse
guir a autonomia sindical que nunca 
tivemos. Nos anos que seguiram, hou
ve retrocesso democrático, com a ile
galidade do Partido Comunista Brasi
leiro e a cassação dos seus parlamenta
res. Os antigos aliados que derrotaram 
o nazi-fascismo viram-se distanciados 
pelas divergências políticas que resul
taram na "guerra-fria". O próprio mo
vimento sindical viu-se dividido por 
divergências ideológicas, ficando de 
um lado a tendência de esquerda, 
marginalizada, e, de outro lado, a 
tendência dita "democrática" liderada 
pelos velhos pelegos que eram susten-

"'"'3 rn10amauores -, mesmo nessa 
época não se procedeu à alteração da 
lei básica que regulava a avida sindical, 
que é a CLT, e o "Programa de 
Unidade e Ação" era antes um progra
ma de Governo, e "relegava para pla
no secundário as reivindicações profis
sionais específicas do proletariado" co
mo mostra Leôncio Martins Rodrigues 
(Conflito industrial e sindicalismo no 
Brasil, p. 193). O argumento então 
sustentado era o de que, dada a com
posição reacionária do Congresso Na
cional, este poderia alterar para pior os 
dispositivos específicos da CLT. Ora, 
não pode haver diretriz pior do que a 
do fascismo que inspirou a nossa orga
nização sindical. 

Vivemos hoje o segundo grande 
momento histórico com o encerramen
to do ciclo dos presidentes militares 
inaugurado pelo golpe de 1964. O 
momento não está sendo designado de 
"redemocratização", mas de "transi
ção", espera-se que para uma socieda
de democrática e livre. Há uma grande 
expectativa pela convocação de uma 
Constituinte, para derrogar a que está 
em vigor'· que é a de 1967, alterada em 
1969 e que define que os sindicatos não 
são mais órgãos de colaboração com o 
Estado, mas exercem funções delega
das pelo poder público (art. 166). O 
atual momento histórico não deve ser 
perdido, como ocorreu em 1945/46: a 

· estrutura sindical deve ser alterada, 
implicando uma modificação de fundo 
na CLT, cujo artigo 528 prev~ a inter
venção, correspondente ao artigo 17 
do decreto-lei 1.402. Se não for feita a 
mudança da estrutura sindical, não se 
poderá almejar uma real autonomia do 
sindicato. Será possível conviver m~i~ 
40 anos com essa estrutura vigente? .E 
claro que isso dependerá de iniciativas 
do próprio movimento sindical, uma 
vez que o sistema vigente serve admi
ravelmente aos interesses políticos da 
burguesia e do patronato. 

O 
artigo 528 da CLT corres
ponde a um verdadeiro AI-
5 para a vida sindical. Se os 
militares precisaram de leis 

de exceção, como foram os Atos Insti
tucionais, para cassar mandatos e di
reitos políticos de parlamentares, pro
fessores e ativistas políticos, eles afas
taram a liderança sindical que se lhes 
opunha recorrendo simplesmente 
àquele artigo, que autoriza a interven: 
ção nos sindicatos, instrumento que fm 
usado com muita freqüência nos últi
mos anos e tolheu a carreira de grandes 
líderes sindicais. 

Por que motivos a estrutura sindi
cal vigente não se alterou ao longo de 
quase meio século da história brasilei
ra? Essa questão merece uma reflexão 
profunda, a fim de que não se parali
sem a crítica e a autocrítica em nome 
de um "pacto social" ou qualquer 
outro recurso político com vistas a 
marginalizar a classe trabalhadora e 
imobilizar os seus líderes. Essa estrutu
ra tem servido a governos das mais 
variadas tendências que dirigiram os 
destinos do país desde os tempos de 
Vargas. Ela serviu até mesmo aos 
governos populistas que chegaram a 
alcançar apoio das Classes subalternas, 
e certamente poderá servir à "Nova 
República", caso o movimento sindical 
não tome a iniciativa de revdgá-la. É 
por isso que este momento histórico 
não pode ser perdido. Não se pode 
mais conviver com a estrutura fascista 
que ordena as atividades sindicais do 
Brasil na década de 80, tal como ocor
reu desde a década de 40. 

