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Lei de greve 
mais liberal: 
só na nova 

Constituição. 
Os projetos que estão tramitando no 
Congresso sobre sindicalismo e lei 

de greve são transitórios. A 
Constituinte é que definirá as 

bases da nova legislação, diz Pazzianotto. 

De pouco adianta o Ministério do Tra
balho, a CUT, a CGT ou qualquer outra enti
dade sindical apresentarem neste momento 
projetos para uma nova Lei de Greve, se a 
Constituinte é que irá definir a nova legisla
ção sindical. Foi esse o recado que o minis
tro Almir Pazzianotto transmitiu ontem ao 
presidente da CUT, Jair Meneguelli, quan
do ambos conversaram em Brasília e o sin
dicato pediu apoio do ministro para a pro
posta de Lei de Greve mais liberal. 

"Não vejo sinais de mudanças na atual 
Constituição", disse Pazzianotto, "e lembro 
que o texto único (englobando os projetos 
do Ministério sobre Lei de Greve e organi
zação sindical), a ser votado pelo Congres
so, é transitório. A nova Constituição é que 
definirá a questão". Além de não dar muitas 
esperanças ao líder da CUT, o ministro do 
Trabalho ainda criticou a proposta da enti
dade sobre direito de greve, considerando-
t xnais restrita que a legislação atual. Essa 
proposta, pelos planos da CUT, levaria a 
mudanças na Constituição para torná-la 
mais liberal — algo que o ministro conside
ra inútil, 

As críticas de Jair Meneguelli ao proje
to de lei se referem à proibição, que ainda 

Pazzianotto e Meneguelli: quem muda a lei. 
persiste, de greve em setores tidos como 
essenciais, como bancos e transportes, e no 
serviço público. Envolvem, ainda, a figura 
do mediador, a presença do Poder Judiciá
rio, por exemplo, quando decretada uma 
greve por ausência de acordo. "A negocia
ção deve ser direta, sem árbitros", defende 
o sindicalista, acrescentando que o projeto 
de Pazzianotto propõe a demissão por justa 
causa quando da participação em greve ile
gal e continua anulando a possibilidade de 
o trabalhador ter incorporado o ganho con
quistado em determinado dissídio coletivo. 

Embora o ministro do Trabalho tenha 
prometido analisar as questões, deixou cla
ro que os impedimentos ao direito de greve, 
criticados pela CUT, estão previstos na 
atual legislação, que não deverá ser modifi
cada. Lembrou, entretanto, que muitas das 
propostas devem ser vistas de forma global. 
Segundo ele, se a CUT não deseja mediador 
muitos sindicatos, sem força de mobiliza
ção, pedem constantemente que o árbitro 
resolva o conflito. Em termos de incorpora
ção de ganho, Pazzianotto afirmou que se os 
ganhos conquistados em acordo de determi
nada data-base fossem definitivos, os em
presários dificilmente concederiam novos 

benefícios na próxima negociação. Admi
tiu, no entanto, que o setor patronal usa 
indevidamente da demissão por justa cau
sa, hoje proibida se a participação do traba
lhador em greve for passiva. "Ele demite do 
mesmo modo", afirmou. Neste sentido, pro
meteu rever a proposta do projeto sobre 
dispensa. 

Se o projeto de Lei de Greve for repu
diado, Meneguelli concorda com a necessi
dade da ratificação, em 18 de junho, da Con
venção 87 da OIT, cujos princípios se ba
seiam na liberdade e autonomia sindical. 
Nada tem contra o projeto referente à orga
nização sindical, embora tenha proposto 
que, com o fim da contribuição sindical, as 
empresas se vejam obrigadas a recolher 
uma cota estabelecida para sustentação dos 
sindicatos, repassando diretamente às enti
dades. Defende, inclusive, a responsabili
dade dos sindicatos, com base em suas for
ças políticas, de decidirem pela unidade ou 
pluralidade sindical (mais de um sindicato 
representando a mesma categoria em um 
mesmo território). "Nossas posições foram 
anotadas. Se vão ser acatadas, isto depende 
do ministro e do nosso poder de mobiliza
ção", afirmou. Jf 


