
'pif&. f% ^y 
f ^unuciiayao. 

5STAD0 DF. -§,40 PAULO Nova Constituinte e os velhos erros opr °a 8 ANC88 

Rezende Puech 
Dentre vários temas fundamen

tais, impõe-se, à próxima Assembleia 
Constituinte, cuidadosa opção entre 
os caminhos que se lhe oferecem, se-
ia quanto à competência da Justiça 
do Trabalho, seja quanto à organiza
ção sindical. 

Em relação à Justiça do Traba
lho caberá enfrentar velho dilema, 
ignorado pelos constituintes de 1946 
quandp pretenderam conciliar insti
tutos inconciliáveis: a competência 
normativa da Justiça do Trabalho e 
o direito de greve. Esse contrasenso 
constitucional só não se fez sentir 
sob o regime autoritário de 1967, cuja 
Carta Magna limitou a greve pratica
mente proibindo a — enquanto man
teve a solução compulsória para as 
reivindicações operárias, via judiciá
rio Trabalhista. Já agora, com a sim
ples abertura democrática, conquan
to ainda sob o mesmo regime consti
tucional, restabelece-se a antiga in
viabilidade, sendo as "decisões", da 
Justiça do Trabalho desafiadas pela 

: continuação das greves (ignorado o 
texto constitucional autoritário que 

; ainda subsiste). Com isso volta a si
tuação constrangedora dos Juízes do 

- Trabalho — a mesma situação em 
: que viviam sob a Constituição de 

1946 limitados seus pronunciamen
tos, em matéria coletiva, aos efeitos 
de resto inócuos — de afirmar "legal" 
ou "ilegal" a greve... 

É chegada a hora de compreen
desse quão inevitável a opção que já 
Jembramos a propósito, nas palavras 
de LOIUS ROUGIER ("Les Mysti-
ques Économiques", 1938, pág. 196): 
"Livre à chacun de préferer Sparte à 
Athènes, le totalitarisme au libéralis-
me, le communisme au capitalisme, 

; mais on ne peute pas réaliser la con-
ciliation des contradictions". No 
campo especifico do direito do traba
lho, O Prof. ERNESTO KROTOS-
CHIN, traçando as linhas básicas pa
ra a era contemporânea, observa ser 
esecialmente incompatível a arbitra
gem obrigatória com o direito de gre
ve, sobretudo quando este direito se 
achar expressamente consagrado pe-
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la Constituição; e adverte não ser vif 
lido o exemplo da Austrália e Nova 
Zelândia onde a arbitragem obriga
tória só existe pela opção expressa 
das partes que a consigam em regis
tro especial. 

Ao legislador constituinte já será 
tempo de não tentar desmentir a filo
sofia que inspirava o legislador da 
Itália fascista — e que inspirou, por 
sua vez, o legislador brasileiro de 
1937— instituindo a denominada 
"Magistratura dei Lavoro", confor
me a "Carta dei Lavoro" (Decl. X). 
Apenas essa Justiça—e somente ela 
enquanto proibida a greve, admite-
se conceder complexa atribuição da 
"regulamentazzione giudiziale dei 
conflitti colletivi di lavoro" (ODDO-
NE FANTINI, legiolazione Corpora
tiva dei Lavoro", 1938, pag. 203, ex
plicando o mesmo autor, as mesmas 
pâgs., "Lostato fascista ofermail suo 
diritto e il suo dovere di intervenire 
nella disciplina de rapporti ira capi-
tale e lavoro e regularle in modo che 
siano salvi non solo gli interesi delle 
parte opposte, ma quelli superiori 
delia pace sociali e delia prodizzione 
nacionale". A Magistratura dei Lavo
ro, — diziam CAMPOGRANDE E 
MASEORO ("Elementi di Diritto 
Pubblico Corporativo", 1936, pàg. 
112) é "ardita iniziativa italiana che 
non ha precedenti presso altri nazio-
ni"... (O Brasil, realmente a esse tem
po não era precedente, mas haveria 
de tornar-se simplesmente proce
dente, ou fiel discípulo). Entretanto, 
se profundamente alterar-se a estru
tura do Estado, ou o regime político 
— como exemplificou a própria Itália 
ao repelir o fascismo em 1943 — cum
pria também aos seus sequaz repelir 
suas instituições típicas. 