Uma nova estrutura deverá surgir 
de uma discussão pelas bases. Não se 
pode ter a mesma forma de organiza
ção sindical para os patrões e para os 
empregados. Não se pode ter a mesma 
forma de organização sindical para os 
trabalhadores da cidade e para os tra
balhadores do campo. Não se pode 
deixar à margem da vida sindical cate
gorias inteiras como a do funcionalis
mo público. Não se pode ter uma lei de 
greve que cerceie o direito de greve . 
Como conciliar a autonomia sindical 
com a contribuição/imposto sindical? 
São ~uns pontos que merecem dis
cussão nas próprias bases do movimen
to sindical, para que sejam levantados 
por ocasião da votação da nova Consti
tuição. São questões polêmicas, é ver
dade, mas polêmica é vida, e seu 
oposto é o silêncio da morte, que é a 
ditadura da estrutura sindical que so
brevive como se várias vidas tivesse. 
Mas parece que sua vigência está che
gando ao fim. 
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o novo direito de greve 
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Antes da Constituinte, torna-se necessário combater a mitologia sobre o fenômeno da greve no serviço 
empregado do Estado pode ter este direito público no Brasil. Alguns juristas entendem que o 

o S violentos episódios ocorridos 
há pouco tempo em São Paulo, 
na região dos plantadores de 
cana, especialmente em Guari

ba e Franca, com os trabalhadores da indús
tria de calçados, provocam uma preocupação 
singular, entre as inúmeras que suscitam a 
investigação sobre a greve no Brasil, particu
larmente no período denominado de "pós· 
milagre". 

A greve de Guariba, iniciada basicamen
te pelos trabalhadores desempregados, lem
bra as aglomerações parisienses da segunda 
metade. do século passado, quando os sem
emprego se concentravam e promoviam ma
nifestações na "Place de Greve", à cata de 
trabalho. Por outro lado, o incêndio parcial 
de canaviais e a depredação de instalações 
empresariais nas duas greves, respectivamen
te, assemelham-se às primeiras greves do 
início do capitalismo europeu, quando os 
operários, . ao suspenderem o trabalho, des
truíam as máquinas das indústrias onde traba
lhavam. Finalmente, o enfrentamento dos 
grevistas a paulada reproduz em nosso país as 
invasões de carabineiros às casas das famílias 
de "poblaciones" como la Victoria, no Chile 
de Pinochet, recorda as não longínquas "bati
das" ou "blitzes" às favelas e morros cariocas 
ou revive o passado brasileiro, quando a 
questão social era classificada como "questão 
de policia". 

Essas atuais greves de São Paulo servem 
como exemplo marcante dos problemas que 
enfrentarão os cientistas sociais em geral e os 
legisladores em particular, quando se debru
çarem logo mais para equacionar a relação 
entre a prática contemporânea da vida brasi
leira e o seu enquadramento na norma jurídi
ca constitucional e derivada. 

O conjunto dos movimentos idênticos ou 
similares a essas duas greves expressa a 
questão atualíssima no Brasil em relação à 
greve e à Constituinte: Como traduzir na 
pretendida futura Constituição Brasileira e 
na legislação ordinária dela decorrente o 
instituto da greve, tendo em vista a sua 
riqueza e fertilidade, enquanto manifestação 
real e considerando os limites de sua possível 
moldura legal? 

A questão não é nova e já foi colocada e 
discutida por inúmeros especialistas no assun
to, no Brasil e fora dele. Contudo, atualmen
te, se recoloca com vasto leque de implica
ções. Os constituintes da "Nova República" 
terão de discutir o "direito de greve" que na 
legislação brasileira do passado já foi tanto 
proibido, quanto reconhecido. Hoje está con
tido na Constituição em vigor (67/69) e na 
legislação ordinária que o regulamenta, mas 
profundamente limitado, sobretudo pela se
gunda. Além disso, a reprodução no Brasil 
pós-78 do caráter repetitivo da greve exige 
desde agora uma reflexão séria em tomo do 
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aberto às diferentes interpretações do proble
ma, o que pode ser garantido sobretudo se 
houver amplo apoio da imprensa para essa 
discussão. 

