
NOTAS

A NOVA LEI DE GREVE

Recentemente foi encaminhado, pelo Ministro do Trabalho, ao
Presidente José Sarney o ante-projeto da Lei de Negociações Trabalhis-
tas, que deverá substituir a Lei de Greve.

O ante-projeto traz algumas modificações com relação à legisla-
ção anterior, ao mesmo tempo em que mantém pontos relevantes.

1. O Decreto Lei 9070, de 15/3/1946, definia como fundamentais
um certo número de atividades e vedava-lhes, por isso, o direito de
greve, O Decreto-Lei 1632, de 4/8/1978, sob argumento semelhante,
proibia a greve nas atividades ditas "essenciais" e de interesse da "segu-
rança nacional". Na mesma linha ,o novo projeto cria a figura jurídica
da improceuência para greves realizadas em atividades ditas "estrita-
mente indispensáveis ao atendimento da população", bem como nos
serviços públicos.

Segundo o seu art. 22, "a greve será julgada improcedente":

a) "se desatendidas as exigências e prazos desta lei", ou seja, te-
rão que ser observadas as exigências do Ministério do Trabalho - quó-
rum para as assembléias e período para conciliação, quando houver re-
cusa e impasse nas negociações;

b) "se deflagradas por motivos alheios a reivindicações de nature-
za trabalhista", ou seja, serão proibidas greves de solidariedade, greves
gerais ou generalizadas e por reivindicações que extrapolem questões
corporativas;

c) "se tiver por objetivo alterar condições constantes de cláusu-
las de Acordo, Convenção ou decisão da Justiça do Trabalho". Esta
cláusula limita as greves apenas aos momentos de campanhas salariais;

d) "nos serviços públicos", como na antiga Lei de Greve;
e) "nas atividades essenciais", que são praticamente as mesmas da

legislação anterior (foram excluídos apenas os trabalhadores de farmá-
cias e drogarias). Esta restrição atinge milhões de trabalhadores.

2. Pela nova lei não haverá mais intervenção nos sindicatos. Em con-
trapartida, nas greves julgadas "improcedentes", o Tribunal fixará pra-
zo para o retorno ao trabalho e, findo este prazo, os trabalhadores ain-
da em greve poderão ser sumariamente demitidos, ficando os emprega-
dores autorizados a contratar substitutos.

3.	Fica a critério da Justiça do Trabalho o pagamento dos dias
parados.
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4. Greve e dissídio se excluem. A lei detalha, em vários artigos, pro-
cedimentos que o Ministério do Trabalho adotará, visando obter a con-
ciliação entre as partes. A greve, neste caso, poderá ser deflagrada "em
razão de impasse registrado" nessas negociações. O texto não mencio-
na, contudo, a quem caberá caracterizar esse impasse - se ao sindicato
ou ao Ministério do Trabalho. Por outro lado, 'a parte que viu repe-
lida sua disposição de realizar a negociação e celebrar Convenção ou
Acordo-Coletivo poderá requerer a instauração do dissídio Coletivo".
Como, no entanto, a lei estabelece que a instauração do dissídio impli-
ca a suspensão da greve, podemos ter, na prática, o seguinte: 1) as
negociações chegam a um impasse; 2) os trabalhadores deflagram a gre-
ve; 3) os empregadores instauram dissídio coletivo; 4) a greve terá que
ser imediatamente suspensa, sob pena de ser considerada improcedente.

S. Algumas formas de luta dos trabalhadores, tais como ocupação
parcial ou total de empresas e piquetes, passam a ser consideradas
"violação do direito de greve, autorizando a interrupção das negocia-
ções e a imediata instauração do dissídio coletivo—.

Os empresários consideram este anteprojeto inaceitável, devido às
imprecisões e omissões contidas no texto- Entre os sindicalistas, é opi-
nião generalizada que, se este vier a ser aprovado tal como se encontra,
pouco ou nada modificará a situação atual.
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