Essa tarefa dos julgadores, scb a 
Magistratura dei Lavoro, portanto, é 
própria do fascisimo e de seu segun
do anacrónico — por isso é inadequa
da aos países democráticos, impon-
do-se-lhes à repulsa. Como compati
bilizá-la com a livre empresa? Com 
esta, sob as regras da competição co
mercial, resulta poderem beneíiciar-
se algumas empresas em detrimento 

d e c o r r e n t e s ; salários reajusta
dos para umas, em percentagem 
maior do que para outras. A este res
peito citamos certa feita T. MITSOU 
("Les Rapports entre la Convention 
Collective et la Sentence Arbitrale", 
1958 pág. 51), quando, sob a lição de 
V.J. ISAAC, afirma a incerteza em 
que se encontra o Tribunal sob a ex
tensão de seus poderes regulamenta
res, repousantes sob a fórmula da 
equidade. 

O exemplo, dos países democrá
ticos, é outro, pois estes afirmam o 
direito de greve reivindicatória de 
condições de trabalho, e âs classes 
oferecem meios para alcançar a con
ciliação, como manifesta aversão às 
soluções compulsórias, especialmen
te via judicial, já que esse tipo de 
solução é indisfarçada criação do 
fascismo e, como acima lembrado, 
"non há precendi presso altri na-
zioni". 

Não obstante, no Brasil perma
nece intacta a regra do art. 16, da lei 
italiana, a qual define o "julgamen
to" dos dissídios coletivos sob as in
seguras inspirações da equidade (art. 
766, da CLT). Atuam os juízes do tra
balho no Brasil em processo inquisi
tório, solutus Lezi bus, desligados da 
litiscontestação: como "pretores ro
manos" (RANELETTI, "insittzioni", 
pág. 603). 

Quanto ao sindicalismo, o pro
blema é semelhante. Sua origem é 
também "mussoliniana". Nasceu o 
sistema com o Estado Novo; adap-
tou-se às maravilhas com a Repúbli
ca Velha; vinculado ao Executivo, 
ainda que arroguem-se os sindicalis
tas independência que não se possi
bilita com verbas do Estado, e que 
colocam nosso sindicato no direito 
público, tal como era na Itália de 
então, não obstante a douta opinião 
de insignes juristas, mas como tem 
demonstrado o não menos insigne 
Prof.' OCTÁVIO BUENO MAGANO, 
isso porque não só recebem os sindi
catos verbas tributárias — como a 
benesse do imposto sindical — como 
participam, por delegados seus, de 
função judicante na magistratura 
trabalhista. 

Essas funções perduram há meio 
século, pois nasceram com a Carta 
de 1937 (art. 138); passaram contradi
toriamente à Constituição de 1946 
(art. 159); e, de certa forma apenas se 
compatibilizam, e em parte, com a 
Carta de 1969 que instaurou no país 
regime autocrático. 

À próxima Constituinte, pois, ca
berá exercer livremente a opção em 
relação a ambas as questões: se dese
jar, restabeleça — mas em sua pleni
tude e sem contradições — o regime 
corporativista; ou implante a demo
cracia, mas sem concessões ao esta
tismo, portanto, também nesse caso, 
sem contradições. Não mais tente 
conciliar o inconciliável... "a'conci
liação das contradições". 

EM TEMPO. Concede-me a hon
ra, o ilustre Professor Octávio Bueno 
Magano de novamente insistir sobre 
o tema em torno do qual temos esta
do em dissensão: o Enunciado 256, 
do TST. À sua observação de que o 
por mim referido art. 6o, do Código 
Civil, é desatinente, devo explicar 
que, não sendo eu responsável pela 
revisão do jornal, não pude corrigir 
para deixar explícito que o artigo é o 
6°, sim, mas da introdução ao mesmo 
Código, e que, a meu ver, Inspira o 
discutido Enunciado (e reproduzo o 
texto do artigo, temendo nova omis
são): "A lei que abre exceção a regras 
gerais, ou restringe direitos, só 
abrange os casos que especifica". E 
esta regra me leva de volta a "Lei do 
Trabalho Temporário", que é per
missiva desse tipo de trabalho nos 
casos que especifica; nos casos ex-
cepcionalíssimos em que o asseme
lhou ao marchandage, como tal asse
melhado também na França, confor
me refere o Professor Magano. 

No Brasil, ainda ouso reafirmar: 
esse trabalho, limitado a casos espe
ciais, levou o TST a definir as conse
quências do procedimento à margem 
da lei... Estamos, meu Mestre Maga
no e eu, nesse passo, sob os contras
tantes ditames: "FIAT JUSTITIA, 
PEREAT MUNDUS;... FIAT JUSTI
TIA, FLOREAT MUNDUS"... 
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