Como estou mais familiarizado com uma 
das categorias de trabalhadores que desen
volveram várias greves no pais nos últimos 
anos - a dos servidores públicos federais -
sirvo-me deste outro exemplo para ilustrar 
algumas questões da relação entre greve e 
constituinte que estão a merecer análise apro
fundada em nosso pais. Os servidores públi
cos federais, ainda que considerados somente 
os assalariados das entidades denominadas de 
administração direta, estão regidos pelo me
nos por dois instrumentos jurídicos, o Estatu
to dos Funcionários Públicos Civis e a Conso
lidação das Leis do Trabalho (CLT), consti
tuindo duas categorias, a do estatutário e a do 
celetista. Gozando de direitos e vantagens 
distintos, estas duas categorias, entre outras 
semelhanças, não possuem os dois conheci
dos direitos coletivos, o de sindicalização e o 
de greve. Além disso trabalham em ativida
des em geral catalogadas como de interesse 
público, fundamentais ou essenciais, nas 
quais é vedado o direito de greve, em conse
qüência da legislação draconiana que regula
mentou esse direito e estabeleceu quais as 
atividades essenciais onde a greve é proibida. 

Há alguns anos no Brasil foi elaborado 
um anteprojeto de Código do Trabalho, que 
ubs. · · · · I_ ·o trabalhista em vi o r 

estava o entendimento de que é cabível o 
direito de greve a determinados tipos de 
servidor do Estado. 

A história recente do país revela que 
uma grande quantidade de greves do último 
surto verificado a partir de 1978, até os dias 
atuais, ocorreu em várias instituições do 
Estado, desde as de administração direta até 
as empresas estatais ou mistas, quase todas 
incluídas na legislação vigente entre as catalo
gadas pelo governo como essenciais ou fun
damentais. Tal fato por si só demonstra a 
enorme defasagem atual no Brasil entre a 
realidade da greve e o reconhecimento de sua 
legalidade pela legislação em vigor. 
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direito de greve aos servidores públicos, cita 
entre outros os argumentos de dois autores 
que vale a pena transcrever: Tueba Urbina, . 
em seu ·:Nuevo Estatuto de los Empleados 
Públicos", México, 1941, afirma: "Com a 
enorme máquina em que se converteu o 
Estado, as coisas mudaram de aspecto. Aci
ma de tudo, ele se atribui a responsabilidade 
de um grande número de atividades que antes 
pertenciam às empresas privadas e os empre
gados públicos se tomaram, em geral, os 
piores remunerados,.. de maneira que já não 
se sentem diferentes dos privados, com o que 
o exerdcio da greve é por eles reclamado". 
Numa linha próxima, Despotin, em "Carac-

A política trabalhista e salarial em 
vigor tem contribuído para a 

recente "epidemia de greves" no 
setor público brasileiro. 

Os autores do anteprojeto de Código do 
Trabalho aludido, ao excluírem o direito de 
greve aos funcionários públicos, argumenta
vam que, à exceção do México, na legislação 
de mais de cinqüenta países não era concedi
do o direito de greve a esses funcionários. 

terísticas de! Derecho Colectivo dei Traba
jo", Córdoba, 1961, afirmava: "Funcionários 
da autoridade são os que em seu desempenho 
t!m o poder de representar a potestade do 
Estado (um Ministro, um Prefeito Munici-
181), exercem atos de autoridade e a eles a 
t<:Jl(: é proibida; funcionários de gestão são 

