
Sugestões à Constituinte 
No direito brasileiro, a 

greve é constitucionalmente 
reconhecida, de forma res
trita e de exercício depen
dente do que a regulamenta
ção em lei ordinária dispo
nha, mas o lock-out é remé
dio inconstitucional e ilegal. 
A greve não pode ser direito 
absoluto ou ilimitado, mas 
suas naturais restrições de
vem ser fixadas apenas na 
lei ordinária. 

O instituto da arbitragem 
é contemplado na lei proces
sual civil, mas não subsidia
riamente no processo traba
lhista, com o qual é incom
patível, nos moldes pri-
vatísticos do processo co
mum. Deve ser propiciada 
aos interlocutores sociais, 
assim o desejem voluntaria
mente ou segundo consenso 

. firmado em convenção cole-
tiva. 

A conciliação, na Justiça 
do Trabalho, é fase proces
sual indec l ináve l . Nos 
dissídios individuais, deve 
ser proposta às partes pelo 
próprio juízo que aprecia a 
causa, em 1° grau, em mo
mentos processuais pre
determinados em lei (antes 
de iniciada a instrução e de
pois de encerrada esta). Nos 
dissídios coletivos a JCJ não 
atua e o seu juiz instrutor. 
que é sempre o presidente 
do TRT ou do TST que poste
riormente julgará a ação. 
deve tentar o acordo entre 
as partes na audiência con
ciliatória, que é prévia e 
obrigatória e por ele presidi
da. Tendo de propor a solu
ção equitativa, aproxima-se 
da figura do mediador. 

A mediação não é adotada 
no Brasil, como solução pa
ra os conflitos individuais ou 
coletivos, e vem sendo aban
donada, em outros países, 
como meio de pôr termo aos 
dissídios de trabalho, "devi-
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do à dificuldade de encon
trar peritos independentes e 
suficientemente qualifica
dos que sejam aceitos por 
ambas as par tes" (OIT, 
RIT, Genebra, 71:130,1965). 

A solução jurisdicional 
dos conflitos coletivos de 
trabalho, entre nós, substi
tui o sistema da arbitragem 
obrigatória. A ação coletíva. 
perante essa "jurisdição so
cial" — como a denomina 
Trueba Urbina — já é uma 
tradição e pode ser proposta 
tanto pelas categorias, pro
cessualmente substituídas 
por seus sindicatos, como 
instalada ex officio pelo pre
sidente do Tribunal do Tra
balho, ou a pedido do Minis
tério Público do Trabalho, 
em casos excepcionais de 
suspensão do trabalho. Es
sas duas últimas formas são 
a n a c r ó n i c a s e incom
patíveis com a democratiza
ção do judiciário trabalhis
ta. 

O sistema brasileiro de so
lução dos conflitos de traba-
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lho pode ser considerado 
misto ou eclético (aútô-
nomo-heterônomo, direto-
i n d i r e t o . a d m i n i s t r a -
tivo-jurisdicional), dele par
ticipando as próprias par
tes, seus sindicatos, o Poder 
Executivo e o Poder Judi
ciário, havendo atuação ad
ministrativa antecedente e 
jurisdicional consequente, 
dada a irrecusabilidade da 
apreciação, pelo Poder Ju
diciário, de qualquer lesão 
de" direito individual (Cons
tituição Federal, art. 153. § 
4°). 

A Justiça do Trabalho já 
não suporta o invencível vo
lume de causas que cresce 
dia a dia. 

Deve ser incentivada a 
criação de organismos pari
tários, para o desempenho 
de funções prévias de conci
liação, integrados por repre
sentantes de empregadores 
e de empregados, estes pre
ferentemente por intermé
dio de suas organizações 

sindicais, para que as cau
sas e os problemas maiores 
dos conflitos trabalhistas re
cebam tratamento e solução 
adequados aos interesses 
comuns às classes envolvi
das nas relações de traba
lho. O TST já deu um passo 
importante, no julgamento 
do RO-DC-806/84, e m 
04.02.87. instituindo "uma 
Comissão Paritária de seis 
membros, sendo três inte
grantes da categoria profis
sional e três da categoria 
económica, para fiscaliza
ção do cumprimento das 
c l á u s u l a s do p r e s e n t e 
dissídio e adoção de medi
das conciliatórias antes de 
qualquer medida judicial". 

A co-gestão e a participa
ção nos lucros, timidamente 
esboçadas na atual Consti
tuição, devem ser estimula
das pela legislação. A co-
gestão resolveu o problema 
das relações de trabalho na 
Alemanha Ocidental. 

Quando, pela reforma da 
Constituição, da legislação 
ordinária, ou pela ratifica
ção da Convenção n" 87 da 
OIT, adotarmos a autono
mia e a liberdade sindicais. 
apagando as manchas auto
ritárias e corporativas do 
sindicalismo único, do "im
posto" ou contribuição sin
dical e da intervenção admi
nistrativa nos sindicatos, re
solveremos mais facilmente 
os grandes problemas tra
balhistas e tornaremos a 
Justiça do Trabalho um or
ganismo jurisdicional com
patível com o Poder Judiciá
rio e um remédio último e 
extremo, para ser usado 
apenas se as partes dissi
dentes não conseguirem se 
autocómpor com o grande 
instrumento apaziguador de 
suas inter-relações. que é a 
convenção coletíva. 


