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As atuais greves no país não se 
limitam às atividades não funda
mentais, pois atingem setores bási
cos, da produção ou do abastecimen
to, e, inclusive, paralisando serviços 
públicos. 

Várias as observações que esse 
quadro sugere. Inicialmente, cabe 
notai- aue as Leis e a própria Consti
tuição são postas à margem, como se 
se traiase de legislação irrita, não 
obstante a própria Assembleia Cons
tituinte ter decidido, o que seria ób
vio: ou seja, que a Constituição de 
19ê7 e as leis que sob ela foram pro-
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mulgadas continuam vigentes até 
que surjam a nova Constituição, e as 
leis que com ela se coadunem. Assim, 
em pleno vigor, porque não revoga
das, algumas leis., e a Constituição 
que as ampara. E o caso da Lei n° 
4.330, de 1964, "sobre o direito de gre
ve", e o Decreto-lei n° 1.632, de 1978 
"sobre proibição de greve nos servi
ços públicos e em atividades essen
ciais de interesse da segurança na
cional". 

Em relação à Lei n° 4.330, raras as 
observâncias das formalidades ne
cessárias à eclosão da greve, bem co
mo quanto ao que dispõe para classi
ficar as atividades fundamentais. 
Tornou-se letra morta, na maioria 

das greves que têm eclodido sua ve
dação em serviços de água, energia, 
luz, gás, esgotos, comunicações, 
transportes, carga ou descarga, ser
viço funerário, hospitais, maternida
des, venda de géneros alimentícios 
de primeira necessidade, farmácias e 
drogarias, hotéis e indústrias básicas 
ou essenciais à defesa nacional". Ra
ras as vezes em que observada uma 
das diversas formalidades necessá
rias para que as greves eclodam nes
ses serviços. 

Já no atinente à greve, nas ativi
dades reguladas pelo Decreto-lei n° 
1.632, isto é, em que a greve é pe
remptoriamente proibida ("serviços 
de água e esgoto, energia elétrica, 

petróleo, gás e outros combustíveis, 
bancos, transportes, comunicações, 
carga e descarga, hospitais, ambula
tórios, farmácias e drogarias, bem 
como indústrias definidas por decre
to dó Presidente da República" (art. 
Io), ou ainda em "serviços públicos 
federais, estaduais e municipais, de 
execução direta, indireta, delegada 
ou concedida, inclusive os do Distri
to Federal (§ 2°, do art. Io), a legisla
ção não apenas está esquecida pelos 
grevistas, pelos seus sindicatos, co
mo tantas vezes, pelas próprias auto
ridades. 

Quanto à Justiça do Trabalho, 
desde que se dispôs a proclamar se 
legal ou ilegal a greve — não obstan

te rejeitada a emenda a essa lei que, 
no Legislativo, pretendia atribuir-lhe 
essa missão — encontra-se em situa
ção que leva ao desprestígio seus 
pronunciamentos, seja porque tan
tas vezes as greves continuam após 
declaradas ilegais, seja porque, não 
obstante e em seguida, prosseguem 
na área do Executivo as negociações, 
por mais flagrante a ilegalidade da 
greve, muitas vezes aceitando as par
tes fórmula conciliatória, deixando à 
margem a decisão que o Judiciário 
havia proferido e em plena vigência. 

Curioso é que enquanto se pro
põe a Justiça do Trabalho a dizer que 
a greve é ilegal, a greve prossegue e 
passa a ter a legalidade admitida, 

pelo menos até o momento em que, 
afinal, após os trâmites processuais, 
a ilegalidade é tida por sentença. Até 
que a Justiça diga o óbvio, é permiti
da a sobrevivência do ilegal... 

Não é novidade que essa legisla
ção está em desacordo com a liberali
zação que se promove no País, há 
mais de dois anos. Todavia, também 

: não é novidade que os que mais a 
i condenam, nesses dois anos, nem se

quer se acertaram sobre o texto da 
lei que destinam a substituí-la. Por 
isso, preferível tem sido desobedecê-
la. Até parece que ainda aí está o 
antigo presidente da República, o 
qual, no desconforto, chegou a afir-

, mar: "A lei, ora a lei!"... i 