~.t_an"L.A...o. de.te.r:minad. nelos 

sentido: "O Comitê considerou que não esta
va demonstrado que a Casa da Moeda, a 
Agência Gráfica do Estado e os monopólios 
estatais do álcool, do sal e do fumo constituís
sem serviços verdadeiramente essenciais con
forme o critério expressado. Embora possa 
firmar-se que as greves declaradas pelos res
pectivos trabalhadores podem causar proble
mas ao público, não parece possível conside
rar que prejudicariam gravemente os interes
ses da coletividade"; e "embora reconhecen
do que a suspensão do funcionamento de 
serviços ou empresas tais como as empresas 
de transporte, ferrocarris, telecomunicações 
ou eletricidade poderia conduzir a uma per
turbação da vida normal da comunidade, 
resulta difícil admitir que a suspensão de 
ditos serviços ou empresas conduza necessa
riamente a uma crise nacional aguda. O 
Comitê estimou, em conseqüência, que a 
mobilização (pelo Estado) dos trabalhadores 
adotada por ocasião de conflitos nesses servi
ços restringia o direito de greve destes como 
meio de defesa de seus interesses". 

Finalmente, outros ventos internacionais 
favoráveis à greve dos servidores públicos 
sopram do país muitas vezes adotado como 
modelo a ser seguido pelo Brasil. No livro 
"Tbe Strike - For and Against", N.Y., 
1971, há pelo menos três depoimentos, do 
conjunto de doze autores, nesse sentido. O 
primeiro é de Robert Walsh, redator da 
direção do jornal "Boston Globe", ao afir
mar; "Os servidores úblicos não deveriam 
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sobre a greve no serviço público têm sido 
muito vagas, encerra em si quase todas as 
questões que alinhei como essenciais e que 
permeiam a relação entre greve e constituinte 
no país. O precipício entre a realidade e a lei, 
a experiência acumulada e as distintas opi
niões, a nível nacional e internacional estão 
aí. É necessário levar tudo isso em conta, 
única forma de, antes da constituinte, desmis
tificar a mitologia prevalecente sobre o fenô
meno da greve no serviço público no Brasil, 
sobremodo no plano da opinião pública. 

O desafio está também posto. A genera
lização das questões levantadas em relação à 
greve de servidores públicos aponta para 
demandas muito semelhantes às já destaca
·das sobre a greve em geral. Entre a organiza
da "operação-tartaruga" do operário do 
ABC e as explosóes momentâneas do traba
lhador do norte-nordeste ou do interior de 
São Paulo, entre o comportamento pacífico 
ou guerreiro do empresário ou do Estado 
frente às greves, entre a infinita variedade 
dos tipos de greve e as simplificadoras pro
postas de diferenciação de greves "trabalhis
tas" e "polfticas", entre a opinião prévia 
favorável à greve em geral ou no particular, 
está o largo caminho que se há de percorrer 
para exorcizar os fantasmas amiúde rondan
tes em tomo desse fenômeno entre nós. 

Em minha opinião é um dos temas pré
constitucionais mais candentes e ao mesmo 
tempo um tema muito em aberto. Algumas 
linhas de orientação para a sua abordagem no 
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A greve de Guariba, iniciada basicamen
te pelos trabalhadores desempregados, lem
bra as aglomerações parisienses da segunda 
metade. do século passado, quando os sem
emprego se concentravam e promoviam ma
nifestações na "Piace de Greve", à cata de 
trabalho. Por outro lado, o incêndio parcial 
de canaviais e a depredação de instalações 
empresariais nas duas greves, respectivamen
te, assemelham-se às primeiras greves do 
início do capitalismo europeu, quando os 
operários, .ao suspenderem o trabalho, des
trufam as máquinas das indústrias onde traba
lhavam. Finalmente, o enfrentamento dos 
grevistas a paulada reproduz em nosso pafs as 
invasões de carabineiros às casas das famílias 
de "poblaciones" como Ia Victoria, no Chile 
de Pinochet, recorda as não longfnquas "bati
das" ou "blitzes" às favelas e morros cariocas 
ou revive o passado brasileiro, quando a 
questão social era classificada como "questão 
de polícia". 

Essas atuais greves de São Paulo servem 
como exemplo marcante dos problemas que 
enfrentarão os cientistas sociais em geral e os 
legisladores em particular, quando se debru
çarem logo mais para equacionar a relação 
entre a prática contemporânea da vida brasi
leira e o seu enquadramento na norma jurfdi
ca constitucional e derivada. 

O conjunto dos movimentos idênticos ou 
similares a essas duas greves expressa a 
questão atualíssima no Brasil em relação à 
greve e à Constituinte: Como traduzir na 
pretendida futura Constituição Brasileira e 
na legislação ordinária dela decorrente o 
instituto da greve, tendo em vista a sua 
riqueza e fertilidade, enquanto manifestação 
real e considerando os limites de sua possivel 
moldura legal? 

A questão não é nova e já foi colocada e 
discutida por inúmeros especialistas no assun
to, no Brasil e fora dele. Contudo, atualmen
te, se recoloca com vasto leque de implica
ções. Os constituintes da "Nova República" 
terão de discutir o "direito de greve" que na 
legislação brasileira do passado já foi tanto 
proibido, quanto reconhecido. Hoje está con
tido na Constituição em vigor (67/69) e na 
legislação ordinária que o regulamenta, mas 
profundamente limitado, sobretudo pela se
gunda. Além disso, a reprodução no Brasil 
pós-78 do caráter repetitivo da greve exige 
desde agora uma reflexão séria em tomo do 
problema, tendo em vista as per.;pectivas 
constitucionais. 

Entendo que as discussões sobre a greve 
no Brasil atual, para não desaguarem em 
"vazios" ou "Jetras mortas", devem conside
rar três questÕes essenciais, a saber: a) alguns 
ângulos cen,ais do fenômeno devem ser 
objeto das discussões prévias à constituinte, 
entre os quais a relação entre a realidade e o 
tratamento jurfdico da greve, a complexidade 
das diferentes situações de trabalho, regio
nais, setpriais, institucionais etc., a tipologia 
e natureza das greves e os nexos da greve com 
o, Estado, partidos polfticos, sindicatos e 
outras entidades; b) audiência dos porta
vozes do mosaico de interesses e visões em 
tomo da greve, tais como partidos polfticos, 
entidades gerais e especfficas das diferentes 
categorias de trabalhadores, entidades repre
sentativas dos diferent~ ramos do empresa
riado, instituições estatais dos três poderes 
que acumularam experiência na relação com 
a greve, cientistas sociais em geral e particu
larmente os estudiosos das questões traba
lhistas, juristas e jornalistas familiarizados 
com a questão; e c) manutenção de debate 

aberto às diferentes interpretações do proble
ma, o que pode ser garantido sobretudo se 
houver amplo apoio da imprensa para essa 
discussão. 

Como estou mais familiarizado com uma 
das categorias de trabalhadores que desen
volveram várias greves no pafs nos últimos 
anos - a dos servidores públicos federais -
sirvo-me deste outro exemplo para ilustrar 
algumas questões da relação entre greve e 
constituinte que estão a merecer análise apro
fundada em nosso pais. Os servidores públi
cos federais, ainda que considerados somente 
os assalariados das entidades denominadas de 
administração direta, estão regidos pelo me
nos por dois instrumentos jurídicos, o Estatu
to dos Funcionários Públicos Civis e a Conso
lidação das Leis do Trabalho (CLT), consti
tuindo duas categorias, a do estatutário e a do 
celetista. Gozando de direitos e vantagens 
distintos, estas duas categorias, entre outras 
semelhanças, não possuem os dois conheci
dos direitos coletivos, o de sindicalização e o 
de greve. Além disso trabalham em ativida
des em geral catalogadas como de interesse 
público, fundamentais ou essenciais, nas 
quais é vedado o direito de greve, em conse
qüência da legislação draconiana que regula
mentou esse direito e estabeleceu quais as 
atividades essenciais onde a greve é proibida. 

Há alguns anos no Brasil foi elaborado 
um anteprojeto de Código do Trabalho, que 
substituiria a legislação trabalhista em vigor, 
com fundamentos fixados desde o Estado 
Novo, aquele bastante mais liberal do que 
esta, mas que não teve curso definitivo até os 
nossos dias. Seus autores, não obstante reco
nhecerem a prescrição do direito de greve na 
Constituição de 1946, tanto para atividades 
acessórias quanto para as essenciais, concor
davam com a proibição do direito de greve 
aos funcionários e servidores estatais em 
geral. 

Invocando a opinião de vários sábios do 
direito brasileiro e internacional, no entanto, 
os formuladores do anteprojeto, à época, 
defendiam o direito de sindicalização para 
esses assalariados. Faziam, por outro lado, 
uma ressalva que releva resgatar: "Excluindo 
o funcionário público dos titulares do direito 
de greve, convém que a interpretação seja 
restritiva, como faz, aliás, a letra d, do art. 
14, do anteprojeto do Código do Trabalho: 
desde que não goze dos benefícios que o 
equipare à condição de funcionário público é 
o empregado dos serviços industriais do Esta
do considerado empregado privado e sujeito 
à legislação do trabalho". Portanto, já aí, 

estava o entendimento de que é cabível o 
direito de greve a determinados tipos de 
servidor do Estado. 

A história recente do país revela que 
uma grande quantidade de greves do último 
surto verificado a partir de 1978, até os dias 
atuais, ocorreu em várias instituições do 
Estado, desde as de administração direta até 
as empresas estatais ou mistas, quase todas 
incluídas na legislação vigente entre as catalo
gadas pelo governo como essenciais ou fun
damentais. Tal fato por si só demonstra a 
enorme defasagem atual no Brasil entre a 
realidade da greve e o reconhecimento de sua 
legalidade pela legislação em vigor. 

direito de greve aos servidores públicos, cita 
entre outros os argumentos de dois autores 
que vale a pena transcrever: Tueba Urbina,. 
em seu ':Nuevo Estatuto de los Empleados 
Públicos", México, 1941, afirma: "Com a 
enorme máquina em que se converteu o 
Estado, as coisas mudaram de aspecto. Aci
ma de tudo, ele se atribui a responsabilidade 
de um grande número de atividades que antes 
pertenciam às empresas privadas e os empre
gados públicos se tomaram, em geral, os 
piores remunerados,- de maneira que já não 
se sentem diferentes dos privados, com o que 
o exercício da greve é por eles reclamado". 
Numa linha próxima, Despotin, em "Carac-

A política trabalhista e salarial em 
vigor tem contribuído para a 

recente "epidemia de greves" no 
setor público brasileiro. 

Os autores do anteprojeto de Código do 
Trabalho aludido, ao excluírem o direito de 
greve aos funcionários públicos, argumenta
vam que, à exceção do México, na legislação 
de mais de cinqüenta pafses não era concedi
do o direito de greve a esses funcionários. 

No bojo da situação anómalaque e~ri

menta hoje o país na matéria, é possfvel 
alinhar outros elementos que, a meu juízo, se 
orientam para o reconhecimento dos direitos 
de sindicalização e greve aos servidores públi
cos, a título de contribuição às discussões que 
antecedem o exame dos que ditarão o trata
mento que esses institutos terão na próxima 
Constituinte. 

Primeiramente, no plano nacional, en
tendo que a recente "epidemia de greves" no 
setor público brasileiro não ocorre por acaso. 
Está relacionada com a polftica trabalhista e 
salarial em vigor; com a estrutura do Estado 
brasileiro e com a legislação que classifica as 
atividades e estabelece os regimes jur!dicos 
distintos desses servidores. 

Em segundo lugar, no plano internacio
nal, já há algum tempo, existe também uma 
tendência, entre outras, distinta da defendida 
pelos autores daquele anteprojeto e que não 
é estranha ao que ocorre atualmente no 
Brasil. Com efeito, no livro "Conflitos Cole
tivos de Trabalho", Alfredo Ruprecht, cote
jando as posições favoráveis e contrárias ao 

terfsticas dei Derecho Colectivo dei Traba
jo", Córdoba, 1961, afirmava: "Funcionários 
da autoridade são os que em seu desempenho 
t!m o poder de representar a potestade do 
Estado (um Ministro, um Prefeito Munici
pal), exercem atos de autoridade e a eles a 

r : é proibida~ fuocion6rios.à ~ são 
os que executam o que é determi,nado pelos 
de autoridade (professores de escolas, enfer
meiros, ferroviários etc.), estão em relação 
de subordinação trabalhista e o Estado é seu 
empregador como um particular. A estes é 
permitida a greve, com as limitações que se 
verá ao analisar os serviços públicos". Outro 
autor af citado, Pozzo, em "Aigunas Consi
deraciones sobre la Huelga en el Derecho 
Argentino", comenta: "De nada vale estabe
lecer a proibição das greves aos que traba
lham em serviços indispensáveis para a socie
dade: luz, gás, transportes, telefones, bancos, 
correios e alguns aspectos da alimentação etc. 
Digo que de nada vale pretender proibições 
legais, posto que devemos ter em conta a 
experiência que nos demonstra que os fatos 
superam as disposições da lei e que as greves 
se produzem de qualquer maneira". 

Observe-se também que duas entre as 
inúmeras decisões do Comité de Libertad 
Sindical dei Consejo de Administración, da 
Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), incluídas na publicação "Libertad 
Sindical", de 1972, orientam-se no mesmo 

sentido: "O Comitê considerou que não esta
va demonstrado que a Casa da Moeda, a 
Agência Gráfica do Estado e os monopólios 
estatais do álcool, do sal e do fumo constituís
sem serviços verdadeiramente essenciais con
forme o critério expressado. Embora possa 
firmar-se que as greves declaradas pelos res
pectivos trabalhadores podem causar proble
mas ao público, não parece possível conside
rar que prejudicariam gravemente os interes
ses da coletividade"; e "embora reconhecen
do que a suspensão do funcionamento de 
serviços ou empresas tais como as empresas 
de transporte, ferrocarris, telecomunicações 
ou eletricidade poderia conduzir a uma per
turbação da vida normal da comunidade, 
resulta difícil admitir que a suspensão de 
ditos serviços ou empresas conduza necessa
riamente a uma crise nacional aguda. O 
Comitê estimou, em conseqüência, que a 
mobilização (pelo Estado) dos trabalhadores 
adotada por ocasião de conflitos nesses servi
ços restringia o direito de greve destes como 
meio de defesa de seus interesses". 

Finalmente, outros ventos internacionais 
favoráveis à greve dos servidores públicos 
sopram do país muitas vezes adotado como 
modelo a ser seguido pelo Brasil. No livro 
"The Strike - For and Against", N.Y., 
1971, há pelo menos três depoimentos, do 
conjunto de doze autores, nesse sentido. O 
primeiro 1é de Robert Walsh, redator da 
direção do jornal "Boston Globe", ao afir
mar: "Os servidores públicos não deveriam 
ter um direito de greve incondicional, mas 
deveria ser permitido a eles exercerem este 
direito sob certas circunstâncias". O segundo 
é de Eugene MacCarthy, senador, quando 
declara: "Em primeiro lugar, nos anos recen
tes, a greve não tem os efeitos adver.;os que 
muitos atribuem a ela. Algumas têm causado 
grande frustração, inconveniência e algum 
prejuízo à saúde pública, especialmente nos 
casos das greves dos policiais, bombeiros, 
garis e outras. Mas, não houve epidemia, 
nem aumento de crimes por causa da greve 
na polícia, nem a cidade parou". Por último, 
Victor Gotbaum, Vice-Presidente do Conse· 
lho Sindical Central da Gdade de Nova 
Iorque, AFL-CIO, opina: "Nossa preocupa
ção com os efeitos mais do que com as causas 
das greves tem impedido o crescimento da 
maturidade das relações sindicais no serviço 
público". 

Como se vê, esta categoria, adotada 
como ilustração, quer porque a conheço 
mais, quer porque suscita mais polêmicas e 
ainda porque as idéias veiculadas entre nós 

sobre a greve no serviço público têm sido 
muito vagas, encerra em si quase todas as 
questões que alinhei como essenciais e que 
permeiam a relação entre greve e constituinte 
no pafs. O precipício entre a realidade e a lei, 
a experiência acumulada e as distintas opi
niões, a nível nacional e internacional estão 
af. É necessário levar tudo isso em conta, 
única forma de, antes da constituinte, desmis
tificar a mitologia prevalecente sobre o fenô
meno da greve no serviço público no Brasil, 
sobremodo no plano da opinião pública. 

O desafio está também posto. A genera
lização das questões levantadas em relação à 
greve de servidores públicos aponta para 
demandaS muito semelhantes às já destaca
"das sobre a greve em geral. Entre a organiza
da "operação-tartaruga" do operário do 
ABC e as explosões momentâneas do traba
lhador do norte-nordeste ou do interior de 
São Paulo, entre o comportamento pacífico 
ou guerreiro do empresário ou do Estado 
frente às greves, entre a infinita variedade 
dos tipos de greve e as simplificadoras pro
postas de diferenciação de greves "trabalhis· 
tas" e "polfticas", entre a opinião prévia 
favorável à greve em geral ou no particular, 
está o largo caminho que se há de percorrer 
para exorcizar os fantasmas amiúde rondan
tes em tomo desse fenômeno entre nós. 

Em minha opinião é um dos temas pré
constitucionais mais candentes e ao mesmo 
tempo um tema muito em aberto. Algumas 
linhas de orientação para a sua abordagem no 
debate público que está a exigir e o meu 
posicionamento atual frente à greve estão 
expostas neste artigo. O desdobramento das 
propostas e posições aqui colocadas ou de 
possfveis alternativas a estas depende do 
espaço dedicado pelos meios de comunicação 
de massa, mas igualmente de estarmos desar
mados de preconceitos ao encarar a questão 
da greve. Afinal, ela não é um monstro nem 
um fim em si mesmo. Historicamente, no 
plano das instituições ou das sociedades como 
um todo, suas manifestações mais profundas 
já serviram de ante-sala tanto ao equiliôrio 
quanto ao desequilfbrio das relações sociais e 
este em diferentes sentidos. No limiar das 
dúvidas que ainda tenho e sobre as quais 
continuo meus estudos, está a maior certeza 
de que é urgente ampliar a discussão do 
assunto, até porque pode ser muito ruim com 
a greve, mas também pode ser muito pior 
sem ela. 

PEDRO DE CASTRO 
Professor na Universldade Federal Fluminense. 
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:E llu:;;i.o, senão erro capita-l, su· 
por que, com a mutilação da com

' pftê~otia normativa dos tribunais dv 

trabalho, se afaste a possibilidade 
de fer~m impostas por outros 
meios, as reivindicações pleiteadas 
perante a .Tustiça trabalhista. Com 
efeito, no caso de insucesso das con· 
~>ençties coletivas, deixando os tri

bunais de intervir nos chamados 
·conflitos coletivos de interesse, for- . 
çosameute predominarão como úni
cos mews eficientes para solucionar 
esses dissídios, a greve ou a violên
cia organizaria com base na luta de 
classe. O direito de greve, reconhe· 
cido na Lti Suprema (art. 165, n 
XX) jamai5 teria o exercício regu
lado em benefício da coletividade, 
porque, sendo assim ad.m.itido ou es· 
ti_!llulado como re:~."\FSQ DQ._rmal, e 
nao extremo, para as reivindicações 
das classes trabalhadoras, acabaria, 
ele mesmo, por destruir a legitirni· 
dade de quaisquer limitações que o 
Eslado lhe pretendesse opor. 

Tnat is tbe question. Bem a 
equacionou o legislador constituin
te, pois, se reconheceu o direito de 
greve, não deixou de confirmar o 
poder :>u conteúdo normativo das 
sentenças coletivas (art. 142, § 1' ) . 

O próprio dissídio, por sua ori
gem e peculi<JJridade, exige se fi · 
xem certas nonnas, para implanta-
çüo de nG\'as condições de trabalho, 
Estas não são estabelecidas arbitra
riamPnte no sentido_antld"êmocráti
fõ-do ter'mo, nem ilegalmeute, con
tra legem; podem n~ entanto, ser 
deduzidas praetcr-legem, e ü são na 
maioria dos casos, em contrário, não 
ha\·eria soluçAo judicial dos confli
tos de interesses nas relações entre 
o caoital e o trabaJ.ho. ,-.... '- · 
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